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DE KERST VAN .
oudere dorpsbew oners over kerst vroeger en nu

Eén op de 10 inwoners in onze
dorpen is 65 of ouder. Een
grote groep die weinig aan het
woord komt Ze leven door
gaans hun eigen leventje.
zeker in de winter. Wij halen ze
rond Kerst '85 in het volle
daglicht en dat blijkt erg de
moeite waard te zijn, Aan deze
bijdragen werd meegewerkt
door Joanne V.d. Meulen,
Truus Top. Elisabeth Schuling.
Peta Jurjens. Jos de Vries en
Kees Faber.
Andries v.d. Meulen maakte
alle foto 's, Namens de
redaktie wensen w ij alle
mensen met wie we gesprek
ken gevoerd hebben een
plezierige Kerst en een goede
jaarwisseling toe.
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Ouderen. Ze hebben veel
meegemaakt en kunnen heer
lijk vertellen over 'vroeqer.
Je hooit zo vaak 'vroeger' was
het veel gezellige r'; ook wel :
.die goeie ouwe tijd bestaat
niet'. We wilden nu wel eens
het naadje van de kous weten 
en Kerstmis leek ons daar
voor een goede gelegenheid 
en gingen te rade bij een
aantal mensen die het kunnen
weten, En. zoals blijkt uit de
meeste gesprekken. als je
begint over Kerstmis. dan komt
er van alles los over dingen
die deze mensen in 1985
bezighoudt En dat levert
een aantal zeer boeiende en
soms ontroerende gesprek
ken op.

in onze gesprekken volstrekt
niet bevestigd. Hoe moeilijk
een situatie door ziekte e.d.
ook is. de meeste mensen
blijken 'springlevend' en op
een heel eigen w ijze in de
weer te zijn met de dingen
om zich heen,
W e constateren een grote
betrokkenheid op alledaagse
en minder alledaagse dingen
waarop je als jongere jaloers
zou kunnen worden.
Deze zelfstandigheid. eigen
heid komt o.a, to t uiting in de
woonsituatie van de ouderen
die we spraken; iedereen
woont op zichzelf (alleen of
samen) en de stap naar het
bejaardentehuis in Ten Boer of
Appingedam wordt niet
gemakkelijk gezet
Feit is w el dat de ouderen
doo rgaans sterk aangeweze n
zijn op anderen (familieleden.
vrienden. buren) om er 'uit te
komen'. Ook trekken ze nood
gedwo ngen. erg naar
de akt iviteiten, die onder
handbereik zijn. En dat zijn er
in Garmerwolde en Thesinge
gelukkig veel; in elk dorp zijn
zeker een 25 verenigingen.
waarvan enkele speciaal voor
bejaarden zijn bedoeld.
Zo draait er Thesinge al jaren
een bejaardensoos en kan er
ook al w eer enige tijd aan gym
nastiek worden gedaan in het
kader van 'Meer bewegen voor
ouderen'. Maar ook de
'gew one verenigingen mogen
zich doorgaans verheugen in
een groot ledenaantal onder
de ouderen. Zo zijn het vooral
de oudere dames. die de
dienst uitmaken binnen het
volkdansen en de Plattelands
vrouwe n in Garmerwo lde.
Jaarlijkse busreizen of een
tocht met de Zonneb loemboot
zijn belangrijke evenementen
voor menig oudere in onze
dorpen,
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Onder deze titel laten we een
aantal mensen aan het woord.
die over HUN kerst vertellen,
Niet zo maar wi llekeurige
mensen. maar de ouderen
onder ons. die toc h zeker een
65-tal kerstm issen achter
de rug hebben,
De jongste is 68 . de oudste
is 92 .

De ouderen onder ons. Een
vergeten groep in een tijd.
waarin het 'in' is om jong
te zijn. of, beter gezegd. er jong
uit te zien. Een groep mensen,
die het lang niet alt ijd gemak
kelijk heeft om te volgen wat
er om hen heen gebeurt. laat
staan er aan mee te doen,
M et de jaren gaat de gezond
heid onherroepelijk achteruit
Het gehoor en de ogen worden
minder waardoor je minder
makkelijk kontakt maakt
Fietsen lukt niet of nauwelijks
meer en lopend maak je je ook
niet meer zo goed uit de
voete n, Als dan ook het open
baar vervoer konsekw ent
w ordt ingekrompen dreigt het
gevaar van isolement Zeker.
hier. zo op het platte land,
Het isolement wo rdt nog erger
als er in de dorpen geen win 
kels of andere plaatsen meer
zijn waar je zó even heen kunt
voor een boodschapje of een
praatje. Hoe mooi de ZDV
w agen ook is. je komt er elke
morgen dezelfde mensen
tegen.
Vaak is een bejaardentehuis
de weg die een oudere op een
gegeven moment kiest
Dit beeld van 'de zielige
bejaarden' overheerst sterk in
het dagelijks leven. maar wordt



De kerst van dhr.
en mevr. Steenhuis

De heer en mevrouw Steen
huis wonen in het witte huis op
de hoek van de Dorpsweg en
de L v.d, Veenstraat Hij is 87,
zij is 92. Toen ik om een
interview kwam vragen zie de
heer Steenhuis : 'Och, ik ben
vrijwel doof en mijn vrouw
heeft sinds haar griep, nu drie
jaar geleden, haar herinnering
verloren. Maar komt u binnen,
ik vind het fijn met iemand te
praten'. Eenmaal in de kamer
bleek mevrouw Steenhuis in
het tweepersoons bed te lig·
gen slapen. Hij ging op zijn
stoel naast haar zitten en bleek
veel te vertellen te hebben.
Uit zijn enorme geheugen
haalde hij mo eiteloos feiten
en data naar boven. Zij zijn op
13 augustus 1921 getrouwd.
Toen ze zestig jaar getrouw d
waren is de burgem eester uit
Ten Boer op bezoek gekomen.
'Ja, mevrouw, 't is een eind,
60 jaar, maar het is toch zo
maar voorb ij'. Mevrouw Steen
huis heeft op haar 10e jaar al
reuma gekregen. Ze heeft haar
hele leven pijn geleden omdat
de gewrichten langzaam maar
zeker st ijf w erden. Ze heeft
zoveel medicijnen moeten
slikken dat haar zenuwstelsel
overgevoe lig is geworden voor
harde geluiden. Vooral op
oudejaarsavond, met al het
geknal. heeft ze daar ontzet
tend veel last van. 'Maar hoe
we l het lopen steeds slechter
we rd, heeft ze tot haar 82e
achte r de naaimachine geze
ten. En w eet u, het gekke bij
reuma is dat de pijn w eggaat
als de gewrichten stijf zijn
geworden. Ze heeft nu geluk·
kig geen pijn meer'.
Op mijn vraag of ze kerstfeest
vieren en hoe dat vroeger ging
begon de heer Steenhuis als
een kwajongen te grijnzen en
vertelde : 'sinds ik uit de kerk

ben gegaan heb ik geen kerst
mis meer gevierd en dat w as
toen ik 20 was en ik zal u ook
vertellen waarom. Ik zat toen
in dienst en praatte veel met de
legerpredi kant, want ik had al
alles gelezen over alle were ld
godsdiensten, ik was een felle,
en zei ik tegen de dominee: in
de tien geboden staat : U zult
geen kwaad met kwaad ver
gelden, u zult niet doden, dus
u moet u schamen dat u hier
staat te preken; en op de
gulden staat God zij met ons,
ja waarmee dan, met ons of
met die gulden ?
En zo hielden we lange debat·
ten, maar ik ben w el uit de kerk
gegaan want de daden van de
Christenen , daar hield ik niet
van. En weet u, de gerefor·
meerden vierden geen kerst
feest Ze hielden we l een extra
dienst, maar er was niets voor
de kinderen . Ik weet ook niet
waarom niet'.
De heer en mevrouw Steen
huis hebben vier kinderen
gekregen, 10 kleinkind eren en
10 achterk leink inderen.
Ze kwamen zelf uit grote
gezinnen en er woont nu nog
een volle neef (82) in M iddel·
stum en één (87) in App inge
dam 'maar die is nog dover

de heer Steenl1uis.

dan ik. dat is weleens lachen
over de telefoon '. Vijf jaar
geleden is mijn hoomvlies ver
dwenen en nu zie ik alleen
nog grijs en strepen. Dat is
heel erg. Ja, we hebben heel
w at meegemaakt', ' Ik heb alt ijd
ontzettend hard gewerkt.
Op mijn twaalfde moest ik mee
gaan helpen de kost te ver
dienen. Eerst in een melk
fabriek. toen bij een boer,
60 uur per week' . Na de mili
taire dienst is hij in een steen
fabriek begonnen en heeft erg
veel cursussen gevolgd vooral
in de administratieve en
economische sfeer. Behalve
zijn bedrijfsleiderschap had hij
enorm veel bijbaantjes, hij is
wethouder geweest Gewoon
teveel om op te noemen. 'Maar
het heeft me noo it een cent
extra opg eleverd, ik kon alles,
wist alles maar had geen
diploma's. Toen ik met pen
sioen ging, misten ze me wel.
want ze konden me overal we l
voor gebruiken'.
'Tw ee jaar geleden heb ik ge
probeerd een verzorgings·
tehuis te vinden voo r ons, maar
dan konden w e niet bij elkaar
blijven, dan mocht ik niet meer
voor mijn vrouw zorgen. W e
hebben nu w el goed e hulp.

foto : Andries v.d. Meulen

Mijn dochter komt iedere
w oensdagavond en zaterdag
mijn vrouw verzorgen en mijn
schoonzoon helpt in de tuin
en doet allerlei andere zaken.
Uit Ten Boer komt twee keer
per week een gezinsverzorg
ster. dat is zo'n aardige vrouw,
ze is erg ontwikkeld en daar
kan ik over van alles mee
praten.
Vanaf januari moet ze weg voor
een stage, dat berouwt me wel.
Zelf was ik en kook ik. Zuster
Schouteten heeft gezegd : 'Uw
vrouw wordt goed verzorgd'.
En dan zeg ik: dat heeft ze
ook wel verdiend w ant on
danks de reuma heeft ze altijd
heel goed voor mij gezorgd.
En wee t u, ik heb alt ijd heel
veel gelezen; de hele sociale
geschiedenis van de arbeids
beweging, heel hard gew erkt.
noo it vacanti e, maar ik vind dat
we het op onze oude dag beter
hebben dan vroeger met al dat
harde w erken. Er is geen
goeie oude tijd' .

Kerkdiensten
Gerefonneercle
kerk Thesinge

januari: 10.30 uur,
cand. mevr. Reinders,
Groningen

5 januari : 9.30 uur,
ds. Overeem, Haren
14.30 uur,
ds. van der Vliet.
Groningen

12 januari : 9.30 uur,
cand. Kramer, Kampen
14.30 uur,
ds. de Jonge, Siddeburen

26 januari : 9.30 uur,
dr. van Oeveren, Leek
14,30 uur, drs. Reinders,
Ten Boer
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In elke krant lees je wel eens
onjuistheden.
Als je er op let kun je van tijd
tot tij d bijzonder humoristische
verschrijvingen opmerken.
Zo verscheen er in ons vorige
nummer een interview met
mevrouw Koster over haar ver
zameling en dat begon zo :

Vergissen is
menselijk en
soms leuk

De redaktie.

'Het is ongeveer twaalf uur
's neehts als we aankomen bij
de familie Koster in Ruischer
brug. Her is koud de zon schijnr
en binnen brandt de 'kolen
kachel':

Hierop kregen we van de
fam. Star de volgende reactie:

'W aarom zijn er van dit 'unieke
natuurverschijnsel' geen foto's
gemaakt?
Waarom is hier geen artikel
over geschreven ?
Stelt u zich voor :
'MIDDERNACHTSZON
BOVEN RUISCHERBRUG'
en geen woord er over in
de krant
Dit is toch een
PRIMEUR?!?
W anneer er een beetje
bekendheid aan gegeven was
had het zelfs een landelijke
primeur kunnen worden l'

In het Nieuwsblad van het
Noorden van een aantal weken
terug stond een artikeltje over
het dorpshuis in St Annen.

Van onze correspondent
I TEN BOER· Nog dit jaar wordt
begonnen met de verbouw van de
oude molen in St.Annen tot
Idorpshuis voor Garmerwolde,

Dit lijkt ons een omslachtige
en erg kostbare onder-
neming .

STOOMFLurrJES
TE KOOP
Groot AQUARIUM op tafel
kompleet f 300,- ,
Hofstede, G.N. Schutterlaan 28
Thesinge, tel. 05902-1957.

W1ST-U-DAT ....

Het slaapt nog best in de
bedstee. ' Ik hoef de hakken
nait te strekken', vindt
mevrouw Haak als ik opmerk
dat het bed we l erg kort lijkt
Het is ook maar ± 1.60 lang !

De Jantjes Beton-collecte
461 gulden heeft opgebracht?
De helft van dit bedrag wordt
besteed aan landelijke projek
ten en de andere helft ten bate
is van het peuterspeelzaalwerk
in Thesinge?

mevrouw Haak

mevrouw Haak. 'maar niet
teveel tegelijk. Als ze allemaal
doorelkaar heen praten kan ik
met mijn doofheid niet meer
volgen waar het over gaat
Vroeger hadden wij het arm,
Het was al bijzonder als we
'Mous met stip' aten. Mijn moe
stuurde ons dan naar Tetje
Schutter om een pond spek.
Heerlijk vonden wij dat We
kregen haast nooit vlees.
Dan hebben we het nu goed.
Met kerst eten we nu rollade
of kip.
Verder doen we niks bijzon
ders met kerstmis. Vroeger
hadden we geen kerstboom
en nu ook niet'.
Het gezin Haak heeft 5 jaar in
Amerika gewoond. In Chicago
van 1927-'31. Van de kerst
daar herinnert zij zich nog dat
de mensen heel teleurgesteld
waren als er geen sneeuw lag.
Toen het werk daarook minder
werd zijn zij naar Thesinge
teruggekeerd.
Lentedag '86 hoopt mevrouw
Haak 90 jaar te worden.
Ze is blij dat ze zich nog kan
redden in haar eigen huis met
wat hulp van haarkleindochter.
'Mijn man zei altijd : al moest
ik kroepen over deel. dan ging
ik nait noar Bloemhof.

De Kerst
van mevrouw Haak

5 januari Garmerwolde
10.00 uur, dr. H. te Velde,
Paterswe lde.

12 januari Thesinge,
10.00 uur,
ds. C, de Vries-Batenburg

19 januari Garmerwolde
10.00 uur,
ds. C. de Vries-Batenburg

26 januari Thesinge,
10,00 uur,
cand. S. Visser,
Groningen

Met de theepot op het petro
leumstel en de voeten voor de
warme kachel praat ik met
mevrouw Haak. Zij woont
alweer 20 jaar aan de Molen
weg samen met zoon Klaas.
Er heerst al een beetje
kerstsfeer want in de venster
bank staat een prachtige rode
kerstster. 'Gekregen van mijn
dochter', vertelt ze en pakt hem
even om hem beter te laten
zien. Met kerst komen de
beide dochters die ook in
Thesinge wonen zeker op
bezoek. 'Ik kom er zelf niet
meer uit', vertelt mevrouw
Haak. 'alleen in de zomer als
het mooi weer is. Deze zomer
is dat maar een paar keer
geweest' .
'Bezoek is gezellig', vindt

, Kerkdiensten
Hervormde
Gemeenten
Garmerwolcle
Thesinge

Rabobank ~
Binnen fietsbereik.

Ik zeg, jebank moet
binnen'fietsbereik zijn...

Inderdaad . Geld moet u
bij de hand hebben. Betalingen

moet u even kunnen regelen . ,.
En daarom moet uw bank ...

dicht in de buurt zijn.
Naar de

Rabobank
hoe ft u niet ver te
fietsen ...

,)



mevrouw Hllbrands

De kerst van
mevr. Hilbrands

Mevrouw Hilbrands woont al
sinds 1935 aan de Dorpsweg
nr. 63 in Garmerwolde. Ze is
68 jaar en in Garmerwolde
geboren en getogen. Ze is in
de molenaarswonin g, achter
café Jägermeister, geboren.
In 1935 verhuisde ze met haar
ouders, broer Derk en zus
Stientj e Jantina naar de kleine
woning aan de Dorpsw eg,
tegenover de L v.d. Veen
straat
Vader, de molenaar, st ierf in
1939, haar broer verliet kort
daama het huis en moeder Hil
brands is in 1955 overleden.
Vanaf die tijd heeft mevrouw
Hilbrands samen met zus
Stient je in het huisje gewoond,
totdat ook zij in 1981
overleed.
In haar herin nering is er
met kerst nooit veel speciaals
gedaan. Toen het gezin nog
kom pleet was gingen ze met
z'n allen naar de kerk en aten
die dagen lekker maar niet
anders dan op een gewone
zondag. Ook in de vijftig er
jaren vierden ze het kerstfeest
sober, met kerkgang en een
vou dig maar lekker eten.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Na het overlijden van moeder
Hilbrands waren de twee
zusters samen over in Garmer
wolde. Met de kerst gingen ze
langzamerhand kaarsen bran
den, zo tegen het donker wor
den aan. Maar een kerstboom
hebben ze nooit genomen, het
fraaie exemplaa r in de kerk
was hen genoeg. Een belang..
rijke gebeurtenis met de kerst
was en is nog steeds
de kinderkerstviering in de
kerk, met het vertellen van een
vaak prachtig kerstverhaal.
'Met z'n tweën zijn we ook
begonnen kerstliedjes te zin
gen', vertelt mevrouw Hil
brands, 'en dat doe ik. nu in m'n
eentje, nog altijd. Het is voor
mij een feest met een bijbels
verhaal en daarover w il ik. bij
de kaarsjes, graag zingen (ook
al kan ik dat dan niet zo goed)',
Veel lekkers koopt mevrouw
Hilbrands met de kerstdagen
niet, vooral ook omdat daarin
haast altijd suiker zit en dat
mag ze niet gebruiken.
Ze heeft geen radio of tele
vis ie, dus die gaan tijdens de
kerst ook niet aan,
Wel krijgt ze altijd een stuk
of 10 kerstkaarten; die mensen
krijgen zeker een kaart terug.
Dit jaar zal mevrouw Hilbrands
met de kerst misschien bezoek

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

.Joop
Noordh o f

Bovag-l id

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen
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Werkplaats 's maandags de gehele
dag gesloten.

van haar neef krijgen, tenzij die
op de zondag daarvoor al ge
wees t is. 'Verder verwacht ik
niemand , veel familie heb ik
immers ook niet meer, We l ga
ik de laatste jaren naar de
kerstviering van de vrouwen
vereniging, in de leerkamer'.

De kerst van
mevrouw Koning
Ze woont nog aan de Molen
weg 14 wanneer ik haar enkele
vragen voor deze Kerstkrant
kom stellen . Maar waar ze dit
jaar de Kerstdagen zal door
brengen is nog onzeke r.
Ik heb het over mevrouw
Koning, d ie nu al 38 jaar in
Thesinge woont. maar op het
punt staat te verhuizen naar
Bloemhof. Ze is 78 jaar, slecht
ter been en bovendien heeft ze
er genoeg van alleen tewenen.
Ze is een vrouw die van gezel
ligheid houdt Dit laatste blijkt
uit het hele gesprek en uit
haar antwoord op mijn vraag of
er verschil in Kerstsfeer is
tussen vroeger en nu,
'Vro eger was er veel meer
gezelligheid, Je had veel meer
aanloop, je wipte zelf sneller
even bij de buren aan voor

mevrouw Koning

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-witkarnp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777

een likeurtje of een glaasje
limonade, Tege nwoord ig leeft
iedereen veel meer op zichzelf.
De laatste jaren blijft ze met
de feestdagen gewoon thuis,
'Als je ouder w ordt kun je dan
niet weg', aldus mevrouw
Koning. Haar zes kinderen wil
len haar dan allemaal bezoe
ken', Je zou scheve gezichten
krijge n wanneer je bij één de
feestdagen zou doorbrengen'.
Een kerstboom komt er al jaren
niet meer in huis.
Bovendien heeft een zoon de
lampjes meegenomen.
Vroeger brandden die volop,
dan ging het grote licht uit
en werd er gezongen en
gemens-erger-je-niet Er stond
dan een grote pan met oliebo l
len op de kachel en een bak
met poedersuiker op tafel.
Haar man bakte die de dag
voor kerst. heerlijk als ze maar
warm waren ,
Het geld ontbra k om extra
lekker te koken. Het werd dan
een pan soep, aardappels, rode
kool uit eigen tuin en mosterd
stip (aardappelwater en een
paar lepels mosterd en boek
weitmeel en 2 pond dik uit
gebakken spek en een klontje
boten, Er was wel vaak een

Voor een persoonlijke rij
o ple id ing door volled ig

ge diplomee rde instructeurs!

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobiloloon .



HOE DE SINT
DE PEUTERSPEELZAAL BEZOCHT ·
Zoals bijna een ieder wel zal weten
Zullen wij 'Benjamin' nooit vergeten.
Ook nu weer was onze komst niet geheel onverwacht
Want er waren ook ouders, een hele vracht
Ook de kinderen hadden zich niet onbetuigd gelaten
De tekeninge n en het plakwerk op de ramen liep we l in de gaten.
Dat er zoveel sinten en pieten waren was vast het werk
van juf Marjon
't Was goed te zien dat ze er heel wat van'kon'
Sint vond het ook gezellig zoveel ouders in akt ie te zien
Alleen de volgende keer wat minder luidruchtig misschien?
't speet vooral de sint dat het paard niet om de hoek wilde rijden
Ook al kwam dat vooral door een kwetsuur van de begeleider.
Wat mij ' t meest opviel waren de tevreden gezichten
Toch ook wel erg te danken aan het werk dat de ouderraadverrichtte.
Het deed sint deugd te zien dat de peuterspeelzaal
weer zo goed draait
De donkere wo lk van 'sluit ing' is gelukkig overgewaaid.
Ook is een ieder we llicht ter ore gekomen
Dat er al een nieuw bestuur is gekozen.
Gewoontegetrouw waren er vanuit 'Thesinge' genoeg kandidaten
voor 't bestuur
Zij halen de kastanjes wel uit het vuur.
Aan de rest slechts uw kind aan te melden bij Truus of Hans
W ant zonder voldoende leden heeft een vereniging geen kans.
Ook donateurs zijn er zelden te over in deze moeilijke tijd
Maar helaas is de lange lijst hiervan kw ijt
Als u denkt : 'vergeten' is geen goed excuus
Dan weet u de weg vast wel naar Hans en Truus.
' t Is misschien we l een wat serieus slot van mijn eerst zo
feeste lijk gedicht
Maar dat is nodig, met een hopelijk goede en lange
toekomst in zicht .

Heel veel geluk alvast toegewenst
Van de sint die iedereen kent.

Truus Top, Molenweg 40 / 1293
Hans v.d. Berg, G.N. Schutterlaan 25 / 3544

fles w ijn. Voor het Nieuwe jaar
werd er meer gespaard.
Erkwam dan een groot krente
brood en een groot w itbrood
op tafel. Dan was er rozijnen
op brandew ijn en een (halij
loodj e koffie en geen cichorei.
Haar mooiste Kerst was zonder
twijfel 1950; toen waren 2 van
haar zonen na enkele jaren
Indië weer veilig thuis.

Sinterklaas
op 'De Til'
Hè, hè, eindelijk was het dan
5 december en kw am Sinter
klaas op de chr. basisschool
'De Til' in Thesinqe, Gespan
nen wachtten de kinderen om

9.15 uur op Sint en zwarte piet
en na enige vertraging arri
veerde hij dan. De kinderen
holden naar buiten om hem te
verwelkomen en daarna gin
gen de groepen 1 t/ m 5 in de
gemeenschapsruimte zitten.
De kinderen zongen wat lie
deren en daama mochten Sint
en Piet plaatsnemen. De Sint
op een stoel en Piet op een
krukje, maar daar zakte
hij doorheen zodat hij op de
grond terechtkwam. Dit tot
grote hilariteit van de kinderen.
De Sint vertelde een verhaal
en een paarkinderen van groep
3 t/m 5 deden een erg leuk
dansje. Piet maakte dolle grap
pen en de kinderen hadden
vaak veel pret om hem. Nadat

foto : R. Hoekstra

de kinderen van groep 3 t/ m 5
nog een opzegversje hadden
gedaan was er pauze. De kin
deren gingen naar buiten ter
wijl Sint en Piet een lekkere
kop koffie dronken.
Na de pauze deden groep 1 en
2 nog een opzegversje en
zong een paar liedjes. Ook
kregen we nog een leuk pop
penkaststukje te zien en daar
na was het dan zover . .. . , de
pakjes! De pieten hadden er
deze keer wel wat moo is van

gemaakt Van de pakjes waren
o.a. stoomboten, pieten en
Sinten gemaakt Toen ieder
een z'n pakje had werden er
nog liedjes gezongen. Nadat
piet nog eens flink gestrooid
had vertrokken de goedheilig
man en zijn knecht Het was
een geslaagde sinterklaas
morgen.

Annelies Jongbloed.
(vervangend kleuterleidster]

Goederen gebracht
in de L. v.d Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reimging
stoppage en
kledlngreparalle.

Goed voor uw goed

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902-1383 interieurverzorging
stadsweg 63, 9791 kb ten boer betimmeringen



De kerst van de heer Uitham

de heer Uitham

Sinds enige tijd woont de heer
J. Uitham alleen in het huisje
aan de Dorpsweg nr. 70 in
Garmerwolde. Zijn vrouw over
leed in 1981; zij was in
Thesinge geboren en heeft een
groot deel van haar leven in
Garmerwolde gewoond.
In 1960 is de heer Uitham met
vrouwen kinderen vanuit
Adorp naar zijn boerderij aan
de Dorpsweg nr. 73. naast de
kerk. gekomen. Daar heeft hij
tot voor kort gewerkt en ge
woond. met z'n vier kinderen
Cor. Tineke, Tjaard en Bert.
Daar w erkte hij tussen de
koeien. de paarden en de
schapen.
Op dit moment wonen en wer
ken dochter Tineke en haar
echtgenote op de boerderij.
Vanuit zijn raam. in het huisje
aan de andere kant van de
Dorpsweg. kan vader Uitham
zijn boerderij zien liggen.
Met de kerstdagen is het alt ijd
gezellig gew eest bij de familie
Uitham. Altijd kaarsjes en een

kerstboom. Ook pakjes onder
de boom voor de kinderen (wel
w at eenvoudiger dan die bij
Sinterklaas). Toen ze op de
boerderij woonden ging de
echtgenote van de heer
Uitham meestal naar het
kinderkerstfeest in de kerk.
hijzelf ging meestal niet
Er werd 's avonds lekker gege
ten. bijvoorbeeld haas of kal
koen, en ze zongen met de
kinderen samen kerstliedjes bij
de kerstboom.
Een aantal jaren heeft de heer
Uitham (na het overlijden van
zijn vrouw) alleen op de boer
derij gewoond. Ook in die
jaren vierde hij de kerstdagen
niet alleen : of hij nodigde de
kinderen uit of hij we rd in het
gezin van één van de kinderen
opgenomen .
.Dit jaar ga ik naarde overkant'.
vertelt de heer Uitham me.
'naar Tineke en Jan en de
kinderen. Daar ga ik 's middags
naar toe. misschien ga ik nog
we l mee naar het kinderkerst-

feest. 's Avonds zullen we bij
de kerstboom zitten en een
lekker kerstmaal genieten.
W e hebben een fijne haas
kado gehad. dus die komt op
tafel! Ook vroeger aten we
alt ijd lekker, want mijn vrouw
was een lekkere kokkin'.
De heer Uitham. 72 jaar oud,
viert het kerstfeest dus zeker
w el. De laatste jaren heeft hij
w at problemen met zijn
gezondheid gehad. Gelukkig
gaat dat nu w eer aardig goed.
Nee. alleen blijft hij niet,
met de kerst, de familiebanden
zorgen voor feestdagen met
kinderen en kleink inderen en
de heer Uitham maakte de
indruk daar nog erg veel van
te genieten.

Creatieve Kerst

Nog eventjes en het is kerst
mis en de kindervakanties
beginnen. Knus en gezellig bij
elkaar en allerlei dingen doen
om het nog sfeervoller te
maken.
Je kunt op creatief gebied veel
dingen doen zonder dat het
veel geld kost Deze dagen
zijn immers al duur genoeg ?
En als het bijna niets kost
is het nog leuker. Zoals
bijvoorbeeld kerstkaarten
maken of kaarsen. maar ook
kerstversieringen. Wi j hebben
er goeie ervaringen mee op de
creatieve middag op school.
Daar hebben we met een
groep van 6 kinderen (uit de
groepen 5-8) leuke brood
deegfiguren gemaakt.
Het resultaat is werkel ijk prach
prachtig.
Je hebt er voor nodig :

4 kopjes bloem
1 kopje zout
1Y2 kopje lauw water
1 lepel glycerine of slaolie

Dit moet je minstens 20 minu
ten goed kneden totdat het
deeg soepel is.

Verder heb je nog nodig
bijvoorbeeld :
deegrol of fles. knoflookpers.
scherp mesje. prikkertjes.
pannekoekmes. radeerwieltje.
dun draad om boven in de
figuurtjes te steken
zodat ze in de kerstboom kun
nen hangen.

Om af te werken heb je nodig:
Water- of plakkaatverf.
En als je het nodig vind lak.
Dit is om de verf te bescher
men zodat de figuren langer
houdbaar blijven.
En dan kun je beginnen.
Je kunt van alles maken zoals
engeltjes. kaarsenstanders.
denneappeltjes, kerstkransen.
kerststalletjes. kerststerren etc.
etc. Maak het figuurtje alleen
niet te dik want dan is het
erg moeil ijk om het goed gaar
te krijgen. Als alles klaar is
leg je het op een bakplaat die
met folie is bekleed. In het
midden van de oven moet het
ongeveer 2Y2 uur op 125
bakken. Je moet wel in de
gaten houden dat het niet te
bruin wordt.
Dan moet de temperatuur iets
lager. Als de deegfiguren goed
hard zijn dan zijn ze klaar en
kun je met het verven
beginnen. Als je gaat lakken
wel wachten tot de verf goed
droog is!
Leuke boekjes over dit onder
werp kun je lenen bij de
bibliobus.

Heel veel plezier ermee!

Janet Suur.

GEZIEN ...
da t u bij Vos Opt iek meer bril
krijgt voor uw geld
Grote keuz e in uite rst be
taalbare monturen van
de bekende merken
me t betrouw bare
garantie en
service

Dat u voor een deskundig •
advies ook bij een ...~

HOORAPPARAAT~/
bij Vos Audio moet zijn.

Pide Erkend
(Hu isbezoek op afspraak )

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT65 · 9712 HE GRONINGEN ' TEL.0 5O-129102

IS ook voor U dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415



Gekken en dwazen
schrijven op deuren en glazen

De kerst van
mevrouw Bousema

'Een verheugend feest' noemt
mevrouw Bousema van de
Molenweg de kerstdagen.
'Daar knapt een mens weer
helemaal van op. Voor mij is
Kerstmis het nieuwe begin
door God ons gegeven. Tegen
woordig geven de mensen el
kaar kado's, eten lekker en
gaan uit. Voor mij is echter
de innerlijke vreugde het
belangrijkste. Een versierde
kerstboom geeft niet de eigen
lijke waarde van het kerst
gebeuren we er',
Haar jeugd bracht mevrouw
Bousema in Warffum door.
'Wi j zijn heel streng opgevoed.

I maar het kerstfeest werd altijd
heerlijk gevierd. Met familie.
vrienden en vriendinnen ging
je naar de kerk waar je samen

mevrouw Bousema

'Ik verveel me'. staat er
geschreven in de abri bij de
kerk in Garmerwolde.
Zou dat de reden zijn van
het vol krabbelen van de
wanden hiervan en het bespui
ten van verf van de verkeers
borden. het publikatiebord en
zelfs de garagedeur van de

het heuglijk feit van de
geboorte van Gods zoon her
dacht'.
Met haar 8 kinderen heeft zij
kerstmis thuis altijd sober
gevierd
Armoede hebben wij niet
gekend. De komende kerst
dagen zal er wel bezoek
komen van de kinderen en
kleinkinderen. Dat zijn er 24!
'Ook zal ik naar de kerk gaan
om er Gods woord te horen.
De preek is voor mij belangrijk.
niet het stenen huis waar ik
naar toe ga'.
Het leven van mevrouw
Bousema kende ook heel
wat tegenslag. Zij prijst zich
gelukkig met de kracht die zij
uit haar geloof put. 'Zonder
het kerstgebeuren zou alles
verloren zijn'. zegt de vitale
83 -jarige glimlachend.

fami lie Ter Veer in de
L v.d. Veenstraat ?
Krabbelaars en verfspuiters
opgelet !
Vervelen hoeft niet meer, want
er is genoeg schoon te
maken! !

Janna Hazeveld.

Janna is één van de velen.
die zich aan dit soort onzin
nige praktijken ergert.
W ij zijn tot voor kort in onze
dorpen van deze, ons milieu
ontsierende kliederij gevrij
waard gebleven. Het was voor
al een zaak van de stad.
Maar onze jeugd gaat daar wel
op schoo l en zij worden er
mee gekonfronteerd.
De graffity. zoals het geschrijf
met spuitbussen op muren,
bruggen, verkeersborden, etc.
met een modem woo rd heet.
rukt op. Op zich kan dat heel
mooi zijn, kunst zelfs. want het
afgelopen jaar w as er in het
Groninger museum een expo
sit ie aan gewijd
Helaas hebben de -meeste
klodderaars op die leeftijd
vaak (nog) geen oog voor
schoonheid.
De graffity is dan nog een vrij
onschuldige vorm.
Anders wordt het. wanneer de
jeugd telefooncellen vernield.
bussen en treinstellen sloopt.
bloembakken omver duwt
Dat is dan wel degelijk
vandalisme : het in strijd met
geldende regels opzettelijk
vemielen en/of beschadigen.
En over de gevolgen zoals
kosten en ergenis wordt in
de meeste gevallen door onze
pubers niet geprakkezeerd
Vele instant ies besteden
tegenwoordig aandacht aan
het probleem hoe het vandalis-

me te beteugelen. Zo wordt
er momenteel op vele scholen
in de gemeente Groningen de
lesbrief 'OUD NIEUW - zorg
dat je alles houdt!' • behan
deld. Dit thema is toegespitst
rond de baldadigheden die
zich altijd rond de jaarwisseling
voordoen : het knallen met
vuurwerk. brandstichti ng, rui
ten ingooien en wat je eraan
kunt doen om de schade te
beperken of voorkomen. Een
edukatief onderwijsprogram
ma dat is uitgegeven in het
kader van een gezamenlijke
aktie van verschillende instan
ties in de gemeente
Groningen.
In samenwerking met het buro
onderwijs is de politie in
Groningen bezig een projekt
vandalisme op te zetten. waar
in alle facetten van dit
negatieve tij dsverschijnsel aan

, de orde komen. Men verwacht
dat het materiaal in augustus
klaar zalzijn, zodat het m.i.v, de
nieuwe kursus 86/87 gebruikt
kan gaan worden.
Een goede zaak. lijkt ons. in
elk geval een thema. waar het
onderwijs anno '86 niet om
heen kan. Misschien een pro
jekttip voor de scholen in
Thesinge en Garmerwolde.
En anders wel voor de ouders
om er in de huiselijke kring
aandacht aan te besteden.

Ad van lalk.

I!lhj wensen U
prettige Kerstdagen
en een
voorspoedig 1986.

Schildersbedrijf H. Hofstede
VERF - GLAS · BEHANG
KLOMPEN · LAARZEN

\'Iees Ille\'I·.nl"~
11 ,,'eet I.est
"'.1.11·..111.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst

Iedere woensdag Gehaktdag.

G.H. Schutter laan 28, telefoon 05902-1957
9797 PC Thesinge

J . FEENSTRA

Rijksweg 145
Ru ischerbnJg
Tel. 050-416413



De kerst van mevr.
Alkema-Vrieling

Op Dorpsweg 16 woont sinds
20 jaar mevrouw Alkema
Vrieling. Veertien jaar geleden
is haar man overleden en sinds
die tijd doet ze alles alleen;
het huishouden en de tuin.
Ze wi l alles graag netjes heb
ben en hoewel genoeg men
sen haar daarbij willen helpen,
vindt ze het moeilijk hulp te
vragen, Alles ziet er prima uit
en ook zijzelf maakt een kem
gezonde en vooral zeer opge
wekte indruk. 'Mag ik u vragen
hoe oud u bent?', 'Ja hoor,
ik ben in 1899 geboren en
word in januari 87 jaar, Mijn
moeder is 98 geworden en
haar zuster 96,
En nog goed bij het verstand:
Daama vertelt ze dat ze bin
nenkort naar een bejaarden
huisje in Appingedam gaat
verhuizen, zodat ze wat dichter
bij haar kinderen woont ook
omdat al het werk toch wel
zwaar wordt, Dit is dus de
laatste kerstmis in Garmer
wolde. '8rengt u die ook hier
door! 'Nee, want ik ga naar
Appingedam, mijn zoon komt
me met de auto halen.
Dat is altijd heel gezellig, we
hebben dan een grote boom
met electrische lampjes en
snoepjes erin. Vaak ook pakjes
eronder, Ik ben eigenlijk vaak
weg want ik ga ook naar mijn
andere zoon in Drachten.
Maar dat heb ik dit jaar met
Sinterklaas gedaan'.
'W as kerstmis vroeger anders
dan nu ! 'Oh ja, het was veel
simpeler, veen zuiniger.
Ik kreeg een keer een nieuwe
jurk en daar was ik zó blij mee
en die vond ik zo mooi, dat ik
hem helemaal niet durfde te
dragen'. 'We hadden wel een
klein boompje en maakten het
ook heel gezellig hoor, maar
nu, met mijn kleinkinderen
erbij, dat vind ik veel gezelliger;

mevrouw Alkema-VrielJfJg
ik ben heel blij dat ik dat mag
mee maken', M ijn kleinkin
deren in Appingedam zijn nog
zo jong (16 jaar en een twee
ling van 12) omdat ik pas op
mijn 3ge mijn 2e kind kreeg.
Ik ben pas op mijn 30e
getrouwd', De vraag wat ze de
mooiste kerst van haar leven
vond hoeft eigenlijk niet meer
gesteld te worden, want kerst
mis met de kinderen en de
kleinkinderen vindt ze het
mooist Soms worden er dia's
bekeken van toen de kleinkin
deren nog heel jong w aren en
dan zit iedereen smakelijk te
lachen.
Indertijd was haar man electri
ciën en zo schaften ze als
één van de eersten een tele
visie aan. Nu heeft ze er geen
meer want het zegt haar niet
zoveel. 's Avonds zit ze graag
te handwerken. Als de klein
kinderen komen logeren
brengen die een draagbare
televisie mee. 'Ja, en met
kerstmis kijken we ook televi
sie en snoepen uit de boom.
W e zitten er allemaal bijelkaar
en dat is zo gezellig'.
'Wat ik heerlijk heb gevonden
is dat ik dit jaar voor het
eerst ben meegeweest met de
Zonnebloem-boot Mijn vrien
din, mevrouw Leugs ging ook
mee, we werden enorm ver-

wend , De boot vaart van Gro
ningen naar Delfzijl en weer
terug. We kregen koffie en
burgemeester Sijbesma kwam
met ons praten. Ik hoop dat
ik het volgend jaar weer mee
mag met mijn vriendin, ook al
woon ik dan in Appingedam.
'Die boot en dicht bij mijn
kinderen, ik vind het allemaal
heerlijk'.

Auetjescake :
een recept
Elk jaar, in december,
maakte m ijn moeder altijd
w eer zo'n heerlijke, met
poedersuiker bestrooide ,
ARRETJESCAKE.

W at is er voor nodig ?
2 eieren,
200 gram suiker,
250 gram ongezouten pinda's,
2 rollen biscuits.
150 gram plantaardig vet (mag

ook 200 gram zijn de cake is
dan iets vetten
enkele lepels cacao,
een normale cakevorm,
poedersuiker.

De bereidingswi jze:

150 gram plantaardig vet héél
langzaam op een vuurtje laten
smelten. De cakevorm insme
ren met boter, De eieren tot
een schuimige massa mixen
en daarna de suiker toevoegen
zodat het een smeuiig geheel
wordt
Hiema de pinda's toevoegen.
De biscuitjes in stukjes breken
en door mengsel roeren, dit zal
wel met een houten lepel
moeten gebeuren want mixen
gaat nu niet meer. Nu het
gesmolten vet toevoegen
roeren en dan, naar smaak,
enige lepels cacao toevoegen.
Het geheel goed mengen en
daarna in de cakevorm gieten
(wel even goed aanstampen).
De Arretjescake kan nu op een
koele plaats opstijven en na
ongeveer 8 uren kan de cake
uit de vorm gehaald worden .
Nog even bestrooien met
poedersuiker en dan wat
mij betreft smakelijk eten.

Andries van der Meulen.

De maker van de Illustraties is
Ad van Zal/<.

K. l A N SEN TRANSPORTBEDRIJF
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TEL. 050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
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De kerst van de heer Wierenga

De heer W ierenga, 82 jaar oud,
woont al weer tien jaar in het
bejaardentehuis 'Bloemhof in
Ten Boer en heeft als ik kom
om 10 uur de koffie al klaar.
Hij is daar zeer actief, zit in een
zangkoor, menucommissie en
doet mee aan alle activiteiten,
die in het tehuis georganiseerd
worden. (Het kostte ook enige
moeite om een afspraak met
hem te maken!)
U verveelt zich dus niet in
'Bloemhof ?'
'Helemaal niet. je kunt je dag
helemaal indelen, als je met
het warm eten maar terug bent.
En het mooiste is, als ik ziek

I word , ben ik goed verzorgd
hier en dat is niet het geval
als je alleen woont'. Nee, de
heer Wiereng a vermaakt zich
best.

de heer lMemnga

Straks komen de feestdagen
weer. Hoe vierde u die
vroeger ?
'W e gingen elke zondagmor
gen naar de zondagschool.
Daar kwamen wel zo'n hon
derd kinderen. Niet alleen uit

I Scharmer, maar ook uit de
omliggende dorpen. [Hark
stede, Woudbloem, Hamweg,
Lageland.) Enkele weken voor
het kerstfeest begonnen we
allerlei liedjes te oefenen.

Tijdens het kerstfeest in de
kerk stond daar een reusachti
ge kerstboom, die verlicht was
met 'echte' kaarsjes.
De dominee las een kerstver
haal voor en we zongen
liedjes. (Er werd in die tijd
nog geen kerstspel opge
voerd). We werden getracteerd
op chocolademelk met een
koekje. Als we naar huis gin
gen kregen we een sinaas
appel en een cadeautje.
De kinderen die het langst op
de zondagschool zaten, kre
gen het grootste cadeau'.
Toen Klaas Wierenga van de
zondagschool afging, was het
eigenl ijk gebeurd met kerst
feest vieren. Thuis werd er en
ook tijdens zijn trouwen, niet
veel aan gedaan. Misschien
was er iets extra's bij het eten,

maar dat weet hij niet zo meer.
Een kerstboom kopen en thuis
optu igen was er nog niet bij
in die tijd. We l ging zijn
dochter weer naar de zondag
school en vierde daarhet kerst
feest.
Het kerstfeest vieren is voor
de heer Wierenga eigenlijk
teruggekomen in 'Bloemhof .
Op de dag zelf wordt het daar
niet gevierd, maar enkele da
gen eerder. Het is meestal een

gezellige avond waaraan
± vijft ig mensen, plus het
bestuur en personeel. deel
nemen. Het kerstdiner wo rdt
samengesteld door de kok en
doorgesproken met de menu
commissie, waarin ook de heer
Wierenga zit. De rode kool
moest van hem maar als

. groente geschrapt w orden,
daarvoor in de plaats komen
peertjes of appeltjes.
'Rode kool krijgen we elke
we ek', aldus de heer Wi erenga
'en ik vind het niet passen bij
een kerstdiner'. Tijdens het
kerstdiner wordt het kerstver
haal voorgelezen [rnevr, Bus,
Garmerwolde) en het bestuur
heeft meestal ook nog enkele
belangrijke mededelingen.
Maar dan bent u toch met de
kerstdagen alleen?
'We lnee, 's morgens ga ik
koffiedrinken, wat praten in de
zithoekjes op de gang'
's Middags even rusten in de
stoe l en wat lezen. (Vroeger
toen mijn benen het nog wat
beter deden fietste ik veel).
's Avonds gaan we kaarten,
dammen of sjoelen, zoals op
alle andere avonden.
Misschien dat ik met mijn
dochter nog naar mijn zuster
ga, maar dat weet ik nog niet
Alleen zijn op de kerstdagen
vind ik niet erg, ik verveel me
nooit dus dan ook niet',
Wat waren uw mooiste kerst
dagen?
'Het mooiste kerstfeest vond
ik, als kleine jongen, de viering
in de kerk. met die enorme
verlichte kerstboom'.

Maandagencla
26 DECEMBER 2e kerstdag,

Café 'De Leeuw',
21.00 u. tot 02.00 u,
Dansavond m.rnv,
Albeklass-Trio.

1 JANUARI 1986
Nieuwjaarsborrel PJGG
Garmerwolde

11 JANUARI 1986
Neijjoarsveziede. Vereni
ging van Dorpsbelangen
Thesinge.

17 JANUARI 1985
Disco-avond PJJG
Garmerwolde.

18 JANUARI 1986
Neijjoarsveziede Platte
landsvrouwen
Garmerwolde,

21 januari 1986
Jaarvergadering Chris
tel ijke Plattelands

vrouwen Thesinge.

IEDERE MAANDAGMIDDAG
VOLKSDANSEN
in Garmerwolde
van 13.45-15.00 uur.

Vriendelijk
doch dringend
verzoek
De heer Steenhuis op de
Dorpsweg 52 vraagt een ieder
omstreeks Oud en Nieuw géén
knallen te maken rondom zijn
huis omdat zijn vrouw emstig
ziek is en overgevoelig voor
hard lawaai.
Vorig jaar heeft ze zware
slaappillen gehad vanwege
deze overgevoeligheid, maar
dat heeft niet voldoende
geholpen. Hoewe l niemand de
jongelui het plezier van het
knallen misgunt zou het erg
fijn ziin als er in dit bijzondere
geval rekening wordt gehou
den met mevrouw Steenhuis.

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum lewenborg. tel . 415222
Selwerd. tel. 178455
Versmarkt Kooeweg 51·53
Claremaheerd 47
Beyum Oost. tel . 421452

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.



De kerst van
mevrouw Dreise

Van Kerstmis in de eerste jaren
van deze eeuw herinnert
mevrouw Dreise van de
Molenweg zich dat er2e kerst
dag altijd kerstfeest was.
De kinderen die ook de zon
dagschool bezochten kregen
dan een kado.
'Iedere keer dat je in het jaar
naar zondagschool ging kreeg
je een bewijsje en het kind wat
de meeste had, kreeg het
grootste kado, Wij woonden in
Lageland en moesten ruim een
half uur lopen naar kerk en
zondagschool in Harkstede.
Maar we gingen altijd', vertelt
ze. 'Bij de kerstboom kregen
we dan chocolademelk en een
sinaasappel. Dat laatste aten
we anders nooit Verder
gebeurde er met Kerst niks
bijzonders, want w e hadden
het niet breed en het gezin was
groot'.
Dat kerstfeest begon om 7 uur
en de kinderen mochten de
hele avond blijven. Volwas
senen zonder kinderen kregen
een wit kaartje en moesten om
B uur weer gaan.
Mensen met kinderen kregen
een rood kaartje wat hen
toegang gaf vanaf 8 uur,
'Zodoende kon eenieder er bij
zijn. W.e zongen dan kerstlie
deren en er w erd een kerst
verhaal gelezen. Voor de
zondag kregen we altijd
2 centen waarvan we 1 moch
ten versnoepen en er 1 in het
ponkje moest', herinnert mevr.

mevrouw Dreise

Dreise zich nog.
'Een kerstboom hadden we in
de tijd dat onze dochter kwam
logeren met haar kleine
kinderen.
Die zijn nu ook alweer grom
en onze kleindochter heeft
zelfs al 2 kinderen. Onze
dochter woont in Gieten en
komt tegenwoordig met de
auto veel vaker. Destijds
bleef ze een paar dagen over
van kerst tot en met oud en
nieuw. Nu komen ze 's mid
dags en gaan 's avonds ook
weer terug. Anders wordt het
mij ook haast te druk.
W e krijgen wel veel aanloop
en dat vind ik mooi.
Als kind gingen wij ook altijd
'Nieuwjaarlopen'.
Je riep dan ieder 'veel zegen
in het nieuwe jaar' toe en kreeg
dan een stuk koek of iets der
gelijks.

AVDL
assurantiën

gewoon
voor

verzeken'ngen

k luisgat 40
9732 EN Groningen
tel. 050-413090

Mijn zoon kookt met kerst
zoals alle dagen en meer hoeft
ook nier. stelt ze tevreden
vast'.
'W e hebben het nu z ógoed
vergeleken bij vroeger. Kijk
alleen maar eens naar wat ze
vanavond gehad hebben.
Een paar druiven. banaan en
een mandarijn !
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laat er iets aan doen
er is nu een

pedicure
bij u in de buurt.

M AAK EENS EEN A FSPRAAK

UW PEDICURE:
HennieReinders
tel. 05902-3037

Zuivel
Dagelijks
Vers

J.S. Mollema
H. Ridderplein Thesinge

Alles op het gebied van
uw huisdier!

* Gespecialiseerd in
papegaaien. ara's . kak atoe's .

beo's
• Grote keuze knaagdieren

en konijnen

* Uitgebrelde aquariu m afdeling
* Tevens alle bek ende merken

diervoeders tegen de
Iaag.te prij. voorTlldlgl

~ met eigen besteldienst to . mogrIjkll

~BLOEM-
Ir KWEKERIJ

FIRMA R, VEENSTRA

Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin
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