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Weekendregelingen
Huisartsen:Usquert en Warffum
31 dec/1,2 jan. J.S.Smits,Oostervalge51,Warffum
8 en 9 jan. J.S.Smits,Oostervalge51,Warffum
15 en 16 jan. 'H.Visser,
W.deZwijgerstr.1, Baflo
jan.Raadpleeg
22,23,29,30
de plaatselijke
streekbladen.

05950- 2490
05950- 2490
05950-2515

Huisartsen:Middelstumen Stedum
1 en 2 jan. S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum
8 en 9 jan. F.Oosterhuis,
Kampweg21, Stedum
1 5 e n 1 6j a n . H . H . M u u r l i nG
g ,r a c h t s t r a 8
a ,t M i d d e l s t u m
22 en 23 jan. S.Gerbens,
Menthedalaan
2, Middelstum
29 en 30 jan. F.Oosterhuis,
Kampweg21,Stedum

05955-1518
05965-1323
0 5 9 b 5 -1 5 1 9
059b5-1518
05965-1323

Tandartsen:
30 en 31 dec.
1 en 2 jan.
8 en 9 jan.
1 5 e n 1 6j a n .
22 en 23 jan.
29 en 30 jan.

05967-2818
0b968-16b7
05902-2720
0 b g 5 -1 2 2 4 4
059b0- 2723
0b951-1b45

J.A.J.Hoft,
Raadhuisstraat
6, Loppersum
A.G.Dijkman,
G.v.Damstraat
1, 'tZandt
F,H.Bennink,
Gaykingastr.
17,TenBoer
H . v . d . H o n i nM
g ,e e d e n3 1 ,W i n s u m
J.F.Perdok,
Kruisstraat2, Baflo
B.Fledderus,
Stationsweg
7, Winsum

Dierenartsen:
1 en 2 jan. F.Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900-1
4260
8 en 9 jan. C.H.v.Wees,
Onderdendamsterweg
1, Warffum059503822
1 5 e n 1 6j a n . D . v . d . W eH
l , i p p o l y t i s l a a6 n2 , M i d d e l s t u m O b g b b 1
- 303
22 en 23 jan. F.Admiraal,
Beatrixlaan
1, Bedum
05900-1
4260
29 en 30 jan. C.H.v.wees,
onderdendamsterweg
1, warffum05g5O3822
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39,9995PV KANTENS.
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VAN DE EINDREDACTEUR.
Bestelezers,
Daarbij de redactiede indrukbestaatdat de belangstelling
voor't Lougnijs
teruglooptis beslotentot eenonderzoekoverde laatste4 jaartot nr. 10van
lopendejaargang,naarhet aantalgiftent.o.v.uitgedeelde
exemplarenen
aantalpersonendie't Lougnijsgeregeldeen bedragschenken.
Intotaalzijner vanafjaargang11(90/91
(in) t/m heden180giftenontuangen
clusiefgiftenvanverenigingen;
kerkenen raden)eengemiddelde
van45 giften perjaar.Trekken
wij de giftenvan de verenigingen
e.d.er af dan komen
per jaar.
we op een gemiddeldevan 37 giftenvan particulieren
Zoalsu kuntbegrijpen
staatdit aantalvan37langnietin deverhouding
tot de
350 exemplaren
die huisaan huisverspreidworden.
Gaanwe nu ooknogeensnavanwie de giftenkomendanmoetde conclusie
zijn,datvan37 giften:24 dezelfdepersonende laatste4 iaarelkiaareengift
hebbengedaan.De overigenkwamen1,2 oÍ 3 keervoor.
gegevens
Hoewelbovenstaande
onsalwel bekendzijn,lijkthetonsverstandig om na 14jaar vrijwilligerswerk,
ons te beradenover voortzettingvan
't Lougnijs.De
tijd die de redactiebesteedtper maandstaatnietin verhoudingtot de ontuangengiften.We pratendannog nieteensoverde kostendie
de redactieleden
maken.
De redactieheeftgemeend,door het bijgevoegde
korteenquêteformulier
het voortbestaan
van 't Lougnijsbij u als ontvangerneerte leggen.
Bij geen of te weinig respons(terugontuangen
formulieren)overweegtde
redactiete stoppenmet het uitgevenvan 't Lougnijs.
Wij alsredactie
willenbestdoorgaanmaarnietmeervoorgemiddeld37 personen,die 't Lougnijswel eenwarm harttoe dragen.
I n d i e nu w i l t d a t ' t L o u g n i i sm o e t b l i i v e nd a n z u l t u h e t e n q u ê t e f o r m u l i e r
moeteninleveren
voor 15ianuari.Doetu dit niet,dan is het te laat.
Laathet nietzoverkomenmaarleveruw formulierin of stuurhem op.
Hetwoord is aan U.
geldtnietvoor onzepostabonnees.
N.B.Bovenstaande
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Ontvangengiften:
.f 25,-- P.S.te K,
í 25,-- G.d.B.te K.
f 50,-- B.S.L.te K.
te K.
í 25,-- St.P.Sp.
H a r t e l i jdk a n k ,
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Predikbeurten
NED.HERVORMDE
KERK- KANTENS
Rottum:
3 0 j a n . 1 9 . 0 0u u r D i e n s t .
Stitswerd:
15 jan. 20.00uur Concert"Deo Dicatus"Kantens.
GEREF.KERKVRIJGEMAAKT(Pastorieweg)
3 1 d e c . 1 9 . 3 0u u r D s .J . P . v . d . W aLl e, e k .
1 jan.
9 . 3 0u u r D s .J . G . v . d . H o e v eGnr,o n i n g e n .
2 jan. 9.30uur Ds.J.G.v.d.Hoeven,
Groningen.
1 4 . 3 0u u r D s .A . d e N i e t ,G r o n i n g e n .
9 jan.
9 . 3 0u u r D i e n s t .
1 4 . 3 0u u r D s .A . J . M o lW
, insum.
1 6 j a n . 9 . 3 0u u r D s .J . J . D r o n k e rH
s ,e l p m a n .
1 6 . 3 0u u r D s .H . G u n n i n kS,c h i l d w o l d e .
23 ian. 9.30uur Ds.A.de Niet,Groningen.
1 4 . 3 0u u r D s .A . J . M o lW
, insum.
3 0j a n .
9 . 3 0u u r D s .J . G . v . d . H o e v eGnr,o n i n g e n .
1 4 . 3 0u u r D i e n s t .
GEREFORMEERDE
EN HERVORMDE
KERK
31 dec. 19.30uur Dhr.G.deKlein,Usquert.
1 jan.
9.30uur Dhr.G.deKLein,Usquert.G.K.
2 j a n . 1 0 . 3 0u u r D s .M . v . d . P a l mU,s q u e r tH
. .K.
9 j a n . 9 . 3 0u u r D s .E . B . G . W . O c k eKl o
s ,e k a n g eG. . K .
1 4 . 1 5u u r D s .P i e t e r m a nG, r o n i n g e nG. . K .
1 6j a n . 1 0 . 3 0u u r D s .M . v . d . P a l mU,s q u e r tH
. .K.
1 4 . 3 0u u r D h r .B o r g e r sZ, u i d h o r nH
. .K.
23 jan. 9.30uur Dhr.H.J.Dijkstra,
Gasselternijveenschemond.
G.K.
14.30uur Dhr.Dijkstra,Gasselternijveenschemond.
G.K.
30 jan.
9.30uur Ds.Geuzenbroek.
D s .V e l d h o e n .

Mit en noa kerstmis
f'lottctp lnzzcnt,', kccir-rkct+,aikelkltraanclt
wor k d('ur n,at tricsle'r;--nr'aarlns
ovcrntaancl.
Distiecl staaitmen open \/eLtr\/reeen licht,
ntor klap noa kerstntisnait cle deuren clicht.
HenkPuister
Oet:Toalen Taiken

Eemshavengemeente

EEMSMOND
GEMEENTE
NIEUWS
HoofdstraatWest 1, 9981AA Uithuizen'
Bezoekadres:
Postadres:Postbus11,9980AA Uithuizen
Tel.nr.:05953-1555
Fax.nr.05953-3654

G ro n i n g e n
Aanvragen diensten via postagentschap:
- Uittrekselbevolkingsregister
- Bewijsvan in levén zijn (attestatiede vita)
- Bewijsvan Nederlandschap
- Uittrekselgeboorte-,huwelijk,echtscheid
ing- en overlijdensregister
- Consentvoor de zeevisserij
- Verklaringomtrent het gedrag
- Wijzigingpaspoort
- Aanvraagpas 65
van ons postagentschap:
Openingstiiden
uur.
en 16'00-17.30
maandagt/m vrijdag9.30-11.30
Socialezaken:
Wanneerkunt u terechtbii socialezaken?
ingwetzijnheeftspreekuurvanmaandagtotenmetVrijd a g v a n 8 . 1 5u u r - 1 1 . 4 5u u r .
De spreekurenzijnbedoeldvoor "kortecontacten",waarbiju te woord wordt gestaanaan
het loket.Heeftu behoefteaan een uitgebreidergesprek,of kunt u door omstandigheden
niet naarhet gemeentehuiskomen,dan kunt u het bestetelefonischcontactopnemenom
een afspraakte maken.
Waarvoorkunt u terechtbii socialezaken?
- Aanvragenom een uitkering
- Aanvraagom een leningbij de Volkskredietbank
- Verklaringen
omtrent inkomenen vermogen
- Hulp bij het invullenvan formulieren
kanworovereen uitbetaling,
vragenheeft,zoalsonduidelijkheid
Als u uitkeringstechnische
den gevraagdnaar de administratie.
:
Werkwiizebií aanvragen
Lf kunt zichtólefonischof tijdensspreekurenaan het loket meldenvoor een aanvraagom
toelichtingen een retoueen uitkering.U onwangtdan de benodigdeaanvraagformulieren,
tesamenmet de in de toelichU vult de formulierenthuisin en retourneertdeze,
renveloppe.
Zodrade aanvraagweer terugis bij de gemeente,wordt met
ting gevraagdebewijsstukken.
u een afspraakgemaakt.
Inleveringplatglas:
uur'
uur en van 13'00-16.00
lederewerkdag9.00-12.00
Maatschappeliik werk
inwonersvande voormalige
Vooralleinwonársvan de gemeenteEemsmond(uitgezonderd
gemeenteWarffum)is het gemeenteliikwerk als volgt bereikbaar:
werkersdhr. R.Tabaken
I op werkdagentussen8.15-17.00
uur kuntu de maatschappelijke
mevr. l.J. Noordhofbellen(05953-1555);
's
's
- in spoedeisende
situatieskunt u avonds, nachtsen in het weekeindehet telefoonkiezen.
nummer 05953-1730
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GEMEENTENIEUWS.
Gladheidsbestrijd
ing.
Inde komendewintermaanden
kaner weergladheidop de wegenontstaan.
Om beheersmatige,
financiëleén milieu-redenen
is het onmogelijkom op
het momentvan optredenallegladheidte bestrijden.
Daaromis eenselectief strooibeleidnoodzakelijk.
Strooiploegen
DegemeenteEemsmondwerktmet driestrooiploegen.
Dezebestaanelk uit
4 medewerkersvan de afdelingRuimtelijkBeheeren Ordening-Buitendienst.Zijzijngedurendede winterwekenbuitenhun normalewerkurenoproepbaarvoorgladheidbestrijding.
Waarneming
vangladheidgebeurtdoor
de medewerkerszelf.Zij bepalenook wanneerer wordt uitgeruktmet de
strooiwagens.
Strooibeleid
gemaakttussen:
Er wordt onderscheid
* gewonegladheid(opvriezen,
lichtesneeuwval).
Er wordt dan alleengestrooidop doorgaandewegen,drukkefietsroutes,
plaatsen.
bruggenen bijzondere
De strooiwagens
rijdennieteerderuit dan
5.30uur en niet latervan 21.30uur.
* abnormalegladheid(ijzel,zrvaÍesneeuwval).
gladheid
Bijabnormale
wordtoveralgestrooid,
te beginnenop de doorgaande wegen,busroutesetc.Destrooiwagens
rijdennieteerderuit dan 5.30uur
en niet laterdan 23.00uur.
Indiennodigzalop het trajectvan busroutelijn61 gestrooidwordentot aan
het eindevan dienstregeling.
In het algemeenkomt het er op neerdat nietgestrooidwordt op rustigeen
minderbelangrijke
wegenen straten.
Milieu
Gladheidsbestrijding
met zoutvereisteen zorgvuldigeafwegingvan enerzijdshet milieuen anderzijds
hetwegverkeer.
Zolanger geenbeteren rninprijste verkrijgen
derschadelijk
middeltegenaanvaardbare
iszaler metzout
gestrooidworden.Meerderestrooibeurten
met zout (max.25g/m2l verdienen de voorkeurbovenminderstrooibeurtenmet meer zout.
Bij gewonegladheidwordende volgendewegengestrooid:
Zandeweer- Kantens- Rottum- Stitswerd:
Zevenhuizerweg,Eppenhuizerweg,WiIkemaweg(totafritEemsh.weg),Huizingerweg (totopritEemsh.weg),
Hoofdstraat,
Onnemaweg,Klinkenborgerweg,'t LageEind,J.Tilbusscherweg,
Knolweg(richtingStitswerd),
Stitswerderweg, Onderdendamsterweg,
Bredeweg,Bredewegstraat,
Oosterweg
(tot brandweerkazerne).
Plantsoenonderhoud.
Om de groenstroken
in de gemeentegezonden in standte kunnenhoudenis
het noodzakelijk
dat eensin de zoveeltijd de bomenen struikenwordengedund.Dathoudtin dat de bomenen struikenlaagen kortwordengesnoeid
zodatde gewenstebegroeiingkanverjongenen de ongewenstebegroeiing
blijvendverwijderdkanworden.

plaatsendoor medewerIn de komendeperiodezullenop de navolgende
wordenverricht:
kersvan de gemeentedezewerkzaamheden
Kantens
Meidoornstraat,
achterde woningen.
Kooistraat,
achterde woningen.
Pastorieweg,
achterde begraafplaats.
Kerkhofsweg,
achterde kerk.
Stitswerd
HoekHavenweg/Knolweg.
Rottum
Tilbusscherweg
rond de picknickplaats.
dan kuntu
Mochtu vragenof opmerkingen
hebbenoverhet bovenstaande,
voorlieden:
contactopnemenrnetde verantwoordelijke
Kantens,Stitswerden Rottum:de heer Kosters(05950-3033).
Thuisalarmering.
Voor(alleenstaande)
langdurigen/ofernstigzieouderen,gehandicapten,
is een
ken bestaatde mogelijkheid
Thuisalarmering
tot thuisalarmering.
in staatte
technischhulpmiddel,bedoeldom bovenstaande
doelgroepen
stellenveiligte voelenin eigenhuis.Eendrukop eenknopzorgtervoordater
Voornadereinformatiekuntu contact
onmiddelijk
hulpwordtingeschakeld.
locatieWarffum.Tijdens
opnemenmet StichtingThuiszorg
Ommelanden,
kantoorurente bereikenop tel. 05950-2650.
Herzieningbrandverbod.
(APV)
Sindsde laatsteherziening
vande AlgemenePlaatselijke
Verordening
op 16december1991geldtin de gemeente
Denu
brandverbod.
eenalgeheel
geldendeverbodsbepaling
zalbinnenkort
wordenherzien.Hetverbranden
van snoeihout,berm-en slootruigtee.d.zalzonderontheffing(aanvraag)
weer wordentoegestaan.
verbrandenvan
Wanneerbij het gelegaliseerd
potentiële
dergelijke
milieuschade
kanoptredenof wanneerer
afualstoffen,
een gevaarlijke
of hinderlijke
toestandontstaatalsgevolgvan rookoverlast,
zalookin de nieuwesituatieonmiddellijkverbaliserend
wordenopgetreden.
Het verbrandenvan huishoudelijke
blijftonderalle
en bedrijfsafualstoffen
omstandigheden
verboden.
Brandplaatsen.
Tijdensmilieuvluchten
zijnvastebrandplaatsen,
waarbijvan bodemverontreinigingsprakekanzijn,in kaartgebracht.
Opruimingvan dezebrandplaatsenis geboden.
Wanneertijdenshercontrole
brandblijktdatde betreffende
plaatsnietopgeruimdis,zalop grondvandeWetbodembescherming
de nopersonenkrijgenbericht.
digestappenwordenondernomen.
De betrokken
Mochtu vragenhebben,dan kunt u contactopnemenmet het gemeenteh u i s ,s e c t i em i l i e u a
, f d e l i n gR B O .

INLEVERDATA
KOPY't LOUGNIJS.
i 994 Nr.11
F e b r u a r i n u m m e r1 7j a n u a r 1
Maartnummer 14februari1994 Nr. 1
Aprilnummer
19maart1994
Nr.
Noteerdezedata,kopyna dezedataingeleverd
wordtopgenomenin hetvolgend nummer.
Eindredacteur.
VERENIGING
ADVENDOVIERT60.JARIGJUBILEUM!
Op bescheidenwijzeviert Advendozaterdag29 januari1994haar60-jarig
bestaan(1933-1993),
in tombinatie met de uitvoeringvan het Groningstoneelstuk.Dit is een blijspelin drie bedrijvengetiteld:"Kontaktmet Kootje".
geplaatstwaar
Wim,de heldop sokken,heefteenhuwelijksadvertentie
door
Kootjeop gereageerd
wordt. Nog dezelfdedag dient Kootjezichmet haar
helefamilieaan.Ze blijvendirectmaareen paardagenlogeren,dan weet
mentenslottewat men aanelkaarheeft,nietwaar?!Nou,Wim komter snel
achterwat hij aan Kootjeheeft,....!!
Datwordt lachengeblazen!
Verderzaler dusaandachtwordenbesteedaanhet60-jarigbestaanvanAdvendo.Het aanwezigepubliekwordt getrakteerd
op koffiemet gebaken er
vindteenbijzondere
verlotingplaats.Behalvedat er 60 prijzente winnenzijn,
zaler ook een spectaculaire
hoofdprijswordenverloot.
Middelseen huis-aan-huis
circulaire
zultu verderop de hoogtewordengebracht,maardat hetde moeitewaardis om die avondaanwezigte zijn,is zeker!! Kom dus voor een ontspannend
avondjetoneel,spanningtijdensde
verlotingen een dansjeop 29 januari1994naar't Schienvat.
KERSTMEDITATIE.
Laat die gezindheidbij u zijn, welkeook in ChristusJezuswas,die in de gestalte
Godszijnde,het Godegelijkzijn niet alseen roof heeft geacht,maar Zichzelf
ontledigdheeften degestaltevaneendienstknechtheeftaangenomen,en aan
de mensen geltjkgeworden is.
F i l l i p p e n z e2n: 5 - 7
Datgebruikt
Onzeeigenkroonprins
Willem-Alexander
heeftzijnvliegbrevet.
hijondermeerom gewondemensenuithetoorlogsgebied
in voormaligJoegoslaviëte vervoerennaarveiligerstreken.
Dit is eenkleinbeetjevergelijkbaar
metwat onzeeigenHereJezusChristus
- de
gedaanheeft.Hijverlietde veiligehemelom mensenuit oorlogsgebied
reis
hemel
aarde een enkele
naarde
aante bieden.
Voor prins Willem-Alexander
is het gevaarlijkom in oorlogsgebied
te
vliegen.Het kan hem zijnlevenkosten.
Voor onzeHereJezusChristuswas het gevaarlijk
om naarde aardete komen: het kostteHem letterlijkzijn leven.
Willem-Alexander
is een gewoonmens.Hij is prins,maar nog steedsgewoon een mensenprins.
OnzeHereJezusChristuswas dat niet.Onzetekst

zegtduidelijk,dat HijGodwas.Hijmoestzijngoddelijkheid
afleggenen Zich
de beperkingenvan het menszijnlatenwelgevallenom u en mij te kunnen
redden.
Als wij gewondin voormaligJoegoslavië
zoudenzijnen prinsWillem-Alexanderkwamons eruithalenmet zijnvliegtuig,wat zoudenwe hem dankbaarzijn.Onzeeigenprins,die nietin zijnveiligepaleisbleef,maarkwamom
ons te redden.
Zoudenwe onzePrinsJezusChristusdan minderdankbaarziin?
Hijredtonsnietalleenuit hetaardseoorlogsgebied,
maarHijgarandeert
ons
ook, dat wij in de Hemelmogen komenom daar eeuwigte leven.
lk wens u een zeer gezegendkerstfeest.
J a n n i ed e K l e i n .

Timmer-en AannemingsbedrijÍ

R.J.Wiipkema
Hierbijdeel ik u mee dat ik per 1 oktober1993het bedrijfheb verkochtaan
BouwbedrijfKleinsmitbv, Albrondariep1,9981KN Uithuizen.
Tel.05953-2087.
die ik hebmogendoen.
voorallewerkzaamheden
lk wil u danookbedanken
In de toekomsthoopik dat u dezelfdeervaringzulthebbenmet Bouwbedrijf
Kleinsmitbv.
AGENDA
Dorpshuis't Schienvat,KerkstraatZ Kantens
- C.S.C.W.
30 dec. Hobbybeurs
- C.S.C.W.
8 jan. Nieuwjaarsvisite
j
a
n
.
E.H.B.O.
11
Advendo.
29 jan. Toneeluiwoering
3 febr. E.H.B.O.
- Climax.
12 tebr. Stratenvolleybal
lederemaandag- Toneel.
Climaxvolleybal.
lederedinsdag- 50+ dansen gymnastiek;
lederewoensdag- Dansles.
Damclub.
lederedonderdag- Danslesgevorderden;

7 jan.
28 jan.

Dorpshuis "Kloosterstee", Rottum
Neijoarsveziede,
20.00uur.
20.00uur.
Jaarvergadering
Ver.Dorpsbelangen,

11

DorpshuisStitswerd
vanaf 24.00uur,"OpenHuisin Dorpshuis".
31 dec. Nieuwjaarsvisite
ledereenis welkom,
OUD PAPIER.
Zaterdagmorgen22 januari1994om 9.30uur.Graaggebundeldof in dozen
bij de weg. Volgendeophaaldatum:12 maart 1994.
afd. Middelstum/Kantense.o.
NED.BONDvan PLATTELANDSVROUWEN
1 8j a n u a r i :
Mevr.Rubenuit Veendamverteltiets over 'Kraantjespotten'.
COMMISSIESOCIAALEN CULTUREELWERK.
30 december:
tot dorsmachines,
van kunsten
Hobbybeursin 't Schienvat:van postzegels
kitchtot toneel ('s avonds).
Entree:volwassenen/ 2,--,kinderentot 12 jaar f 1,--.
8 januari:
in 't Schienvat,
Nieuwjaarsvisite
aanvang20.00uur,m.m.v.Thomasvaeren
"De Kósters"uit Bedummet gevarieerdprogramma.U komt toch ook?
Zoalsgebruikelijk:
1 koffie* 1 verteringgratis;u brengteenkleinigheid
mee
voor de verloting,ter bestrijdingvan de onkosten.
Heelhartelijkwelkom.
25 februari:
De Boetnbaintjes
en SiemenPommel,een Groningeravond.
Noteerdezedatum,houdt de avondvrij.
KOLLEKTEN.
Diabetesis nog steedseen ongeneeslijke
aandoeningwaaraanongeveer
400.000mensenin onslandlijden.De kollekteheeftin Kantens,Stitswerden
Rottumf 46/,80in totaalopgebracht.
Mededankzijdezeopbrengstkanhetwetenschappelijk
onderzoekronddiabeteswordenvoortgezet.
Alle geversen kollektanten
hiervoorhartelijkdank.
O.J.Broekhuizen-Kamph
uis.
KERSTNACHTDIENST.
INTERKERKELIJKE
Aan de vooravondvan kerstfeest1993zaler in de Ned.Herv.kerkeen Interkerkelijke Kerstnachtdienst
worden gehouden.
De Evangelisatiecommissie
heeftdezedienstvoorbereid.
De leidingen meditatieworden verzorgddoor ds. L.Ravenuit Bedum.
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Verderis er medewerking
vande Chr.Brass-Band
Julianauit Onderdendam
o.l.v.dirigentDouweKamminga.
Dedienstbegintom22.30uurenzalom00.00uurwordenbeëindigd
met het
luidenvan de kerkklok.Eenliturgieontvangtu bij binnenkomst.
U bentvan
hartewelkom.
NEIJOARSVEZIEDE
IN ROTTUM.
Op vrijdag7 januariorganiseert
het bestuurvan de Ver.Dorpsbelangen
Rottum eengezelligeNeijoarsveziede,
met koffieen nieuwjaarsrolletjes
en boerenjongens.
Hetwordt een avonQmet verrassingen.
Want hoezal het programmaer uit
zien?TredenKlorusen Roosjetochweer op?Of komenThomasvaeren Pieternelhun verhaaltje
weer doen?Misschien
tredende "Kloosterspeulers",
ontwaaktuit hunwinterslaap,
weerop?Vragen,vragenen nogeensvragen.
Kom maar kijkenwat het antwoordzalzijn.EéndÍng is zekerhet wordt een
gezellige
avondzekerals u er bent.
Aanvang20.00uur in ,,'t Kloosterstee".

lk nam mien keerskemit
Dij oavenclnantk ntien keerskentit,
wie konden ons op t feestverheugen.
De snij ntuik d'haile n'ereld wit,
t ligt nog zo vris in ntien geheugen.
Dij oavend, bie dat v'aarnte licht
wer zorlgen, t ol verhoal nog lezen.
Doar boeten sníjden padjes dicltt,
nrcr gong wat open in ntien wezen.
k Zai nog dij veule keerskesbranden,
kwant doardeur sonlsdij waarnte gloud,
dat licht en fonkeln in t gemoud,
t gevuil van open waarme handen?
Díj oavend r.r,asde v'ereld wit
en ík, ik nant ntíen keerskentit.

FreBror-rwer

Oet.Toal en Taiken.
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TONEELAVOND
IN ROTTUM.
Rothet bestuurvan de Ver.Dorpsbelangen
Op 26 novemberorganiseerde
niet op. En
tum een toneelavond.Dezekeertradende "Kloosterspeulers"
misschienwas dat ook de redenvan de matigeopkomstwat publiekbetreft
of strooidede griep en het weer roet in het eten.
Advendoin een
Opgetreden
werd,voor de pauze,door de toneelvereniging
Nederlands
stuk"Handen",geschreven
door RoelTijnstra.Hetwas een moop denduurgeencontroleoverzijnhandernstukwaarbijde hoofdrolspeler
den had en allespelersen regiseurdoor wurgingom het levenbracht.Het
werd zo levensechtgebrachtdat het publiekzichevenafuroegof de hoofdrolspelereen beetjegek gewordenwas. Gelukkigleefdeiedereennog en
Nietiedereenkonhetwaarderen
werdmenbeloondmeteenwarmapplaus.
omdat er te veel lijkenin het stukvoorkwamen,maar het spelwas goed.
Vondeluit Uithuizen
Na de pauzetradde toneelvereniging
op in "Naitonder
pantoffel"door J.Zill.EenGroningsblijspel,waarinde spelersveel plezier
hadden.ledereenkendez'n tekstzo goed,dat het publiekhet gevoelhad
echt bij dezemensenop bezoekte zijn.De drankvloeiderijkelijk,maar het
werdgeenordinaire
dronkemans
bende.Knapspel,datzeerin de smaakviel
gezienhet warmeapplaus.Hetwas een zeergeslaagde
avond.
JAARVERGADERING
ROTTUM.
VER.DORPSBELANGEN
het bestuurvan de Ver.Dorpsbelangen
Rottumde
Op 28januariorganiseert
jaarvergadering
voor zijn leden.Op dezeavondkunnende ledenweer het
hoofdbuigenoverhet wel en wee van de vereniging
en ook komenenkele
dorpsaangelegenheden
aan de orde.
Aanvang20.00uur in ,,'tKloosterstee".
KINDERKERSTFEEST
IN KANTENS.
van Kantensom
Op 25 december,1e kerstdag,wordt het kinderkerstfeest
19.00uur in de Ned.HervormdeKerkgevierd.De kinderenvan de zondagsschoolzulleneen kerstspelopvoerenen een kaarsenspel.
Verderwordt er
eenkerstverhaalverteld
bijchocolademelk
en kerstkransjes
en er zalveelgezongenworden.Kortomhet wordt een fijn feestvoor iedereendie komen
wil, jong en oud is welkom.
Voor de jeugd tot 12jaar is er een presentje.
Wij wenseniedereeneen prettigkerstfeesten een heel goed 1994toe.
weer.Tot ziens.
9 januaribegintde zondagsschool
De leidingvan de zondagsschool.
NIEUWSVAN DE VROUWENRAAD.
gevenwe een cursusPergamanovoor zowel
Bij voldoendebelangstelling
beginnersals gevorderdenin Zandeweer.
Mevr.Sneideruit Groningenzalde lessenbegeleiden.
De kostenbedragen
per les,omgeslagen
naarhetaantaldeelnemers.
Decursuskanevení 40,-tueel's middagswordengeorganiseerd.
VervoervanuitKantenskanworden
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geregeld.Wilt u zichopgeven?Dat kan bij mevr.de Boer,tel. 1484of mevr.
Berghuis,
tel. 1899.

I
,l

CONCERTIN STITSWERD.
Zaterdag15januari1994om 20.00uurwordt in de Georgiuskerk
te Stitswerd
gehouden.
Medewerking
eenzangavond
verleendhetGeref.
Gemengdkoor
"Deo Dicatus"uit Kantenso.l.v.dhr. B.Veening.
Het orgelwordt bespeeld
door dhr.J.Werkman.
Er zaleen kollektegehoudenworden.
U bent van hartewelkom!
De plaatselijke
kommissievan de
stichting"OudeGroningerKerken".
DE OUDSTEGEGEVENS
OVERONZEOMGEVING.

l

M.A.Holtman.
De vorigekeerhebbenwe gezien,dat de oude kloosterarchieven
rond het
jaar 1000de meestedorpenin dezeomgevingnoemen.Alleenhet woord
Kantenskwam nog niet voor.
goederenwordt de wierdeHelwerdgeIn ouderearchievenvan geestelijke
noemd*. Dat moet zo ongeveerin de jaren880-890zijngeweest.Helwerdis
de wierdetussenRottumen Usquertaan de Usquerderweg.
Wel gek, Usquert met een t en Usquerderweg
. Ztjndie Usquerderseven gek.
Enkelejarengeledenzijnwe met eengroepvan Kantensen UsquertnaarBillerbeckin Duitslandgeweesten daarkwamenwe in aanrakingmet veelverhalenen legendenoverde zendeling
Liudger.Hijwasvanafkomsteenfries,
maarzijngrootvaderwasdoorde heidensekoningRadboudof dooreenvan
diens voorgangersverdreven.Tochwas de familiede friesetaal, die hier
toen werd gesproken,
wel goed machtigen daaromwerd Liudgeruitverkorendoor de grotekeizerKarelde Groteom hierhetevangelie
te verkondigen.
De friesevolkenwaren namelijknog niet tot het christendombekeerd.
genoten
Liudgerhadzijnopleidingop de kloosterschool
in Yorkin Engeland
en de taaldaarwas geenbelemmering,
omdathet oudfriesin Engeland
en
Noordnederland
nog ongeveergelijkwas.
ToenLiudgerop zijnrondreisin dezeomgevingmet zijngevolgvan wierde
tot wierdetrok,warenhiernog geendijkenaanwezig.De mensenwoonden
op de wierden.Hetvlakkeland was niet bewoonbaar.
Op eenavondkwamLiudgerop de wierdeHelwerdmet zijngevolg.Hijwerd
ontvangendoor eenweduwedie Meinsuitheette.Zijlêrwelkomdede reizigersen boodhenonderdak
aan.Naenigetijdwerdde deurweergeopenden
kwameenblindebard,genaamdBernlef,binnen.Eenbardis eenliedjeszanger die hiermeede kostverdiende.Doordathij blindwas, moesthij geleid
wordendoor eenknecht.Hiitrokvanwoonplaatstot woonplaatsen bezong
de grotedadenvan de friesekoningenen van hun goden.
Hij raakteal snelin gesprekmet Liudgeren zijnmetgezellen
en verteldeaan
hen over zijndenkwereld.Liudgerverteldeop zijn beurt,dat hij een zendeling was van een God die niet alleenwat te vertellenhad over de friezen,
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maardat Hijde helewereldgemaakthaden dat ZijnZoonziekemensenbeter gemaakthadtoenHijin dezewereldvertoefde.DatsprakBernlefwelaan,
omdathij blindwas.Als hij nou genezenkon worden,was dat een mooie
reklamevoor de leerdie Liudgerleerde.
De volgendemorgengingende beidegezelschappen
weer op reisen nam
Liudgerde blindebardevenapart.Zijwarenbeideop een paardgezetenen
zullendus wel in goededoen zijn geweest.
Liudgermaakte,na belijdenis
vanzondenen boetedoening
doorBernlef,het
tekenvan het kruisover diensogenen dezezeitoen direkt,dat hij de hand
van Liudgerzag.De apostelverboodhem echterom dit kenbaarte maken.
gingenop weg naar Usquert,maar om daarte komen
De gezelschappen
moestenze eerstnaarWarffumreizen,omdat er toen nog een binnenzee
was tussenHelwerden Usquert.EvenoostelijkvanWarffumlag de toegang
tot het eiland,bestaandeuit Usquert,Wadwerden Wiwurd.Toenze in de
buurtvan Warffumkwamenzei Bernlef,dat hij de bomenen de huizenvan
Warffumzag.
Hijhieldzichvoorde omstanders
blinden de beidemannengingennaareen
kleinehoutenkapeldieeentientaljareneerderdaaropgerichtwas
doorWillehad,eenanderezendeling
uit Engeland,
om daarGodvoor de beterschap
te danken.
Kort daarnakwamende Saksen,die ook nog niet gekerstendwaren,weer
oorlogvoerenen moestLiudgeruitwijkennaarUtrechten stond Bernlefer
alleenvoor om het evangeliehierte brengen.
Hijwasniettot priestergewijd,maarkreegtoestemmingom kinderenin levensgevaar
te dopen.De roomsekerkleerde,dat alleengedooptekinderen
in de hemelkwamen
en daaromwerden
kinderenmetweiniglevensvatbaarheiddirektgedoopt.DoorBernlefzijntoen 18kinderengedoopten latertoen
de strijdvoorbijwas, kwamenhier nieuwepredikershet werk van Liudger
voortzetten.
Ditwas dan het oudsteverhaaluit onzeomgeving.Hetis opgetekend
in de
VitaSanctiLiudgeriof levensbeschrijving
van Liudgerdoor een oomzegger
van hem,Altfridus,omstreekshetjaar815.DezeAltfriduswas de derdebisschopvan Munsterin Duitslanden,
Liudgerwas de eerste.Hetorigineelvan
dezeVita is al lang verdwenen,maar een kopieuit het laatstvan de elfde
eeuw is aanwezigin de bibliotheekvan de Rijksuniversiteit
van Leiden.
* Gegevensvan dit artikelzijn ontleendaan "GroningerKerken",het kwartaalbladvan de
StichtingOude GroningerKerken.Zesdejaargangno. 2.

Navelejarenvanhardwerkenhebbenwijweer eenhuisgekochten gaanwij
wonen in de TORENSTRAAT
55, 9982AW UITHUIZERMEEDEN.
Ons telefoonnummeris: 05954-1517
2.
Vanafons nieuweadreswensenwij iedereeneen gelukkigen gezond1994
toe.
Anky,Wiebe,Jeroenen FleurienMeppelink.
P.S.Vriendenzijnaltijdwelkom.
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Midwinterdoagen
n Hailbulde minsken goan
noar kerk,
domie het n stichte//<
woord
veur elk.
Kerstboom!
H a i lm o o i o p t u u g d
en zo mit brandende|ichten,
zaije der din
rondomheerbliede gezichten.
Kerstdoagen!
Wat veurlezen, vertellen,
of zingen
dikdakken
en gezelleghaidbringen.
J . v .d . W a a l - U d e n
IN GESPREK
MET .......
De heer P.Beishuizen,
Borgstraat
30, Uithuizen.
Fraktievoorzitter
van het CDA.
"ln de Groninger
plaatsMeedenbenik in 1930geborenen opgegroeid
en gingin Veendamnaarde ULO
en daarnanaarde kweekschool
in Groningen.
Mijneerstebaanwas onderwijzer
in Grijpskerk
vanaf
1950tot 1956en daarnahoofdonderwijzer
in Borger
tot 1961.Daarnawerd ik hoofdvan de Geref.ULOin
Uithuizen.Dezeschoolis in 1968gefuseerdmet de
Chr.ULOin Uithuizermeeden
is
'Chr.MAVO'verdergegaan. en onderde naam
In 1984is de Mavogefuseerdmet de Chr.L.H.N.O.
"Preludium"
tot de Chr.
"Rensuma".Daarben ik gebleventot 1 december
Scholengemeenschap
1988.Per 1 decemberwerd ik waarnemendburgemeester
in Grijpskerktot
de nieuweherindeling
1januari1990.Ditisde gemeente
waarmijnloopbaan
is begonnen.
lk hebvanat1972in de gemeenteraad
gezetenen laUithuizen
(1 jan. 1979)en nu vanaf1 januari1990in de gemeente
ter in Hefshuizen
Eemsmond.Ruim6 jaarben ik wethoudergeweesten daarvoorfraktievoorzittervan het CDA.Zojuistbenik weer gekozenalslijsttrekker
en fraktievoorzitteren raadslidvan het CDA.Onzefraktiebestaatuit 5 ledenen samenmet
de PvdAvormenwe het college.
HetCDAis vertegenwoordigt
door wethouderDe Boer,die tweedestaatop
de CDA-Iijst.
Erwordtop eengoedewijzesamengewerkt.
De heleraadwerkt
harmonieussamen.De derdestekwordt ingenomendoor H.J.Bolwijn
uit
Warffum, de vierde door W.de Weert uit Uithuizermeeden
en de vijfde
doorJ.H.van
Bergenuit Uithuizen.
DezeCDA-ers
makennu al deeluitvande
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gemeenteraad
van Eemsmond.Namensde raadzit ik in 't bestuurvan "Regio Noord Groningêfr",een samenwerkingsorgaan
van acht gemeenten.
"Delfzijl-EemsOokbenikvertegenwoordigervan
de raadin het havenschap
haven".Als raadslidzit ik ook in gemeentelijke
kommissies,
n.l.van "ruimtelijk beheerep ordening"(RBO)en van "algemeenen bestuurlijkezaken"
(ABZ).Vooriedereraadsvergadering
komenwe bijelkaaren behandelen
we
de technischevoorbereidingen.
HetCDAstreeftnaargerechtigheid
en wil solidairzijnmet de zwakkenín de
samenleving.
Hetwil spreidingvan verantwoordelijkheid
en het wil, dat wij
mensende schepping,die ons is toe vertrouwd,op een goedewijzebeheren.Doorte handelenen te besluitenovereenkomstig
dezeuitgangspunten
proberenwe alsCDAantwoordte gevenop de oproepvan het evangelie.De
fraktiehoopten bidt,dat Godons allenzalbijstaanin ons dagelijkslevenen
ook wanneerwij als raadgeroepenworden besluitente nemen.
Naast deze funkties ben ik voorzittervan de vereniging"Scholenraad
ChristelijkOnderwijsGroningen".Alle protestantschristelijkescholenzijn
We behartigende belangenop landelijk,provinciaalen
daarbijaangesloten.
gemeentelijk
gebied.Ookhebbenwe eenkantoor,waarwe de administratie
vande scholenkunnenverzorgen.
Praktisch
allelagerescholenzijnin onsbestand.
Eveneensheb ik zittingin het "OverlegProvinciemet het Onderwijsveld"
(OPO);eenoverlegorgaan
dat de provincievanadviesdientop onderwijsgebied. Daarnaastben ik voorzittervan "DeputatenMissionaireArbeid"
(DMA).Dit is eenadviesorgaan
vande particuliere
synodevande Geref.Kerkenin Groningen.
We hebbenveeloverlegmet het landelijkbureauin Leus"Neon"in Finsterwolde
en de
den.Ookheb ik zittingin het stichtingsbestuur
Pekela's,
die mensenin dienstheeftdie randjongeren
helptin Oost-Groningen. Dezehulpverlening
wordt betaalddoor de Geref.Kerken.
In Uithuizenben ik boekhoudervan de Geref.Kerken van de verenigingsgebouwen"de Kandelaar".
Namensde kerkenhebikzittingin de ouderenzorg,
de stichting"Voorziening
Ouderen"in de gemeenteEemsmond.De bejaardenhuizen'Hunsingoheerd'
Uithuizenen'De Mieden'in Uithuizermeeden
vallenhieronder.
boekAls "onderwijsman"
zit ik in de examenkommissie'praktijkdiploma
houdenen bedrijfsadministratie'
en twee dagenen twee avondenper jaar
worden er examensgegeven.
Hetbekledenvan de velefunktieshoudtin dat ik overdagen's avondsveel
vergader.Doorallesgoedte'plannen'in de agenda,loopthetwel.Naasthet
vele vergaderwerkheb ik niet zoveeltijd voor hobby's.lk was een verwoed
postzegelverzamelaar
van Nederland
en lsraë|,maarnu heb ik daarminder
geduldvoor.lk houdook van reizen.Mijnvrouw en ik zfinzojuistteruggekomenvan een negenweeksereisnaarde kibboetsin NesAmminin Noordlsraë1.
ErwerdendaarstudieproErwarenruim100jongerenuitWest-Europa.
gramma'sgegevenmet veleexcursies.
Erginteressant
allemaal.Daarnaast
werktenwe 30 uur perweek.In onsgevalwas dat o.a.advocado'splukkenin
boomgaardenvan 20 ha. Er is een groot hotel met jeugdherberg.Het was
een hele belevenisen we hebbengenoten.
Allen hebbenhun
We hebben4 dochtersen 2 zonenen 11 kleinkinderen.
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aandachtnodig,maardat schieter wel eensbij in.We wonenal weervanaf
november1961in Uithuizen.
Zoalsu weet,hebbenwe heelwatfusies
meegemaakt.
ledereen
moetbezuinige1.De gemeenten
hebbende laatstejareÀherhaaldelijk
hungeldstroom
zieninkrimpen.En de investeringsruimte
is beperkt.De Britseáanlegvan
gas in de Eemshaven
is daarom'eenpeilerdie veel arbeiOsptààtsen
kan
scheppen;direkten indirekt.lk hoopdat dit allessuccesvol
verloopt.Ermag
bestweer een impulskomen.De vergrijzingneemtook toe. Een'goedwo-ningbeleid
is belangrijk
voorde leefbaarheid.
Graagwil ik metmijnfraktiemij
inzetten
voorde belangen
vanonzegemeente,
meiinachtneming
vande uitgangspunten
die ik reedseerdergenoemdheb.Zolangik gezoÀdmag blijven wil ik doorgaan".
R.S.A.
"VAN ALLESWAT''.
Hetwaseenkoudewinderigeoudejaarsdag.
Erwasregenvoorspeld
entoen
we's avondsin de versgebakken
oliebollen
hapten,kletterde
de regentegen
de ramen.Hetwas gezelligin de kamer.In de kolenhaa
rd zagjeàchteide
vierkanteruitjesdevlammenspelenen de gaslampgafeenracli ruizendgeluid.We zatenmet z'n zessenrondde grotetafelenhochten oliebollenmet
appel,krentenen rozijnenetenzoveelwe maarwilden.Voortwee kinderen
in dit gezel-schap
steegde spanning,
want die middaghaddenmijn oudste
z.us9n ik afgesproken
dat we 's avondszoudengaanllepen.lk dónk dat ik
jaarwas en vonddat maarwat spannend.Hetwas bij onstraditiedat
de.rtien
's
drie zonenvan onzeburenop nieuwjaarsdag
morgenskwamen,,nieuwjaarafwinnen".We werdendanop koffiemetiractatieLnbrandewijnmet rozijnengetrakteerd.
onze boerderijlag afgelegenen langsde weg woonden
dezeburenbijnatwee kilometerbij ons vandaan.We haOOen
aígesproken
dat we zoudengaantijdensde conference
vanWim Kan,want daàr.werd intensiefnaar geluisterd.Het zou waarschijnlijk
niet opvallenals we er even
nietwaren.Eindelijkmoestde radioaan.Hei was zotngrotekastdie op het
verhoogdegedeeltevan het dressoirstond,Twee kanjersvan batterijen
zorgdenvoor de energie.Al gauw warenalleogenen orengerichtop fiet
groeneoog.lk moestevennaarde w.c.helemaal
achterin hetvoorhuis.
Snel
qgkteik mijnjasen sjaalmeevande kapstoken gingalvastnaarde stal.Indie
's
tijd branddedaar avondsaltijdeen stormlántáarn.
De paardenkeken
schichtig
achteromtoenze me voorbijzagensruipen.
Enja hoot daarkwam
een regenjas
en laarzen.
Defietsenuit de schuurgefus.a!,gewapend.met
haalden zo snelalswe kondenredenwe tegeneenhardewind in naaronze
bestemming.
Maarwatwashetdonkerenwat eenbtubberoveral!Op heterf
aangekomen
zagenwe dat nietswas binnengehaald.
Alleemmers,bussen
en boenderskregen.een
anderplekjeop het erf.we vondennog wat rondslingerend
materiaal,
zoalseenpaarvoederbakken,
eenschope-neenhooivork en die brachtenwe naarde voortuin.De grotekruiwagenvolgeladen
met ingekuildgrasverplaatsten
we, maarver kwamenwe nËt want die waren zo zwaarlAls dievenslopenwe over het erf, steedsmaaromkijkendof
werkelijkniemandonszag.Inde garagestondeenaantalfietsen.
Zoudenwe
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die ook verslepen?
We wistendat dat niet mochten zijntoen maar huiswaartsgegaan.Zoudenzeons gemisthebbenen wat moestenwe danzeggen?Stilletjeszijnwe bij de restvan de familievoor de radiogaanzittenmet
onzefrisserodewangen.VanWim Kan'sconferenceis nietsblijvenhangen.
Zuiverherinnerik me nogde sterkoverdreven
verhalenoverslepersdie onze boerderijen
haddenbezocht.
lk wist me absoluutgeenhoudingte geven,
zei maar nietsen beet in de nieuwjaarsrolletjes
en galettesop die nieuwjaarsmorgen
eindvijftigerjaren.
lk wens u een gelukkigen voorspoedig1994.
H.M.d.V.K.

STRATENVOLLEYBALTO
ERNOOI.
Ookditjaaris er eenstratenvolleybaltoernooi
en wel op zaterdaq12februari
1994.Wilt u ook meedoenmet uw straatteam,
vorm dan zelfeenteamvan
minimaal6 personen,
waarvanminimaal2 damesof herenin hetveldstaan
tijdenshet spel.
Tevensmogener ook niet meer dan2 competitiespelers
in het team zitten.
O o k i s e r d i t j a a re e nj e u g d p o u l e( .B i jv o l d o e n d ea a n m e l d i n g ) .
Het inschrijfgeld
is f 21,--per team.
U kunt u opgevenvoor 1 februaribij de onderstaande
adressen:
Jan Boer,Kooistraat3, Kantens,tel. 2281;
EstherFraai,Kooistraat34, Kantens,tel. 1242;
Jelfie Martini,Pastorieweg10,Kantens,tel. 1947.
Stratenvolleybal!
Lekkerer een dagjetussenuit met uw straat.
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T.Carolus-Reijer
TANTEPIEP
t Wasn poardoagenveurSunnerkloas,
dout mieveurt eerstopviel,datTante Piepzo'ndik liefkehaar.Ze schommeldeovert kattepadje
toen ien,dou ik
heurdeurkeukenroam
noarboetenloatenhaar.t Kontochnaitwezen,datze
miejongkatten
brengenzol?lkwashailezummeraaidop tiedwestmit katten
heurpillen.Der hingaankeukenkaast
nog n liestjemit minnegsten
der boven. Haalfoktoberharenze nog ain had.Sodemieter,Majesteit,TantePiep
en Mieter,netjesop t riegjeèf ! lk haarnogvaaierkattenen datwasmieainks
wel genog.lent achterhoes
zatennogn stel,dijdochten,datzegainhoesharen en dij ik din ook mor vouerde,mor k wol ze nait ien hoeshemmen.
Sumspebaaierde
dij witte t nogwel ais,mor dijwer der din gaauwweer oetbinzelddeur Majesteit.
lk ston nog evennoar mien "pille-liestje"
te kiekenen docht noa over mien
katten.Majesteitwas old, meschainal wel zeuventien
joar.Nouwait ik wel,
dat der kattenbinnen,dij nogveulolderbinnen,mor Majesteitdut of zeèf is.
Ze hetn hoogharteg
karakter
en zeiswatzinneg,
doaromhaitzezo.Mieter,n
lutjewit-swaartkatje,is de grootstevrundvan mienman.Dij binnenstoapel
op mekoar.Sodemieteris mienswaartdeugnaitje.
EndinTantePiepnog.Ze is n dochtervann wildekat,dijik mitveulgedulden
laifdehaalfmakkregenhaar.TantePiephetn hailebultvandijwildekatoverholden.Ze is voakvan hoesen as ze thoeskomt,vindt ze zo'ntwintegkeer
per dagt radoet."Hé,woon ik hier?lk wil allainmor op dij stoul,din kingain
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mins mie zain.Mos mie nait aankommen.
Dienschootis toch wel lekker
waarm.Heursmiewel,ik kinookspinnen.Zeg,binnenhiernogmeerkatten?
Din goa ik vot!"
fk keeknog evente t roamoet.TantePiepzagik nait meer.7e zolwel weer
kommen.
Sunnerkloas
wasveurbie.Kerstdoagen
kwamender aan.Op mienmenaaier
haark t slimdrok!Mienhoeszolschoon,gedienenwassen,roamenlappen,
boetenomzol t opschierdworden.Kerstkoarten
mozzente deur oet. Nou
moakik dij aidzulfen doarzit ik voakurenmit.len hoesbegont lekkerte roeken.Appeltoartenhaark bakt,perenien rodewien steufden meervan zuk
soort dingen.Boudelbegon al wat ien "Kerststemming"
te kommen.Nou
mos der nog n boom heer.n Grodedizzekeer.Klaainkiender
harenverleden
joar onnaaierd,dat heurboom groderwas as onzent.Endat konnait,haren
wie tegen mekoarzegd.
Derkwamdus n besteboom.Deusmit kerstbalen
kwamvan beun.Morveur
zo'ngrodeboomwarender naitgenogbalen.Douze ien boomhingen,was
boudelnog oaregkoal.
"Dinmoaksttochnogwat steerns",zeemienmanen weesnoardeusmit Origami pepier."En ast doe hier nog wat kerstkransjes
hin hangsten doar nog
wat engeltjes,
din hemmenwie dit joar n hailemooieboom!"
Mie dunkt,dat ik wat woazegkniktheb, dou ik legekerstbalendeus
onder
baankschoof.lk luitnog evenn katderweerien,zetten ploatjemit kerstlaidjes op en ging bie toavelzittenmit mien pepier.Rode,goldenen zulvern
steernskwamenien boomte hangen.Haiweraal mooieren wie kregender
lolien.
"Zeg,woar is ons hondje?"vruig mien man opains.Datwas woar ook! lk
keekop klok.Haiwasalwel n uurovertied,mor ik haarhom naitheurd.Mien
pepierwer op ziedschoven.
DatwasniksveurCasparom zo laangstiltewezen.lk keekkoamerrond.Hailagnaitop zienstoul,naitop baank.Nee,hailag
onder baank,noastdeus,woar balenien zetenharen.lk der noar tou.
"Houwordt dat jong, mouvenog evenvot?"vruigik. Casparkwam naitvan
stee.Haikeekmie aan,noardeus,noarmie en weer noardeus.lk ging bie
hom zitten."Wat is der wel mit dij deus?Mot ik even kieken?"
t Was net of Casparwat gromde,dou ik mie noardeusboog.Endou zagik t!
"Nou mos ais kieken",raipik. "Hierien deus!"
"Woar ien deus?Welkedeus?"Stem van mien man was wat vranterg.
"Hier,onderbaank!"raipik nog ais.
Mit ons baaidenkekenwie ien deus.Doarlag TantePiep,haailhaardspinnend.En bie heurien deuslagentwij lutjeswaardedrupkes,mit hailedunne
steertjes,doodgelukkegbie moekete lortjen!
"TantePiephet twij jonkjes",zeeik hail klaain."Hou kin dit nou?Ze het wel
heur pil had. Hou mot dit nou?'t Lopt om Kerstdoagen,
kin ze dij nog wel
groot brengenin dis tied van t joar?"
"t ls welwat loatveurjongkatten",kwammienman,n klaainbeetjebeduusd.
Hai ston op. "Mot TantePiepze baaideholden?"
lk haaral visioenenvan deuzenmit etheren knipteevenmit ogen.
"Mos ais luustern"
, zeeik. "Dizzebaaidelutje poeskesbennenonzeKerstkiender.Veurt echteKerstkiend
was doudestiedsgainsteeop wereld.Wie
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zellenzórgen,dat Piepheurkiendergrootworden!Wie vierendit joar Kerstfeest mit twij jongkattenvan Piep!"
Mienman keekmie evenaan.Verbeeldde
ik mie dat,of was der n glinstern
ein zienoog?Wie hemmenTantePiepover heur kopkeaaiden eventegen
heurproat.We hemmenheurn beetjekowiemelkop n schuddeltjeien heur
deuskezet. Dou ik dij oavendmit Casparnog even ien boetenwas, keek
moan mie aan.t^Wasnet of e tegenmie laagde.
Wie harenien koamern hailemooie Kerstboomstoan,mooieras veurege
joaren.Enonderbaankstonn duesmit nijleven,welkomleven.Wel konzuk
mooierKerstdoagen
veurstellen?

'a'í,
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Oet: Kerstverhoalen.
StichtingGrunnegerBouk,1989.
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ZIE,IK MAAK ALLESNIEUW.
Luister
ik vertel je
een wonder:
in het koudehart
van de winter
bloeit een bloesemtak
geurendnaar lente
nieuw leven
en dwars
door oorlogen
door rampen
door wereldverwording
komt het bericht:
Er is een Kind geboren!
Luister,
zetje hart open
laat de verfrissende
lentewind
er door waaien
is het koud in je hart
Hij brengt er warmte
is het er eenzaam
Hij wil er wonen
is er geen uitzicht
Hij wijst de weg
naar een toekomst
zonder oorlog
zonder gevaan
Luister,
Hij heeft het gezegd:
"Zie, lk maak alles nieuw".
JellyVerwaal.
Uit: "Openvensters".
KERST.
En als het feestvoorbij is,Heer,
laat niemand onze vreugderoven,
laat niemand onze feestgloeddoven,
want eenmaal,éénmaalkomt Gij weer!
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Nijjoar
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"Groag sol ik
clec.entber
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nctg cloagen gutlnerl
en verlengen willen
tot n joar,
ntor t zel niet goan.
t Nije
stijt te dringen
en is níet meer
te keren ,
I kontt vancloag
voldroagen
as de geboorte
van n kleín kíencl
nijjoar."
R e i n c j eW
r il lem lJiemstra
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