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Kerstnacht
om heel goed te luisteren
hoorde ze van grote afstand
het geluid van kinderstem
men die mooie liederen zon
gen over vrede en licht, een
geluid als van dromerige
klokjes. Het zou niet lang
meer duren...
Befana ontstak vier witte
kaarsen bij het raampje naast
haar deur. Ze hoorde hoe de
wind aanzwol en ze lachte
zacht; dit was de tijd van
toverkracht.

Een rendier dat een slee
voorttrok bracht de gasten
naar Befana's huisje. Geen
mens kon weten dat er een
gezelschap was gearriveerd
bij Befana, maar wie door de
donkere kerstavond naar het
dorpskerkje liep, keek onwil
lekeurig in de richting van het
geïsoleerde woud. Het was
alsof daar een vreemde licht
straal hing. Niets aan deze
nacht was gewoon.
Baboesjka kwam, uit het
verre Rusland, samen met
koning Wenceslas van Tsje
chos lowakije. Ze warmden
zich aan Befana's knappe
rende kruid ige houtvuur en
ze vertelden mooie verhalen
van de feesten voor het licht
in hun donkere landen.
Baboesjka , die ooit de drie
wijzen uit het oosten was
nagereisd naar Bethlehem
maar daar te laat aankwam
om de heilige familie nog te
kunnen treffen, verhaalde
met haar oude engelen-stem
van de vrienden die zij tijdens
deze reis hadden gesproken :
"JuIemand heeft in Denemar
ken weer zo zijn best gedaan.
En natuurlijk hebben zijn
Julenisser, de kabouters ,
onze Deense kerstman weer
uitstekend geholpen. De kin
deren hebben de kommetjes
zoete pap voor de deur gezet
zodat de kabouters die
's nachts kunnen opeten. En

baar was geworden en de
mensen haar omgekeerd niet
meer konden opzoeken,
kreeg ze de berichten door
die haar leerden dat het feest
van het licht weer overal werd
gevierd - als een reis door de
winternacht op weg naar het
voorjaar.
Het werd tijd voor Befana om
haar voorbereidingen te tref
fen voor de dag waarop de
kaarsen moesten branden,
omdat haar geheimzinnige
vrienden uit alle windstreken
naar .haar huisje zouden
terugkeren voor hun jaar
lijksebijeenkomst , waarop ze
de geboorte van hun
beschermheer vierden.
In stilte, in rust bakte Befana
het zwarte brood en de kerst
pudding voor de feestd is.
Wanneer ze haar hoofd hief

haar en ze keek zo vriende
lijk, dat ze zich niets aantrok
ken van haar kromme neus
en van het gerucht dat ze
rondvloog op een bezem
steel. Sommigen hadden
met haar te doen omdat zezo
alleen woonde maar Befana
was niet eenzaam. Ze had de
vogels en de dieren om zich
heen, ze luisterde naar de
stilte van het woud en naar
de liedjes van de wind, die uit
alle landen naar haar huisje
waaide.
Befana had de felrode winter
zon gezien tussen de zwarte
kale toverbomen van het
woud. Ze wist dat het niet
lang meer zou duren totdat
een dikke laag sneeuw de
akkers en weilanden van het
noorden had bedolven. Pas
wanneer het dorp onbereik-
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Dit gebeurde heel, heel lang
geleden en - natuurlijk - in
een land hier ver vandaan.
Het was stil, zo stil als op de
eerste dag. Alleen de sneeuw
viel maar dat was het zacht
ste geluid van de wereld. Dit
was het jaargetijde van de '
korte dagen en de lange
nachten.
Befana woonde aan de rand
van het donkerste woud . In
de zomer en het najaar had
den dorpelingen haar hout en
winter voorraad verschaft in
ruil voor de geneeskrachtige
kruiden en smeerseltjes die
hen, na enig geduld , afhiel
pen van hun kwalen en klach
ten.
De mensen in het dorp waren
niet bang voor Befana, al leek
ze een heks.Ze kwamen naar
haar huisje en praatten met



Annelies Jorna

en Nicolaas de vriend van de
kinderen in de lage landen.
Ze gingen aan tafel en staken
vele kaarsen aan; ze lachten
de kabouterlach die alleen
eeuwenoude kerstmannetjes
en -vrouwtjes kunnen lachen
in een sprookjesnacht van
sneeuwen warmte. Ver, licht
jaren ver aan de hemel stond
een ster waarvan de glans
nooit zou doven. De vier hiel
den aan hun feesttafel een
plaatsje vrij voor de
beschermheer van hun vre
dige decembergenoot
schap, die ooit in deze nacht
was geboren .
Dit gebeurde heel, heel lang
geleden en -natuurlijk- in een
land hier ver vandaan. Dit
was de nacht van het wonder.

meer te verlaten maar Nico
laas vindt jaar in jaar uit mijn
huisje om te verte llen van de
kinderen in de lage landen
die hij voorz ien heeft van
goede gaven..."
"Als hij maar op tijd komt,"
zei Baboesjka, maar ze zei
het niet ongeduldig, want de
warme gloed van de kamille
thee maakte ook haar rustig.
De kaarsenvlammetjes flak
kerden en het houtvuur gaf
een lichtschijnsel waardoor
de schaduwen in het veilige
huisje nog dieper werden ,
nog meer te vertellen hadden
van de gebeurtenissen in de
wereld die nu buitengesloten
werd. En nog een maal ging
het deurtje krakend open
om, als op een windvlaag,
Nicolaas binnen te laten die
door weer en wind en alle tij
den gekomen was om bij hen
te zijn.
Ze gingen aan tafel, de leden
van het geheime december
genootschap . Befana de
vriendelijke heks die op Drie
koningena' ond in Italië zou
aankomen om de kinderen
daar cadeautjes te brengen .
Wenceslas de goede koning
die in de maand december
zijn feesten had in Tsjecho
slowakije. Baboesjka de Rus
sin die net te laat was
geweest om het heilige gezin
in Beth lehem te ontmoeten,
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de zomer voor ons opge
spaard . Als klein meisje ging
ik van kamillethee dromen
dat ik op een warm strand
lag. Doe je ogen dicht en
droom , Wenceslas. Drink de
warmte van de zon!"
"Waar blijft Nicolaas? " vroeg
Baboesjka , die gevast had in
de donkere koude tijd die aan
de feestd is in het woud
vooraf was gegaan. Ze had
trek in de kerstpudding.
"Nicolaas reist te paard en hij
is vermoeider dan wie ook,"
zei Befana. "Gewone sterve
lingen durven het dorp niet
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Goederen gebracht
JiJ de L. v.d Veenstraat 3
Germewoioe
(050-4 13045)
vvorden vnjdagavond
thuis gebracht
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Goed vooruw goed

de kabouters op hun beurt
beschermen de kinderen en
de dieren. . . Julemand heeft
appels en pruimedanten
meegegeven voor ons feest."
"En in Noorwegen en Zwe
den gaan de kinderen weer
zingend rond met hun ster
ren," vulde Wenceslas aan.
"Kijk, ik heb een kroon mee
gebracht, een kroon gevloch
ten van vossebessengroen
met kaarsen erin. Hij is nog
over van het Lucia-feest dat
een paar weken geleden in
het noorden werd gevierd,
toen jonge meisjes met zo'n
kroon op 's ochtends zin
gend iedereen gingen wek
ken. Ook heb ik een langha
rige geit meegenomen, die
nu in het stalletje buiten je
huis de boze geesten weert. "
Befana glimlachte. "En pop
petjes van stro, voor in onze
kerstboom?"
"Die ook, jazeker. . . en goud
geverfde walnoten."
"En heeft iemand gehoord
hoe het Père Noël en Santa
Claus is vergaan op hun ter
rein?" vroeg Baboesjka.
"Er was weer veel goede wil,"
zei Wenceslas die gedu ldig
en wijs was. "Ons genoot
schap heeft weer veel losge
maakt aan hoop en verlan-

. gen in de mensen. Ach, wij
zijn maar symbolen voor de
gedachtenwereld van de
mensen. Dit is de tijd van
sneeuwen ijs die onze
gedachten weerspiegelen.
De warmte van het licht is
altijd nod ig geweest om de
winter door te komen."
"Hebben je oude botten
warmte nodig, Wenceslas?"
zei Befana. "Drink dan van
mijn kamillethee, die voor je
klaar staat. De bloemetjes
hebben de zonnewarmte van



Sinterklaasfeest op "de Til"

Carolien Kits

terklaas en zIJn noordplet. De
klassen van meester Gert
hadden zelf hun cadootjes
meegenomen want zij gingen
het zonder Sinterklaas vie
ren.
Om kwart over één kwam
Sinterklaas met zijn hoofd
piet in een rooie Volvo bij de
school. De school was toen
ook in en Sinterk laas ging
naar de klassen van juf Karin
en juf Hidda toe . En de klas
van meester Gert in hun
eigen lokaal. Bij Sinterk laas
zongen ze eerst allemaal lied
jes en gingen toen ook feest
vieren. De kinderen van juf
Karin deden ook nog een
toneelstuk. Het was bijna half
vier en dus moest zwarte Piet
de cadootjes uitdelen aan de
kinderen. Juf Hidda en juf
Karin kregen ook nog een
cadootje en ook juf Ellen en
juf Ina, dat zijn nieuwe juffen.
Het was half vier en Sin
terklaas en zwarte piet moes 
ten naar huis, maar 's avonds
hadden zij het ook nog druk!

Het was 5 december en Sin
terk laas kwam in ons land.
's Morgens vroeg om half 9
moesten wij naar het klapje
toe, want er kwamen twee
zwarte pieten aan. Het
duurde heel lang, dus we gin
gen maar wat liedjes zingen,
en ja hoor, daar kwamen de
zwarte pieten al aan in een
bootje. We gingen toen weer
naar school met de zwarte
pieten . Toen we in school
waren vroeg juf Hidda
waarom de zwarte pieten
met een bootje kwamen?
Nou, zei de ene Piet, we
waren eerst op de fiets en
toen hoorden we opeens
PANG en toen zat er een
pepernootje in de achter
band en dus gingen we maar
per boot. In tussentijd deden
we de hele morgen spel
letjes, pepernoten bakken,
taai-taaipop versieren en nog
veel meer.
De pieten bleven de hele mor
gen bij ons, dus was het heel
gezellig. Kwart voor twaalf
tijd om naar huis te gaan
want 's middags kwam Sin-

Thesinge, 5 december 1988.

Sint en Piet in Thesinge

Cadeau weg?
Wat een pech

Sint en Piet wensen iedereen een goed jaar
En tot de volgende keer maar!

Zoals op veel plaatsen in ons dorp, zo is het verhaal,
verscheen de Sint óók in de peuterspeelzaal.
De oude man kwam zelfs te voet aan in de zaal aan de Kapel
straat.
Gevolgd door maar één Piet in een groen-zwart gewaad.
Aan kinderen en ouders geen gebrek op deze morgen ,
hoewel duidelijk te zien was: niet allemaal zonder zorgen.
Bij binnenkomst van Sint en Piet klonk uit veel kelen het
bekende welkomstlied;
ook al zaten ze soms scheef, is het niet? (Thijs).
Voor ieder kind had Sint een paar regels in het grote boek.
Ook bleek er voor allemaal een pakje in de zak, alleen het kado
voor de peuterzaal was zoek.
Na enig zoeken vond Piet onder de brug een lang plat pak.
Het bleek erg breekbaar, daarom zat het niet in de zak.
Een spiegel voor verkleden en schminken was het ,
hopelijk past die op de zijkant van de kast, al is het maar net.
Ook had Sint nog iets voor juf Gonnie meegebracht.
Ze leek er blij mee, zoals verwacht:
schalen voor in de oven. En dat ze er iets lekkers in kan maken
kan ik u beloven .
Na het vertrek van de Sint en zijn knecht onder zeer bekende
tonen
konden ouders en hun peuters weer van de schr ik bekomen .
Ik hoop dat het bezoek van onze verre vrienden deze keer
geen nare herinneringen achtergelaten heeft of ander zeer.

SChildersbedrijf
H. HOfSTEDE

ven - glas - behang 
klompen - laarzen -
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de be ken de merken
m et bet rouwbare
ga rant ie en
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"Het Sterke Geslacht"

Tentoonstelling

Op initiatief van de Neder
landse Bond vanPlattelands
vrouwen is een tentoonstel
ling gemaakt over het leven
en werken van drie platte
landsvrouwen.
Hanneke uit Nederland,
Sarada uit Nepal en Màh uit
Burkina Faso laten ons via
foto 's en gebruiksvoorwer
pen zien hoe ze leven,
werken, zorgen en denken.
Ondanks de grote cultuurver
schillen van deze drie vrou
wen blijken er ook grote over-

eenkomsten te bestaan. Het
zijn drie plattelandsvrouwen
uit drie verschillende wereld
delen en drie verschillende
culturen.
De tentoonstell ing is te zien
in het Volkenkundig Museum
Gerardus van der Leeuw, Nw.
Kijk in 't Jatstraat 104, Gro
ningen. Het is voor iedereen
toegankelijk en ook voor kin
deren zeer geschikt. Mis
schien iets voor de kerst
vakantie?

Janna Hazeveld

Wist u dat:
- de Langelandster molen

niet in Thesinge maar in
Garmerwolde staat?

- de eerste lammetjes waar
schijnlijk nieuwjaarsdag al
in Garmerwolde rondhup
pelen (bij de fam. Werk
man)?

- de familie v. Dijk-Wage
naar (hoofdartikel novem
ber j.l.) inmiddels een
dochter heeft gekregen?

- de G&T deze familie hier
hartelijk mee feliciteert

- de G&T redactie de adver
teerders uit 1988 hartelijk
dankt voor hun bijdrage

- de G&T redactie ook de
abonnees hartelijk dankt
voor hun trouw lid zijn en
blijven

Hoefsmid
Deze pentekening werd
gemaakt door Carla Nijman
Verbon in opdracht van de
kinderen van Oomke Postma
uit Thesinge. DeheerPostma
kreeg deze kado voor zijnver
jaardag. Het origineel is 50 bij
70 cm. en heeft een mooie
plek gekregen in zijn huis op
de hoek van de Dijk en de
G.N. Schutterlaan. De teke
nares maakte de tekening
aan de hand van twee foto 's.
Voor de achtergrond
gebruikte zij een plm. 20 jaar
oude foto en voor de voor
grond een recente foto met
daarop de heer Postma
samen met de dochter van
Arend Kampen: Patricia.
In vroeger tijd werk1e de heer
Postma als hoefsmid in
dienst van Kampen inThesin
ge. Dit bedriijf was gevestigd
aande Smidshoek in het huis
waar nu de familie Dijk
woont. Zoals ook blijkt uit
deze tekening beslaat de
heer Postma soms nog wel
eens een paard. Zo'n vak ver
leer je niet!

- de G&T redactie aan allen
heel prett ige feestdagen
en een goed 1989wenst.

Ik zeg,jebank moet
dicht inde buurt 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.

Voor de Rabobank hoeft u niet
ver te gaan .. .

Rabobank ~
Buurtbank.



KinderkrantDit middenblad hebben wij
spec iaal voor jullie samen
gesteld om in de kerst
vakant ie eens leuk aan de
slag te gaan. Het hele jaar
door krijgen wij van jullie
regelmatig verslagjes van
allerlei evenementen. Wij
vinden het dan ook prettig
om eens iets terug te doen!
Veel plezier ermee en heel
fijne kerstdagen toege
wenst.
Liesbeth Hofstra en Truus
Top.

Kers tsterren

Kies voor een kerstster een
niet al te groot vierkant vel
papier (de formaten van de
sterren op de afbeeling zijn
5x5 cm, 7x7 cm en 9x9 cm).
Vouw precies volgens de
aanwijzigingen tot aan teke
ning 4. De gearceerde vlak
ken worden met een scherpe
schaar uitgeknipt en de ster
wordt opengevouwen. Het
aanzien van de ster kan wor
den veranderd door andere
motieven naar eigen fantasie
uit te knippen. Knip nooit de
dichte kant van de vorm
geheel weg, want anders valt
het werkstuk uit elkaar.
Let er ook op dat de uitge
knipte motieven slechts pun
ten en hoeken hebben, maar
geen rondingen, anders
wordt het geen ster. Met de
voltooide sterren kunnen
kerstkaarten worden
gemaakt, door ze op brief
kaarten te plakken. Een heel
mooi resultaat wordt verkre
gen door effen cadeaupapier
met kleine bonte sterren te
versieren. Gevouwen sterren
kunnen ook van metaalfolie
worden gemaakt en in de
kerstboom gehangen.

Tweekleurig metaalfolie geeft
een bijzonder fraai resultaat.
Van de sterren kan eveneens
een raamversiering worden
gemaakt. Hiervoor is een
vierkant stuk zwart tekenpa
pier nodig. Maak een ster vol
gens de aanwijzingen en plak
hem op transparant papier.
Knip dan het uitstekende
transparante papier rondom
weg.

Kleine kaarscakes
Een gezellige kersttrak tatie.

Kaarsen

Kaarsen mogen natuurlijk
niet ontbreken. Die horen in
een standertje. Heb je die
niet, dan maak je ze in een
wip van een halve aardappel.

Heel gemakkelijk te maken.
Je hebt nodig: slagroom,
jam, oublies (opgerolde
wafeltjes) en kleine cakes.
Spuit wat slagroom op de
cakes (deze kun je kopen bij
de bakker of in de super
markt). Prik in het midden
van de cake een oublie. Ver
sier de randen van de cakes
met zo hier en daar een'
beetje jam.Ten slotte maak je
het 'vlammetje' , boven op de
oublie, met een toefje slag
room.

Je holt de aardappel van
boven uit, zodat de kaars er
goed in past. Met rood crê
pepapier en een draadje
omwikkel je de halve aardap
pel.

Jouw kerstboom ziet er stra
lend uit met zoveel mooie
sterren. Dit zilveren sterretje
staat schattig en is gauw
gemaakt.
Je hebt nodig: een bolletje
klei, korte cocktailprikkers,
aluminium huishoudfolie,
een rood (of wit) lint en een
kraal. Bind onderaan het
rode lint een kraaltje.Trek het
lint met een naald door het
bolletje klei. Omwikkel de klei
en tien à vijftien cocktailprik
kers met aluminiumfolie.
Steek de prikkers voorzichtig
in de klei. Verdeel ze gelijk
over het hele bolletje. Fier en
fonkelend bungelt dit ster
retje aan zijn rode lint.

- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties
,- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud
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"Hé Jan, hebben de buren

nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want doo r het uniek e jeeve-t-proced è van Allrou nd Lede rserv ice is hun ban kst el
weer als nieuw.
Duur? Nee, zeker niet in verhoud ing met de aanscnetoms. Bel voor meer informatie :
050 -424205
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LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

aquaterm installaties bv
telefoon (050) 413232

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen



Versieringen

Sterren , hartjes , kerstklok
ken, vogelt jes, engeltjes, en
rondjes kun je ook uit karton
knippen en daarna omwikke
len met zilver- of goudpapier.
Natuurlijk mag ook het kerst
groen niet ontbre ken. Met
één of twee grote kerstboom
takken kun je al heel veel
doen. Om te beginnen kun je
een paar leuke kerststukjes
maken. Koop bij de bloem ist
een paar stukjes oase. Als je
die nat maakt , kun je heel
gemakkelijk de groene takjes
en andere takjes (elzetakies,
hulst) en een kaars in de oase
steken. Zet alles in een
schaaltje of bakje en zorg
ervoor dat je van de oase
niets ziet.

Hoe hang je je kerstkaarten
op ?

Plof! Op de deurmat valt een
kerstkaart. Van je oma deze
keer. Op de dagen rondom
Kerst gooit de postbode heel
wat kaarten in onze brieven
bus. Waarhang jij ze op ?
- Span om een deur een

breed rood lint. Maak met
p lakband of een nietje
daaraan je kerstkaarten
vast.

- Hang in een hoekje van je
kamer aan het plafond (tot
helemaal beneden op de
grond) een rood kerstlint.
Je kunt de kaarten met
een speld aan het lint vast
maken.

- Knip een grote kerstboom
uit stevig karton. Hang de
boom aan een muur of
tegen een deur. Plak al je
kerstkaarten op deze kaar
tenboom.

boompjes tot je geen deeg
meer over hebt.
Leg de koekjes op een inge
vette bakp laat. Steek boven
in elk koekje een pijpje maca
roni om het ophanggaatje
open te laten. Schuif de bak
plaat in het midden van een
voorverwarmde oven (160
graden of gasstand 2 à 3). Na
20 à 25 minuten zullen de
koekjes gaar zijn. Ze zien er
dan lichtbruin uit. Laat ze bui
ten de oven afkoelen.
Nu kun je de koekjes aan een
rood lint in de boom hangen.
Een vrolijk gezicht. Als je ten
minste alle koekjes nog niet
hebt opgegeten!

knipt. Vouw een vel groen
papier doormidden, leg het
patroon met de rechte rand
precies op de vouwen trek
het met potlood na. Knip dan
de denneboom uit. Je weet
nu hoe het moet. Probeer
eens patronen van dennebo
men van verschi llende
grootte te maken. Dat is heel
eenvoud ig, door de ruit jes te
vergroten.

Leg de rozijnen in heet water
om te wellen. Vermeng de
basterdsuiker en het zout in
een kom. Snijd de boter in
kleine stukjes. Roer ze met
de melk door het bloem
mengsel. Laat de rozijnen uit
lekken en doe ze ook in de
kom. Kneed nu alles met je
handen tot een soepe l deeg.
Leg dan het deeg 30 minuten
in de koelkast. Bestrooi een
plank met bloem. Rol daarop
het deeg uit.

Leg het kartonnen boompje
op het deeg en snijd de vorm
rondom met een puntig
mesje uit. Maak zoveel

DEN

Koekjes in de boom
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Denneboom

Hiervoor moet eerst een sja
bloon worden gemaakt.
Neem het mot ief op ruitjes
papier over. Een ruitje van de
tekening is in werkelijkheid 1
cm. Dat komt overeen met
twee ruitjes in de hoogte en
in de breedte van bestaand
ruitjespapier. Nadat de den
neboom in de juiste maat
getekend is, wordt hij uitge-

Zijn er in jullie kerstboom nog
wat takjes vrij? Hang deze
grapp ige boompjes daar dan
aan. Ze zijn niet alleen leuk,
ze smaken ook lekker. Ze zijn
namelijk gemaakt van rozij
nendeeg.

Je hebt nod ig: 250 gram
bloem; 75 gram witte bas
terdsu iker; een mespunt
zout, 150 gram boter of mar
garine; twee eetlepe ls melk ;
50 gram rozijnen; een karton 
nen kerstboompjes dat je
eerst tekent en daarna uit 
knipt.

Loonbedrijf Uw leverancier en adviseur ~§handelop het gebied van sanitair,

N. Groothoff tegels en centrale verwar-

.~
Fa. K.P. Smit en ln.ming

Kajuit 321 - Tel. 413797
Voor al uwloon- en Handelsonderneming

9733 exGroningen

graafwerkzaamheden // BLOEM-

A. Buringa KWEKERIJ

1I slootonderhoud FIRMA VEENSTRA Vooral uw visen visspeciali-
teiten is nog steedshet juiste

1I maaidorsen L. V.d. Veenstraat 24 Germerwolde 050-4 16280 adres:
9798 PL Garmerwolde

1I grondtransport tel.: 050-416049 Biedt een VishandelKP. Smiten Zn,volledig

Lageweg 22 Alle leveringen via assortiment kajuit 321 tel. 413797
9798 TG Garmerwolde de erkende handel. voor kerklaan 31 tel. 776177

tel.: 050-421535
uw tuin Iinnaeusplein57 tel. 146159

b.g.g. 05902-1634
de sav.lohmanln.88 tel.261381

Tevens aanhanger te huur.



Rederijkerskamer "Wester"

. Scene uit het stuk ttoto : Janet Jansen)

publiek en een bloemetje van
de vereniging. Ik weet zeker
dat de leden stiekem al weer
uitk ijken naar het volgend
stuk. Dit helemaal als men
weet dat "Wester" in 1989 al
125 jaar op deze manier de
mensen amuseert. Het zal
vast en zeker een heel druk
jaar worden. Achter de scher
men wordt hier al aan
gewerkt.
Op de Nieuwjaarsreceptie
van de Gemeente Ten Boer
speelt "Wester" een eenakter
"n Olderwetse wetholders
vergoadern". Dit op uitnodi
ging van de Culturele Com
missie Ten Boer.
Wilt u in 1989 echt genieten,
dan moet u daar gaan kijken.

Carel Hazeveld

Havenga - de dienstmeid 
een moeilijke rol. Fantas
tisch! Ze genoot zo van deze
rol, dat ze er stukjes bij
bedacht. Heerlijk om naar te
kijken.
Aaltje Dreise moest de ver
liefde secretaresse zijn, nou
dat was ze. Dick Groenhagen
had er veel plezier in, dat kon
je zo zien. Kees Klei, Dienco
Bolhuis . Renske Werdekker,
Cathar ina Veenstra, ik denk
dat ze allemaal de mensen
hebben laten genieten van
een perfect staaltje tonee l
spel o.l.v. Jan Veenstra en
met Pia Paps als souffleuse.
Geluiden uit de zaal: "as t
mörgen weer speuld wordt ,
gaan 'k der doadelijk weer
hén".
De spelers kregen een
staande ovatie van het

Opgevoerd werd "Het Veen
spook". Het nieuwe licht
dichte gordijn gleed pro
bleemloos open . Een prach
t ig decor, moest oud, vies en
haveloos zijn. In alle opzich
ten was men hierin geslaagd.
Het is niet mijn bedoeling om
op de inhoud van het stuk in
te gaan, maar wil gewoon
een aantal opmerkingen
plaatsen. Ongelofelijk, pure
rasspelers!
Opgemerkt mag worden de
rol die Jantje van Weerden
speelde . Als oude vermoei
de, slordig geklede vrouw is
ze bijna geen moment van
het toneel afgeweest. Wat
een grote rol. Perfect
gespeeld.
Niet te vergeten Hanny

"Wester" hield op zaterdag
10 december jl. haar jaar
lijkse uitvoeri ng in dorpshuis
"De Leeuw".
Half zes waren er al verschil
lende mensen, spelers wel te
verstaan, aanwezig. Allen
waren ze bezig. Schminken,
toneel attributen plaatsen,
verlichting, toneelkleding,
boekjes nog snel even inzien
een tekstje doorlezen, hoe
veel mensen zullen er komen,
komt ons spel uit de verf,afijn
pure spanning dus. Zeven
uur, de eerste bezoekers zijn
er, zoeken natuurlijk een
mooi plaatsje, geeft in elk
geval bij de spelers het
gevoel van: zie je wel, ze
komen er vroeg op af. De zaal
zat dan om 8 uur ook bomvol.

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

\'Iees Ine\'I·t.II"~
1I ,,'cet lIest
"'nnl·"III.

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
05D-416425

Levering van alle soorten
rijwiel en. motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP- KREIOLER-GAREW
VESPA- TOMOS - YAMA HA

FANTIC

o Me klt!utf:,n en 17ll)(Ê;ien or .'OCfi",1(f

~ 0 Ve!PdC~ en orÛ'l'fÊ !erl

o i+r<'ncl SRfl/fCf! l!!'I 'f!Oi1rill.e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Weri<plaats •s maandags de gehele
dag geslo-

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

Iedere woensdag Gehaktdag.

~
. '~~. ' ~.. J . FEENSTRA

~~ Rijksweg 145
> .-, edelslager .-ot" Ruischerbrug

L. Tel. 050416413



~ Langlaufers leven langer...

Joep de Bree

volgens uren in de rij te staan
voor de lift. Langlaufen is in
een redelijk tempo een par
cours afleggen, genietend
van de rust en de natuur,
meer een sport voor wande
laars,
Wanneer u geïnteresseerd
bent in een kennismaking
met deze sport kunt u indivi
dueel of met een groep het
parcours op Ekenstein eens
proberen. Klaas zal bij begin
ners de grondbeginselen uit
leggen, wat met u oefenen en
eventueel een stuk mee
langlaufen. Ieder kan op zijn/
haar tempo het 4 km-lange
trajekt afleggen. Opstappen
kan bij het kanocentrum,
Stadsweg 9 te Wirdum. Op
zo'n 500 meter van het cen
trum begint de "loipe", dit is
het spoor dat uitgezet wordt
in de sneeuwen dat de lang
laufer volgt. Een exacte prijs
opgaaf kon Klaas op dit
moment nog niet verstrek
ken, doch hij verzekert ons
dat de huurprijs van de ski's
geen beletsel hoeft te zijn.
Voornadere inlichtingen kunt
u bellen: 05967-2335.
Mochten er erg veel geïnte
resseerden blijken te zijn:
Klaas heeft eventueel de
mogelijkheid om bij een dorp
een eigen "loipe" uit te zet- ,
ten, zodat nog dichter bij huis ,
opgestapt kan worden. Eerst I

maar eens afwachten hoe
veel belangstelling er voor I

"Ekenstein" is. En of het wil
sneeuwen, ..Sukses!

WaarscniJnlijk zijn -er onder
de lezers mensen die de
sport langlaufen zelf beoefe
nen. Voor diegenen die het
alleen maar van de t.v. ken
nen bestaat er de mogelijk
heid om er niet al te veruit de
buurt kennis mee te maken.
Klaas Hotman. die samen
met zijn vrouw het kanocen
trum "Wirdummerklap" drijft
(waar we in ons augustus
nummer over schreven), is
ook een enthousiast "lang
laufer", Net als met de kano's
biedt hij mensen die geïnte
resseerd zijn de mogelijkheid
ook deze sport eens uit te
proberen. Hij heeft zo'n 60
paar ski's in de verhuur 
vanaf schoenmaat 33- die
mensen per uur, dagdeel of
langer bij hem kunnen huren.
Op het landgoed Ekenstein
nabij Appingedam wordt ,
zodra er sneeuw ligt, een par
cours uitgezet. In dit par
cours is ook een heuvel
opgenomen zodat tevens de
techniek van het klimmen en
dalen beoefend kan worden.
Langlaufen is vooral een
sport voor de natuurgenieter.
Met skiën heeft het niet echt
veel te maken behalve dat je
voor beide sporten ski's en
sneeuw nodig hebt. Klaas
trekt de vergelijking door
naar zijn andere hobby, het
kanovaren: je kunt hetski ën
vergelijken met een motor
boot en het langlaufen met
kanoën, Het is een veel ont
spannender bezigheid, Skiën
is -doorgaans- met tamelijk
veel snelheid een parcours
naar beneden nemen om ver-

Lay-out: Gonn ie Pater

Tekening en: Ad van Zalk

Adm inistrat ie: Peta Ju~ens,

L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Gann erwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Gannerwolde,
rek.nr.32.07.05 .749
giro v.d. bank 916938.

Abonnemen tsgeld f 17.50 p.j.

Kop ij inleveren: steeds vóór de
15e van de maand.

Eind-redaktie Gannerwolde:
Elisabeth Foeken,
L v.d. Veenstraat 2,
tel. 050·416355.

Eind -redaktie Thesinge:
Chrétien Schouteten, Lagew eg 26,
tel. 05902·2086.

Redakt ie Thesinge:
Andri es v.d . Meulen (totoq raaf),
Joanne v.d . Meulen.
Truus Top. Joep de Bree.
Chrétien Schouteten. Metha Beh
rendt-Nijkamp. Luc ie Kol-Slagter.

REDAKTIE
ADRESSEN

De ver. v. dorpsbelangen
nodigt u uit voor de neijjoars
veside in Thesinge op 7
januari. In café Molenzicht
staat vanaf 19.45uur debran
dewijn mit resinen weer voor
u klaar. Ook Thomasvaer en
Pieternel zijn van de partij en
als speciale gast komt Kees
Visser, bekend van Radio
Noord, met zijn Groninger
verhaaltjes.

Neijoarsveside
Plattelands
vrouwen
Garmerwolde
Op zaterdag 14 januari 1989
wordt de jaarlijkse nieuw
jaarsvisite van de platte
landsvrouwen gehouden in
dorpshuis "De Leeuw". Op
het programma staat een
optreden van Bareld Lun
sche, cabaretier en muzi
kant.
De titel van het programma
luid:
EEN DAGJE DWEEL'N
DEUR DE DRENTSCHE
ZWEEL'N.

Redaktie Gann erwolde:
Carel Hazev eld, Peta Jurjens,

Ne.-';;o ars ve s .-de Elisabeth Foeken. Detta v.d , Molen.
.... Janet Jan sen (totoç raaf), Tineka

Werkman.

Thesinge

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vertx>uw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARM ERWOLOE
tel. 050-416501

K. l A N SEN TRANSPORTBED RIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOE DE REN

GEISO L EERDE ON DE RLOSSER S
KIPP ERS

PA L L ETVER VOER
VE RH U IZ INGEN

GE WE IDEWE G I 1
9798 TA GA RMERWOl DE (GR ,)

TEL. 050-4 16365



Kreatieve kursus of ook wel
knutselclub
~m;r.g

Knip, plak, plak & papier-maché werken (toto: Afk. Betnders)

Janna Hazeveld

(Associated Country Woman
of the World)pen. Mevrouw T.
van Huis-Dijkstra was het
langst lid, nl. 43 jaar.
Namens het bestuur werd
een nieuwe bondsvlag aan
geboden en kreeg het
bestuur een bloemetje. Na
het off iciële gedeelte werd
de avond besloten met gour
metten, wat zeer goed werd
verzorgd door Slagerij feen
stra.

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen afd. Gar
merwolde vierde op 16
november jl. haar 55-jarig
bestaan. Dit feest werd in
besloten kring gevierd met
o.a, het koor. De dames E.
Bouwman-Kiel, A. v. Dijken
Maat, E. Hoving-Edens, A.
Huisman-Klaver en E.
Schaaphok-Smit kregen de
bondsspeld voor het 25-jarig
lidmaatschap . Voor het meer
dan 30 jaar lid zijn kregen
enkele dames een A.C.W.W.-

Nèderlandse Bond van
Plattelandsvrouwen.
afd. Garmerwolde

Lieske en Christien

met eenzelfde materiaal toch
heel verschillende dingen
kan doen. Dit alles werd op
14 december j.1. afgerond
met een tentoonstell ing van
alle gemaakte werkstukken.
Maar er kan nog veel meer.
Wat ons betreft gaan we na
de kerstvakantie dus gewoon
door. Op maandagavond, op
woensdagmiddag en eventu
eel ook op een ochtend. Wij
zouden het dan ook leuk vin
den als er kinderen en vol
wassenen zijn die zin hebben
in een volgende kreatieve
kursus. Mocht er meer
behoefte bestaan aan een
wat gespecialiseerdere kur
sus, bv. weven, houtbewer
king, macramé, pottenbak
ken, o.i.d. dan kunnen wij
ook een dergelijke kursus
organiseren.
We hopen dat iedereen door
dit stukje een wat duidelijker
beeld heeft gekregen van
hetgeen we doen op onze
kreatieve kursus en ook van
hetgeen we nog niet doen op
onze kreatieve kursus, maar
wat in ieder geval allemaal
wel tot de mogelijkheden
behoort.
Voor vragen over of opgave
voor één van de kursussen
kunt u terecht bij één van ons
beiden. Lieske Mandema,
tel: 050-416196; Christien
Munstra, tel: 05902-2065.
Dan willen we nu alleen nog
iedereen heel goede en
gezellige kerstdagen toe
wensen en veelgeluk in 1989.

We liepen aleen tijd rond met
het idee van een kreatieve
kursus. De ruimte was er. De
voormalige leerkamer/con
sultatiebureau, die we dan
knutselkamer zouden noe
men. Eneigenlijk dachten we
dat· de kennis er ook wel
moest zijn. Christien had les
gegeven in textiele werkvor
men en ik had lesgegeven in
handvaardigheid. Dus
't moest kunnen zou je zeg
gen. En 't kon ook.
Half september begonnen
we en zelf hadden we er vre
selijk veel zin in. Eén groep
(plm. 11-20 jaar) kwam op
maandagavond en één
groep (plm. 6-12 jaar) kwam
op woensdagmiddag. Geluk
kig hadden niet allen wij er zin
in, maar iedereen die kwam
ook. 't Wasontzettend gezel
lig, er werd hard gewerkt, er
zijn veel verschillende mate
rialen gebruikt en van die ver
schillende materialen zijn
weer veel verschillende din
gen gemaakt.
Bijvoorbeeld hout: speel
goed, lepels. Papier maché:
gekke koppen, bakjes. Lap
pen en draden: weefwerken,
poppen, tassen, wandkle
den, surprises. Kosteloos
materiaal: koppen/hoofden,
fantasiebeesten. Papier:
kerstkaarten. Nou ja, eigen
lijk te veel om op te noemen.
Dit was ook het hoofddoel
van deze kreatieve kursus.
Proberen om met veel ver
schillende materialen en
gereedschappen te werken.
En tevens laten zien dat je

uw brood II\IOrdt natuur/Ijk

gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenbofg. tel . 415222
Selwerd. lel. 778465

Claremeheenl 47
Beyum Oost. te l. 421 452

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415



Herv. Gemeente
Garmerwolde·Thesinge

24 december: Thesinge
20.30 u. gezamenlijke
kerstnachtzangdienst
m.m.v. Juliana

24 december: Garmerwolde
22.00 u. gezamenlijke
kerstnachtzangdienst
m.m.v. Harmonie

25 december: Thesinge
10.00 u. ds. C. de Vries
Batenburg

25 december: Garmerwolde
16.00 u. kinderkerstfeest
m.m.v. zondagsschool

31 december: Garmerwolde
19.00 u. ds. C. de Vries
Batenburg

1 januari: Thesinge 10.30 u.
ds. C. de Vries-Baten
burg, morgengebed

8 januari: Garmerwolde
10.00 u. dienst door
gemeenteleden

15 januari: Thesinge 10.00 u.
cand. F. A. van Liere, Gro
ningen

22 januari: Garmerwolde
10.00 u. ds. C. de Vries
Batenburg

29 januari: Thesinge 10.00 u.
cand. mw. M. Schwartz,
Nieuw Beerta.

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge.Garmerwolde

24 december: 20.30 u.
Kerstnachtzangdienst in
de Ned. Herv. kerk in The
singe; 22.00 u. Kerst
nachtzangdienst in de
Ned. Herv. kerk in Gar
merwolde

25 december: 9.30 u. ds.
Nagelkerke, Haren; 14.30
u. ds. Edelman, Bedum

26 december: 10.00 u.
Gezinsdienst

31 december: 19.30 u. dr.
van Oeveren, Leek

1 januari: 10.00 u. ds. Jans,
Groningen; 14.30 u. dhr.
Groeneveld, Leek

8 januari: 10.00 u. dhr. Lerg
ner, Groningen; 14.30 u.
ds. deJonge, Siddeburen

15 januari: 9.30 u. ds. Kwast,
Leeuwarden; 14.30 u. ds.
Kwast,Leeuwarden (voor
ber. HA)

22 januari: 9.30 u. ds. Jans,
Groningen, H.A.; 14.30 u.
ds. van Wieren, Leek

29 januari: 9.30 u. ds. Schel
tens, Glimmen; 14.30 u.
ds. Van der Vliet, Gronin
gen

informatie over de problema
tiek van de Derde Wereld
d.m.v. thema-avonden en
projekten op scholen. Ook
staan we ieder jaar op de bra
derie in Garmerwolde en op
de rommelmarkt van de
jeugdclub.
Wezouden het fijn vinden als
er mensen -met name uit
Garmerwolde- met ons mee
willen doen. Mocht u belang
stelling hebben en/of eens
wat produkten willen probe
ren bel of kom eens langs bij
één van ons. Wij wonen alle
maal in Thesinge.
Irene van de Wal, tel: 1927.
Annemarijke Boonstra, tel:
3390. Marion Ton, tel: 3723.
Barry van Rijssel, tel. 2505.
Aly Pepping, tel: 3429. Sjanie
de Raad, tel: 2064. Janet
Suur,tel: 3431. Hennie Molle
ma, tel: 2242. Eveline Hil
horst, tel: 2852.

lf.f:lIf.f:lIf!tfIf:tlIf:tlIf:tlJmI6:1If.f:!If.f:!Jf1:1If:tlIf:tlIH:JIf.f:flf1:fIf1::lIf!t1/f1::1If:tlIfï:1
Wereldwinkel Thesinge
Garmerwolde
Om even het geheugen op te
frissen: de WereldwinkelThe
singe/Garmerwolde bestaat
uit een groep van negen
vrouwen. Bij toerbeurt ven
ten er twee mensen elke eer
ste zaterdag van de maand
bij onze vaste klanten.
Doelstelling is dat de men
sen in de Derde Wereld een
eerlijke prijs voor hun pro
dukten krijgen. Door recht
streeks van die mensen te
kopen en door een hogere
prijs te betalen krijgen zij zo'n
60% meer geld voor hun pro
dukten.
Wij verkopen: koffie , thee,
wijn, honing, kroepoek,
snoepjes, suiker, pepermunt ,
en kruiden. Deprodukten zijn
opgeslagen bij fam. Heide
ma, Bakkerstraat4 in Thesin
ge, waar het ook mogelijk is
de artikelen te kopen.
Naast de verkoop geven wij

DROGISTERIJ -f'IIUtFUIIERJE . REFORM-9CIIQONHEIDSS.ALON

lI<!IlandeIing opmpraak

05902·2418G.N.Schu11erlaan 21,Thesinge

- plantaardigeendierproefvrijekosmelika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

WINK ÊLCENTR UM lEWENBQRG GRONINGEN TELEFOON 050....10608.

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.


