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Bollen, brandewijn en andere
decembertradities

Kerstfeest bij de fam. Ates in Garmerwolde, "in één van de vier
huisjes ", (foto: Henk Remerie)

Waarom doen we al die din
gen in december? Geen
idee, maar we doen het al
t ijd en het is dus traditie.
December is dé maand van
de tradities. Dat beg int bij
de Sinterklaasverzen en de
feestelij ke intocht en het
houdt niet op voordat het
nieuwe jaar stevig is inge
luid.
De redactie van de G&T 
die u t raditioneel een héél
f ijn nieuwjaar toewenst 
vond het t ijd worden voor
een diepgaand onderzoek.
U zult in deze krant be
kende en onbekende tradi
ties aantreffen.
Wat dacht u van een eet
bare kerstboom? Of op z'n
Duits 'speckendicken' bak
ken? Of op z'n Engels, met
presentjes in een sok? Of
houdt u er meer van om bij
de open haard te zitten met
een paar mooie ged ichten
of met een ontroerend
kerstverhaal? We hebben
overa l aan gedacht. Er valt
eind december zoveel te
beleven; Sinterklaas zou er
jaloers op kunnen worden.
Maar gelukkig, de Goed 
heil igman schreef ons een
speciale bedankbrief uit
Spanje, zodat niet alleen de
Kerstman maar ook onze
eigen Klaas in deze spe
ciale decemberaflevering
van de G&T alle ruimte
krijgt. Laten we maa r gauw
met z'n allen - in navolging
van een nieuwe Garmer
wolder traditie - het nieuwe
jaar inspringen. Of eerst
nog even weemoedig te
rugblikken•..?

Vroeger wemelde het ook al
van de speciale december
gewoontes. In de stad bij-

voorbeeld - wij spreken nu
van vóór de oorlog - liepen
tussen kerst en nieuwjaar ver
kleumde lieden op straat te
roepen: 'Wie heeft er nog
haze- of konijnevellen?'
Blijkbaar werd de specialiteit
van het kerstmenu toen nog
thuis, in het schuurtje, ge
reedgemaakt voor de pan.
Gelukkig kunnen we tegen
woordig gewoon bij de slager
terecht voor een mooie rolla
de.

Etens tijd

Decembertijd is etenstijd .
Ook dát is altijd al zo ge
weest. De bakker bakte voor
de feestdagen 'schoten' en
'bollen'. Schoten, dat waren
kleine zoete wittebroodjes
en bollen, dat waren heel
grote krentebollen. Tegen
Sinterklaas en nieuwjaar lie
pen oude vrouwen met kor
ven of met kinderwagens te
venten: ze hadden koek te

koop , oude wijven (komt dat
dáár vandaan?), speculaas
en krakelingen.
Van eten krijgt men dorst.
Vandaar natuurlijk de ge
woo nte om met nieuwjaar
brandewijn met rozijnen 
mét pit - te drinken. Het is nu
te laat om dat hartverwar
mende drankje nog klaar te
maken; dat moet men name
lijk drie maanden tevoren al
doen .

Slepen en muziek

Een zeer bekende en helaas
ook algemene tradi tie betreft
het slepen. In Godlinze wa
ren de boeren er op een be
paald ogenblik flauw van. Ze
trokken de beurzen en be
taalden aan de booswichten
die er in de oudejaarsnacht
alt ijd zo'n puinhoop van
maakten, smeergeld . Dat
hielp . Er werd namelijk een
flinke voorraad drank voor
gekocht en na de kerkdienst
liet het gezelschap feestvier
ders zich opsluiten in de to
ren. Of de overige dorpsbe
woners tevreden waren over
het eindresultaat, vermeldt
de geschiedenis niet. Wél,
dat de hele nacht door de
klok werd geluid.
Ook in Schildwalde houden
ze van muziek. Vantwaalf uur
tot 's morgens vroeg luiden
de torenklokken en wie vroeg
naar bed had willen gaan,
heeft pech gehad.

Fivelgoër kers tlied

Vandaar zeker het bekende
gezang: stille nacht, heilige
nacht. Ja, bij december hoort
gezang. AI doen we de rest
van het jaar geen mond open
en al zijn we zo schor als een



soeckendicken

Beslag maken van: 750 gr.
roggebloem (van de molen),
500 gr. stroop, 3 eetlepels
suiker, 3 eieren, 1 pakje ge
malen anijs, 1 pakje kada
mum, 1 pakje bakpoeder, 1
snuifje zout, 750 mI. melk (3/
4 liter), 3 droge metworsten,
250 gr. vetspek. Eerst het
spek in de pan, kleine panne
koekjes bakken met erop een
paar plakjes metworst.
Guten Appetit!

Oldenburg of Bremen.
Overal zie je kerstmarkten en
stalletjes.
Van huis uit ben ik gewend
kerstbrood, koekjes en taar
ten te bakken. Ik bak ieder
weekend en in de feestdagen
nog eens extra. Voor de kin
deren heb ik wel altijd Sin
terklaas gevierd. Sint Niklaus
is in Duitsland wel bekend,
maar wordt niet uitgebreid
gevierd. Alleen wat snoep
voor de kinderen en geen ka
dootjes. Het is wel jammer
dat de sinterklaastraditie hier
verschoven wordt naar de
kerst. Het is zo oer-hollands
met gedichten en surpr ises.
De jaarwisseling wordt in
Duitsland net zo gevierd als
hier. We bakken ook nieuw
jaarsrollet jes, maar geen olie
bol of appelflap. Wel eten we
"Speckendicken". Als je het
recept wil hebben dan bel ik
mijn zus even, want zelf bak
ik ze een beetje op het ge
voel."

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutterlaan 28,
teleloon 05902-1957

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

ren. Onder de kerstboom lig
gen de pakjes die, nadat er
gegeten is, uitgepakt wor
den. Ondertussen worden er
kerstliedjes gezongen.
"Wij hebben altijd een kerst
boom in huis gehad, ook
toen dat hier nog niet gedaan
werd. Ik zet hem ook de dag
voor kerst op en vlak na
nieuwjaar ruim ik de boom
weer op. Dat is voor mij de
kerstperiode en niet, zoals je
hier veel ziet, van half decem
ber tot na de eerste week van
januari.
In de advent steken we ie
dere zondag een kaarsje erbij
aan. Dit zie je ook op de
Duitse t.v.: naast de nieuws
lezer het aantal advents
kaarsjes. In de advent is het
heel gezellig in bijvoorbeeld

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453
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Bij thuiskomst uit de kerk
worden de lichtjes in de
kerstboom voor het eerst
ontstoken. De boom is de
zelfde dag opgezet en niet
zoals bij ons al weken tevo-

Guten Appetit!
De dag voor kerst vertrek
ken Renate Dijk en haar
man jaarlijks vanuit The
singe naar haar familie in
Duitsland vlakbij Aurich. Zij
gaan daar om zes uur naar
de kerk waar een koor
zingt, de muziekkapel
speelt en een "krippen
sp iel" door kinderen wordt
opgevoerd . Zo 'n 7 gitaris
ten spelen ook in de kerst 
avonddienst en voo r Re
nate Dijk betekent deze t ra
ditie, in de sfeer waarin zij
opgroeide, echt kerstfeest.

,
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Het rollen van de Kerstkrant: dat is een echte G&T-traditie . Kaars, krant eromheen, lint strikken. De
redak tie besteedt daarjaarlijks een (heel gezellige) avond aan. Joanne v. d. Meulen en Sjaak Teunis
doen het nog één keer, want beide nemen afscheid van de krant. Wezullen ze tijdens d ie laatste
'rol-avond' ook namens alle trouwe lezers bedanken voor hun inzet. (foto: Henk Remerie).

WINKËLCENTRUM lEWENBORG GRONI NGEN TELEFOON CI5O-410508 .

Volle bollen

Elisabeth Tolenaar

Dat waren nog eens mooie
tradities.
Met dank aan het voort reffe
lijke geheugen van mevrouw
J. Star- Wassens in Garmer
wolde,

Oliebollen duidden in vroe
ger tijden op rijkdom : een
met rozijnen gevuld deeg, ge
bakken in vet, dat was echt
luxe. En zo ging iedereen
goed gevoed en gevuld het
nieuwe jaar in.

kraai: op 5 december zingen
we dat de maan weer zo
mooi door de bomen schijnt
en rond de 25e liggen in ieder
fatsoenlijk huisgezin de her
dertjes bij nachte.
Vroeger waren er mannen die
tegen eind december zin
gend langs de huizen trokken
om nog een paar centen te
verdienen. De overlevering
vermeldt het Fivelgoër kerst
lied, dat niet in het Gronings
gezongen werd, maar in het
Nederlands: 'Wilt achten,
waarde huisman schoo n, wat
ik u zal verhalen: hoedat God
Zijn eigen zoon voor ons
deed nederdalen.'

Truus Top



GEZIEN ..,

voor de predikant staat al
klaar.
Roelie is dan allang vertrok
ken naar de Chr.Geref.kerk
om daar met het koor te zin
gen. Na afloop van de dienst
gaat het koor regelrecht naar
de Geref.Kerk om ook daar
haar bijdrage aan het samen
zijn van de gemeente te leve
ren. In deze diensten bezin
nen we ons op de vraag, wat
de geboorte van het kerst
kind Jezus ons te zeggen
heeft in onze tijd en inonze si
tuatie . Het eigenlijke kerstge
beuren! Na kerktijd wordt de
dag op aangename wijze met
het gezin en eventuele gas
ten, in kerstsfeer (kerstboom,
kaarsen, lekker eten)doorge
bracht.
Tweede kerstdag wordt er
een Gezinsdienst gehouden.
Hierin is, meer dan bij andere
vieringen het geval is, ruimte
voor de kinderen. Zij leveren
een grote bijdrage aan het
geheel in de vorm van liede
ren, rollenspel en verhalen.
Ruimte voor het kind, in een
dienst waarin HET KIND cen
traal staat.
Voor ons, als (kosters)gezin is
het een volle tijd met extra
werkzaamheden. Zolang je
echter het gevoel hebt, dat je
leeft en beleeft, en niet wordt
geleefd, ook een zinvolle tijd
met lichtpunten in een don
kere decembermaand. Aldus
de familie Karsijns, wonend
aan de Kerkstraat in Thesin
ge.

ENGELBERT
<J5O.-416217

GAS-WATER
ELECTRA

MIDDELBERT
050416263

Installatiebeaijf

fa. W. KOOI & Zn.

ding van het naderende
kerstfeest.
In de kerkdiensten wordt er
elke adventsweek een
kaarsje meer aangestoken.
Langzaam wordt het lichter
en we zien allemaal uit naar
het moment, dat álle kaarsen
worden aangestoken, want
dan is het Kerst.
In de kerstnachtdienst spe
len Marjan en Nico mee met
de muziekvereniging "JuIia
na" om de samenzang te be
geleiden. Op kerstmorgen
doet Wolter de deuren van de
Geref. Kerk open. Binnen is
het warm, de kerstboom ver
licht, de kerktelefoon voor
gemeenteleden thuis aange
zet en ook het glaasje water

Kosterstraditie
De voorbereidingen van
het kerstfeest beginnen in
ons gezin al weken van te
voren. Het is mogelijk, dat
je al in oktober vanuit de
Geret. pastorie kerstklan
ken kunt horen.

Hillie Ramaker-Tepper

Met kerst hebben we altijd
iets te doen. Nu de kinderen
alledrie de deur uit zijn en
"aanhang" hebben, bestaat
dit doen vooral uit praten,
praten en nog eens praten.
Ook luisteren we graag naar
muziek: klassiek, modern...
alles kan! In geen geval zitten
we met z'n allen voor de TV!"

hebben we veel mooie din
getjes bewaard . Bovendien
wordt de boom ieder jaar
kleiner!

Dochter Marjan (trompet),
zoon Nico (althoorn) en vader
Wolter (slagwerk) nemen hun
partijen door voor het kerst
concert van de muziekver
eniging.
Moeder Roelie oefent met
het koor "lovende stemmen"
haar (sopraan) partij van
kerstzangstukken. Zoon Pie
ter Jan bezoekt in de ad
ventstijd wekelijks de kinder
nevendienst ter voorberei-

dat u bij Vos Opnek meer bril
k.'119 1 voor uw g e ld
Grot e keuze in uiters t be
taaibare m o ntur en va n
de bekende merk en
met betro uwba re
qaranne en
serv ic e

Een eetbare boom

De familie Van Norren uit de
L. v.d. Veenstraat heeft op
meerdere plaatsen in het bui
tenland gewoond en ge
werkt. Eén van de dingen die
ze daaraan hebben overge
houden, is het zelf maken van
kerstversierselen. De meeste
mensen hebben de kerst
boom al (ver) voor de kerst
dagen in vol ornaat in de ka
mer staan, maar zij moeten
de tweede kerstdag de laat
ste versierselen nog maken!
Alles kan hiervoor dienen!
Jellie van Norren: "In Amerika
bijvoorbeeld versierden we
de boom met slingers van
popcorn en met mandarijn
tjes. Een soort eetbare
boom . Niet omdat er geen
kerstspulletjes te koop wa
ren, maar alles was er ontzet
tend duur! In Indonesië had
den we alles in 't wit; andere
kleuren waren er niet te krij
gen! Van crêpepapier maak
ten we slingers en van zelfge
knipte vouwblaadjes vouw
den we eenvoudige figuur
tjes. In de jaren erna groeide
dit vouwwerk uit tot origami.
We kochten er boeken over
en kregen er plezier in om
steeds weer andere dingen
te vouwen: vogeltjes, op
blaasballen , enzovoort. Als
verlichting gebruiken we
echte kaarsjes, maar met al
dat papier moet je natuurlijk
wel goed uitkijken waar ze je
plaatst! Door omstandighe
den zal er dit jaar wel niet veel
van komen, maar gelukkig



Deboom
De deur van de winkel met
haar voet dichtduwend,
stapte ze bepakt en bezakt
de besneeuwde straat
weer op. ' t Werd al donker.
Waarom kon ze in vredes
naam de onplezierige ge·
woonte alle boodschappen
op het laatste moment te
willen doen niet afleren?
De paar uur die ze eerder
vrij genomen had waren al
lang voorbij, en ze pro
beerde tevergeefs zich te
herinneren wat er allemaal
nog meer op het lijstje
'kerstinkopen' stond. Het
lijstje dat zo keurig op de
hoek van haar bureau was
blijven liggen.

Het begon te sneeuwen.
Diep in haar sjaal weggedo
ken stapte ze zo snel moge
lijk door. Voor de deur van de
stomerij bleef ze staan; ge
sloten!Ze keek op haar horlo
ge, het was half zes geweest.
Boos bedacht ze dat zij ei
genlijk de enige was die thuis
overal achteraan moest. Dan
maar geen colbertjasje .
Gehaast stak ze de straat
over, richting markt. Op naar
de kerstbomenman. Ook een
van haar jaarlijks terugke
rende taken, omdat zij als
enige schijnbaar zag hoe
krom bomen waren, of wat
voor rare gaten er tussen de
takken zaten. Peteren de kin
deren vonden het allang pri
ma, als mama dan zo nodig
'de perfecte boom' wilde,
moest ze hem zelf maar uit
zoeken.
Het was gelukkig rustig. Er
stonden twee jochies van

-~_ .. .-

eenjaar of zes bij de boom te
kijken, dicht tegen elkaar
aangedrukt.
Waren die eerst? Maar de
koopman vroeg al aan haar
'welke had mevrouw ge
dacht' en ze liet haarblik keu
rend over de enorme stapel
bomen gaan. "Mien pa zegt
dat bomen kappen slecht
voor het milieu is", hoorde ze
het grootste ventje opeens

Goede daad

Elkaar een gelukkig nieuw
jaar wensen heeft een sym
bolische betekenis: het is na
melijk de eerste goede daad,
die ervoor zal zorgen dat het
hele jaar noed wordt.

zacht zeggen. Ze keek hem
aan. Grote ogen in een wit
verkleumd gezicht met natte
piekharen, hier en daar een
sneeuwvlok.
"En mien moe zegt dat hijzelf
het milieu in huis verpest" .
Het kleinste joch veegde met
z'n mouw de snottebel van
z'n neus. "Ik wou dat wij een
kerstboom in huis hadden,
net als op school."
De hand van het andere jon
getje pakte zijn rode knuistje.
"Pa zegt dat we een boom
niet kunnen eten, en da's
toch veel belangrijker?"
Echt overtuigd klonken de
woorden niet. "Twintig piek
mevrouw, en hoepelen jullie
eens op, vooruit mars!" Ze
pakte haar portemonna ie en
gaf de man vijftig gulden. Met
het wisselgeld werd de boom

in haar hand geduwd. "Pret
tige kerstdagen mevrouw".
Onhandig probeerde ze haar
tassen met boodschappen
weer op te pakken.
"Zal ik de boom even vast
houden?" Een klein handje
hield zonder zich om de ste
kelige takken te bekomme
ren de boom al vast.
Ze kwam hijgend overeind en
keek in twee paar grote glan
zende ogen.
Ogen waarin behalve de
lichtjes boven het marktplein
nog zoveel meer weerspie
gelde.
"Weet je" , zei ze langzaam,
"eigenlijk heb ik geen ruimte
meer voor de kerstboom, ik
kan hem bovendien onmoge
lijk dragen. Zouden jullie mij
een plezier willendoen en de
boom mee naar huis willen
nemen? Kijk, deze slinger
hoort er nog bij" . Ze graaide
in haar tassen, viste een
doos eruit en duwde die het
jongste kind in de handen.
"Nou bedankt jongens hè",
gehaast draaide ze zich om
en gleed bijna weg door de
sneeuw, alsof ze bang was
de boom alsnog terug te krij
gen.
Aan de overkant van de
straat bleef ze bij haar auto
staan en keek om. Op het
plein zag ze de jochies met
de boom zeulen. Ze glimlach
te. Het carillon begon te spe
len: zes uur al, ze moest naar
huis, het eten zou wel klaar
zijn. Terwijl ze de kofferbak
dicht gooide, bedacht ze dat
dit jaar het eerste jaar zouzijn
zonder boom. Maar had ze
niet verschrikkelijk veel
meer?

Marry Braker

- Wij leveren snel

- installeren bij u thuis

- eigen technische dienst

Voor goede service en voo rlichting
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Kostbare momenten

Merry Christmas
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Dinsdagavond -lheorieavond
Examentraining per computer

'Er zit niemand te wachten
op gedichten van Janna
Hofstede,' zegt Thesinge's
nieuwste literaire ontdek
king. 0 nee? De eerste op
lage van honderd dichtbun
deltjes was binnen twee
weken schoon uitverkocht
en van de zestig nieuwe ex
emplaren zijn ook de
meeste al weg.

En er zat niemand op te
wachten?
Janna lacht alleen maar en
praat in nuchtere termen
over haar schr ijfsels.
'Nu het er zo ligt, dat boekje,
vind ik het zelf heel erg leuk
dat ik de gedichten heb uit
gegeven. Maar eerst leek het
me niks. Je laat 'ns wat lezen
aan iemand en dan krijg je al
gauw van die reacties: daar
moet je wat mee doen . Ik heb
er eerst flink over nagedacht,
want als je gedichten gaat
publiceren, dan kun je ook
react ies verwachten. Daar
moet je tegen kunnen. Geluk
kig zijn de meeste reacti es
heel positi ef en de negatieve ,
die hoor je niet zo gauw! '
De gedichten van Janna
gaan over zeer verschillende
onderwerpen: van foto-al
bum en volle handtas tot en
met afscheid nemen van het
leven. Op wat voor momen
ten schrijft ze eigenlijk ?
'Zomaar. Het vliegt me ge
woon aan en dan ga ik zitten.
Soms lukt het ook helemaal
niet. Maar er gebeurt zoveel
om je heen, en in de wereld ,
allemaal van die gebeurtenis
sen die je op de een of an-

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. OSO - 418610

dere manier raken; dat schrijf
ik lekker van me af.'
Het gedichtenbundeltje heet
'Kostbare momenten '. Het
had trouwens maar weinig
gescheeld of deze kerstkrant
had het zonder ged ichten
moeten stellen. Want Jan
na's eerste reactie was: 'In de
G&T? Néé hoor...!' Maar hoe
dat is afgelopen , kunt u op
deze pagina zelf zien.

Elisabeth Tolenaar

Cheryl Hoekstra is Engelse
van oorsprong. Woont in
middels een jaar of 12 in
Nederland, aan de Gras
dijkweg, samen met haar
Robert. Ze is opgegroeid in
één van de nieuwe voorste
den rond Londen. Wat bete
kent de decembermaand
voor haar en haar gezin?
Wat blijft erover van de tra
dities waar jezelf mee
groot bent geworden als je
in een ander land woont?
En wat neem je over? Het is
boeiend om Cheryl te ho
ren praten met een licht En
gels accent over hoe zij

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

oor voetanamnese
massag e

reflexzö ne-
therap ie
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aankijkt tegen Sint Nico
laas en Father Christmas.
Ook een Oud- en Nieuw
herinnering komt nog bo
ven.

December staat voor Cheryl
en haar gezin nog altijd in het
teken van de Kerstman en
pakjes onder de Kerstboom.
Zelf is ze daarmee opge
groe id en heeft dat gevoel op
haar kinderen overgebracht,
zoals wij vertrouwd zijn met
het Sint-Nicolaas gebeuren.
Robert, haar man, kende van
huis uit niet zo'n sterke Sin
terklaastraditie , vermoedelijk

• SANITAIR en
CV HANDEL

A. BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049



omdat hij enig kind is en om
dat er een Duitse tak in zijn fa
milie zit. En in Duitsland is de
Kerstman ook veel bekender.

De Kerstman zie je niet

Volgens de overlevering
woont de Kerstman op de
Noordpool. Daar leeft hij met
kabouters . Het hele jaar door
zijn zij bezig met het maken
van kleine cadeautjes. Pre
sentjes die passen in de knie
kous, die de kinderen kerst
avond aan hun bed. de deur
of schoorsteen hangen. Het
verhaal wil dat de Kerstman
vliegend door de nacht komt,
gezeten op een door rendie
ren getrokken slee. Het is
zelfs zo dat je de Kerstman
niet eens mag zien. Zou je
hem wel zien dan krijg je
geen cadeautjes. Vroeger
heeft Cheryl ooit gedacht dat
ze in de lucht de Kerstman op
zijn slee over zag komen. Dat
durfde ze niet te vertellen
thuis. Later begreep zedat ze
een vliegtuig had gezien.

De kerstmannen

De kerstmannen die je wel
ziet op straat in Engeland en
bij winkels in de weken voor
Kerst, dat zijn geen echte.
Dat weet iedereen. Ook de
kinderen. Dat zijn als kerst
man verklede mensen, die
geld bijeen proberen te bren
gen voor de minder goed be-

deelden in de samenleving,
zodat ook die wat onder de
kerstboom krijgen. Met de
Nederlandse nep-Sinterkla
zen kan Cheryl duidelijk niet
uit de voeten. Voorhaar is dat
voor-de-gek-houderij. Even
als De Sint en Pieten die over
de daken, via de schoorsteen
de cadeautjes bij elk huis
zouden brengen. Hoe komen
ze erbij?

Cadeautjes onder de Kerst
boom

De cadeautjes die onder de
kerstboom liggen zijn niet af
komstig van de Kerstman.
Die komen uit de eigen fami
liekring. Er zitten kaartjes bij
"VOOR ....• VAN .....,. Het is
een familiefeest vangeven en
krijgen. Voor en van jong en
oud. Het uitpakken gebeurt
nà het kerstontbi jt.

Ongeluk?

Traditioneel bijgeloof? Zorg
er t óch maar voor dat u vóór
nieuwjaarsdag alle schulden
aan personen hebt voldaan,
dat u geleende spullen terug
moet brengen, dat u goed
gehumeurd moet zijn en met
niemand ruzie maakt. Boven
dien mag op nieuwjaarsdag
niets of niemand uw huis
voorgoed verlaten. Want dat
betekent allemaal ongeluk
voor de rest van het jaar.

Typisch Engels zijn de speci
fieke gerechten, die gemaakt
worden voor de Kerst: de
Christmascake. de Christ
maspudding en Mince Pies.

Christmasca ke

Zelf heeft Cheryl de cake nog
nooit gemaakt. ze kreeg er al
tijd eentje toegestuurd door
haar moeder. Het is een
zwaar gevulde cake (met
vruchten), versierd met mar
sepein en glazuur. De cake
wordt maanden van te voren
gemaakt. zodat het geheel
van de smaak doortrokken
is.

Christmaspudding

De Christmaspudding is wat
minder zwaar. minder vruch
ten, meer wortel en éénof an
der vet. Volgens Cheryl is de
pudding niet lekker, zij zal
hem in ieder geval nooit ma
ken. Ook al kan het je geluk
brengen wanneer je in jouw
stuk de zilveren sixpence
aantreft . die met de pudding
is meegekookt.

Mince Pies

Wel vindt ze het jammer dat
het winkeltje in de stad. waar
ze altijd een pot Sansbury's
Mince Meat kocht , verdwe
nen is. Ze heeft nog geen
nieuw adres gevonden. Met
de pot die zenog heeft vult ze
dit jaar het bladerdeeg. om
eigen Mince Pies te maken.
Dat vindt ze een echte Kerst
traktatie . Wat haar minder
aanspreekt is de kalkoen die
altijd gegeten schijnt te moe
ten worden bij de Engelse
kerstmaaltijd . Daar doet ze
dus niet aan mee.

Oud en nieuw, achterdeur
uit. voordeur in

Bij de jaarwisseling verlaten
de Engelsen. althans in vroe
gere jaren, het huis via de
achterdeur en kwamen er
voor weer in. Het verhaal wil
dat degene. bij voorkeur een
kind, met het donkerste haar
als eerste over de drempel
moest gaan. Dat zou geluk
brengen. Bij het naar binnen
gaan wordt symbolisch geld.
eten (fruit, brood) en een
zakje steenkolen meegedra
gen. Hiermee hoopte men
uitdrukking te kunnen geven
aan het VOORSPOEDIG
NIEUWJAAR dat men elkaar
toewenst. Best iets om uit te
proberen bij de komende
jaarwisseling lijkt me.

Els Knol-Licht.

Knallen

Wist u dat al dat geknal en
geflits met oudejaar. om
twaalf uur. een diepere bete
kenis heeft? Dat gebeurt om
de boze geesten van het af
gelopen jaar te verdrijven.
Ook vreugdevuren zijn op
veel plaatsen een terugke
rend oudejaarsverschijnsel.
Met de aloude betekenis: het
oude jaar wordt verbrand, zo
dat we aan een schoon en
nieuw jaar kunnen beginnen.

LEDER
SERVICE

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIEN EN SCHAPEN

behandelingrotkreupel
horens zagen
stieren ringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwolde:050-424962

"Hé Jan , hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



De kinderen worden uitgeno
digd om aan boord te gaan.
Wie durft? Aarzelend latenze
zich door de springende Pie
ten aan boord lokken. aange
moed igd door hun ouders.
Als er één kind over de railing
is... volgen er meer.Sint loopt
voorzichtig door het gang-

Met de boot mee

De stoet komt in beweging.
Loopt langs de kant met de
boot mee. De boot gaat naar
de kant. Wat nu? Wil Sint er
af? Ah, de Pieten kunnen niet
ver genoeg gooien met hun
pepernoten. Zou dat het zijn?

Zie ginds komt.....

Feestelijke intocht

Sinterklaas wordt met open armen ontvangen in Garmerwol
de. (foto: Henk Aemerie)

De zon schijnt, de Harmonie
speelt en de kindertjes lopen
met hun ouders over de
Oude Rijksweg. Sinterklaas
komt. Varend over het Dam
sterdiep naar Garmerwolde .
Het is fantast isch ais je dan
opeens de boot ontdekt ,
kleurig , feestelijk en levens
echt. De Pieten dansen op
het dek. Prachtig, de boot
moet onder de duiker door.
leder verdringt zich om het zo
goed mogelijk te zien. De
Harmonie speelt, dat het een
lust is. "Zie ginds kornt....",
"Oh, kom er eens kijken....".

- op zondag 3 januari om
15.00 uur in de Thesinger
Kloosterkerk het Winfred
Buma jazz-trio een spe
ciaal nieuwjaarsoptreden
verzorgt, met muziek uit
musicals en films vanaf de
jaren dert ig tot aan de zes
tiger jaren?

- er inThesinge op zaterdag
9 januari weer oud papier
wordt opgehaald?

- op zaterdag 16 januari om
20.00 uur in café Molen
zicht (Thesinge) de nieuw
jaarsvisite van Dorpsbe
langen wordt opgeluisterd
door de bekende Thomas
vaer en Pieternel én door
de humorist 'Rieks oet
Lutje Loug'?

Wist U d at. . .

Meteen
sprong...

Wanneer wij, de familie Wer
dekker, op de laatste dag van
het jaar als familie bijeen zijn
en de laatste uren tikken weg
dan maakt een nerveuze
spanning zich van ons mees
ter. Een jaarlijks terugke
rende traditie, waarvan de
herkomst ons niet bekend is
staat op het punt van gebeu
ren. Een uur voor midder
nacht zoekt een ieder naar
een stoel , bank, kruk of poef
om klaar te staan voor de
grote sprong. Even voor
twaalven neemt een iederzijn
of haar posit ie in op een plek
boven de vloer en als de klok
twaalf heit... springt het hele
gezelschap het nieuwe jaar
in. Een sprong in het onge
wisse. Een sprong in een
nieuw jaar vol goede voorne
mens.

((RIIIJRTHERm PI'- Slager ~

J.FEENSTRA
- Centrale verwarminq
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

aquatenn installatiesbv
telefoon (050) 413232

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OD de markt in Ten Boer



Sinterklaas komt in Thesinge per koets aan. (foto , Beina Bossenen

uw brood VIIOrdt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

boord. Schudt handen en
neemt tekeningen in ont
vangst. Pieten helpen enkele
ouders met de allerkleinsten.
Als ook de rolstoel aanboord
is gezet gaan de trossen los.
Zoveel blijde gezichtjes heeft
schipper Harm Jan Havenga
nog nooit vervoerd. Pet en
pijp doen het goed. Dorpsbe
langenvoorzitter,Jan Wigbol
dus, is ook aan boord. Gelijk
de Sint zwaait hij naar vrouw
en kind op de kant.

Achterstevoren

De meute komt met de mu
ziek in beweging. Ouders lo
pen achter lege wandelwa
gens of achterstevoren. Vi
deo-end en fotograferend
glibberend langs de walle
kant. Het is ook zeldzaam
feestelijk. Kleurig klappert al
les zachtjes in de wind. Op
de boot blijven de kindjes
braaf zitten. Pieten delen
handenvol snoepgoed uit.

Vanboord

Voor de brug bij Jägermeis
ter komt de boot weer bij de
wal. De muziek, Sint, Pieten
en alle meevarenden gaan
van boord en drommen met
de meelopers de brug over.
Iedereen wordt door het café
opgeslokt. Het feest is nog
niet voorbij... nog lange niet!

Nog twee weekjes onrustig
slapen. Het "Heerlijk Avond
je" moet nog komen.

's Avonds heb ook ik mijn
schoen gezet. December-tra
dit ies, iedereen doet er aan
mee.

Els Knol-Licht

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.

Lieve kinderen
en lieve grote mensen van
Thesinge, langs deze wat on
persoonlijke weg, wil ik jullie
allemaal bedanken voor de
fijne tijd, die ik en mijn Pieten
in Thesinge hebben beleefd.
Nadat burgemeester Hei
demavan Thesinge mij uitge
nodigd had in het Trefpunt te
komen, heb ik even na moe
ten denken of een bezoek
aan Thesinge in mijn reis
plannenzou passen.
Gelukkig had ik op zaterdag
middag 21 nov. nog geen
plannen en kon ik dus naar
Thesinge komen. Helaas was
mijn eigen schimmel al erg
moe, want, zoals jullie weten,
was ik al een week lang in de
weer in koud en nat Neder
land. Daarom was ik erg blij,
dat ik ook dit jaar in de koets
van de fam. Steenbeek door
jullie mooie dorp kon rijden,
met het pracht ig spelende
muziekkorps Juliana voorop.
De Sint heeft volop genoten
van deze fijne tocht ! Echter,
toen de optocht aan het ke-

ren was aan het eind van de
Schutter laan, kwamen het
paard en een trommelslager
van de muziek wat al te dicht
bij elkaar in de buurt en
schrok het paard. Het arme
dier was bijna met koets, Piet
en Sint in de sloot gerend,
wanneer dhr. Mollema het
niet kordaat bij het bit had ge
grepen en tot bedaren had
gebracht ! Nogmaals be
dankt.
Mijn Pieten en ik vinden het
jammer dat we de poppen 
kast van Pluc en Irene in het
Trefpunt niet hebben gezien,
maar we hebben des te meer
genoten van de mooie teke
ningen, van alle lieve kinde
renuit Thesinge. Sint heeft ze
allemaal in zijn kasteel opge
hangen en hij geniet er nog
elke dag van. Ik hoop dat er
volgend jaar weer net zulke
mooie tekeningen worden
gemaakt.
Wel een beetje verdrietig,
omdat het bezoek aan The
singe maar zo kort heeft ge-

duurd, ben ik met mijn drie
Pieten om half vijf doorge
gaan naar Garrelswolde.
4 December ben ik nog even
met 2 Pieten op de Til ge
weest, om alle kinderen en
de juffen en meester een
hand te geven. De geur van
de lekkere pepernoten die
jullie aan het bakken waren,
zit me nog in de baard! De
Pieten en ik moeten ook nog
vaak even lachen om het
grote fopkado, dat jullie ons
gaven, met notabene een
kindje erin!
Nu zijn we blij om weer in
Spanje te zijn, het kasteel is
mooi versierd met al jullie te
keningen, de open haard is
zachtjes aan en buiten is het
veel mooier weer dan in Ne
derland. En toch .... verlang ik
er al weer naar om mijn vol
gende verjaardag weer in Ne
derland en in Thesinge te vie
ren!

Met de hartelijke groeten van
Sinterklaas.

nieuwbouw
vert>ouw en
onderllOud

oude rijksweg 11
GARM ERWOLDE
tel. 050-416501

WlflkelcentJum '--borg. tel . 415222
SeIwerd. tel. 778465
Versmar1<t Komoweg 51-53
Clantrnahe.d 47
Ileyum Oost. mI. 421462



stelling kunt bekijken,
waarbij u van alles te we
ten komt over 'internatio
nale kerstboomtradities'?

- de gemeente Ten Boer op
zaterdag 2 januari vanaf
20.00 uur in 't Buurhoes
een groot nieuwjaarsfeest
geeft voor alle inwoners,
met live muziek, een toe
spraak van de burg emees
ter, gospelsongs en ver
schillende leuke optre
dens?

het u gr.ug voo r .
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Rabobank .Aangenaam.

in de nieuwjaarsnacht
vanaf 0.30 uur het Dorps
huis in Garmerwolde ge
opend is voor alle Garmer
wolders en hun gasten?

- in het Trefpunt in Thesinge
ook nieuwjaar wordt ge
vierd, van half één tot drie
uur,en dat Dorpsbelangen
hoopt op een even grote
opkomst als vorig jaar?

- u tot en met 31 decembe r
nog in de Hortus in Haren
een kerstbomen tentoon-

Wist U dat...
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Inwijdingsfeest voor een nieuwe bewoner in Garmerwolde: Ap
pie Ridder. (foto : Henk Remene)

o

AANGEBODEN
Prachtig bruin bastaard teef
je, 7 weken oud. Vader:
Friese stabij. Moeder : kleine
coll ie. Tel. 05902-2661 .

GEVRAAGD
Droge stallingsruimte voor
twee oldtimers. Tel. 05902
2743.

Stoom fluitjes

Elisabeth Tolenaar

taalkaarten, briefkaarten,
luchtpostvellen... en zelfs,
maar alleen op aanvraag, ca
deaubon nen en staatsloten.
's Morgens tussen tien en elf
uur worden de poststukken
bij Mollema aan huis opge
haald door de PTT. Wie dus
iets te versturen heeft dat
nog diezelfde dag weg moet ,
kan tot een uur of tien terecht
aan het Hendrik Ridderplein
in Thesinge. Johan weegt de
poststukken op de groente
weegschaal. Het is maar een
weet: die gaat tot tien kilo.
Wie iets zwaarders te verstu
ren heeft , moet dat pak thuis
in de badkamer maar even
op de personenweegschaal
zetten.

Nog één nakomeling van Ja
kob (zwarte herder) en Gipsy
(I-bruine herder): teefje, don
ker. Tel. 05902-3795.

VERMIST
Wie heeft mijn buggy gezien?
Merk: Maclaren. Kleur: don
kerblauw/roo d geruit. Clara
van Zanten, tel. 2926.

Mollema en de PTT

compactdisc-speciaalzaak
winkelcentrum helpman
verlengde hereweg
groningen
telefoon 050 - 27 ,3 17

o

Het experiment met een
postagentschap in de rij
dende winkelwagen is ge
slaagd. In het landelijke PTT
blad Postcontour (o.a. voor
postagenten) van oktober
stond onze eigen Johan Mol
lerna zeer fraai op de foto. En
natuurlijk een heel verhaal er
bij. Hoewel de klandizie uit
eindelijk niet echt is toegeno 
men, vinden Johan en Aaltje
Mollema het leuk om de PTT
dienstverlening erbij te doen.
'Het is toch even wat anders

I dan alleen de boodschappen
aantikken ,' zegt Aaltje.

, Wat nog niet iedereen weet,
is dat er niet alleen postze
gels en strippe nkaarten wor
den verkocht, maar dat je er
bijvoorbeeld ook je kasche
que's of girobetaalkaarten
kunt verzilveren, tot een
maximum van 1500 gulden.
Geld storten kan echter niet.
Dat is technisch allemaal te
ingewikkeld voor een klein
postagentschap en boven
dien: waar laat je al dat geld?
'Nu is het juist zo, dat we met
minder geld rondri jden dan
eerst,' zegt Johan Mollema.
'Terwijl iedereen denkt: nou,
nou, is dat wel verantwoo rd,
al dat geld in een niet-bevei
ligde wagen.'
Aaltje vertelt: 'Het is weleens
gebeurd dat we achter elkaar
een stel cheques hadden ver
zilverd en dat we zelf haast
niets meer in kas hadden.
Dan zit je echt op het randje.'

We kunnen bij Mollema in de
winkelwagen terecht voor al

I ieriei PTT-zaken: een visakte,
nieuwe enveloppen voor de
giro, pasje, hoes voor girobe-



Ingang klokketoren kerk Garmerwolde. (fot o: Henk Re"",,;el
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- plantaardigeendierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd in behandelingvan acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

Behandeling opafspraak

05902·2418G.N .SchuUer1aan21, Thesinge

Open brief

Beste mensen,

Het is er toch van gekomen:
de wereldwinkel stopt. Tien
jaar zijn we bezig geweest als
wereldwinkeliers. We heb
ben in die tien jaar voor
f 66.895,- aan produkten
verkocht in Garmerwolde en
Thesinge. Daar hebben de
vaste afnemers ons bij gehol
pen. Dank zij hun steun heb
ben veel projecten kunnen
funct ioneren en hebben veel
boeren een eerlijker prijs ge
kregen voor hun waar.
We vinden het jammer om te
stoppen, omdat het werk van
wereldwinkels en het doel
'een (h)eerlijke handel' ons
nog steeds na aan het hart
ligt. Maar de laatste jaren
draaide de winkel op een te
kleine groep mensen. Het
lukte ons niet genoeg nieuwe
mensen enthousiast te krij
gen om mee te doen. Op een
gegeven moment gaat de .

5ch00nheldulllon

"ANIe"

Routewijziging
Bibliobus

Vanaf maandag 4 januari

animo weg.
Mogelijk blijft er eenverkoop
punt van wereldwinkel-pro
dukten in Thesinge aanwe
zig. Dit wordt nog bekeken.
Maar als (vaste) klant kunt u
het werk van de wereldwin
kels in ieder geval blijven
steunen. In de kringloopw in
kel Utop ia in Ten Boer is nu
een wereldwinkel gevestigd.
En in elke supermarkt kun je
koffie kopen van het keur
merk Max Havelaar.
De produkten van de boeren
in de derde wereld zijn een
eerlijke prijs waard!
Vriendelijke groeten van Aly
Pepp ing, Evelien Hilhorst,
Henny Mollema, Annema
rijke Boonstra, Barry van
Rijssel, Marja van Kuilen
berg, Irene Plaatsman en Ina
Heidema.

1993 zullen de bibliobussen
van de Provinciale Biblio
theek Centrale Groningen
volgens een gewijzigd route
schema gaan rijden. Voor
onze dorpen betekent dit dat
de bibliobus niet meer op vrij
dag maar op maandag langs
zal komen. In Garmerwolde
staat hij er van 8.55-9.55 uur
en in Thesinge van 13.20
14.40 uur. Helaas moeten we
in Garmerwolde ook af
scheid nemen van de beide 
ons zo vertrouwde - mede
werkers: Peter Schrage en
Hilma Ubels; in Thesinge blij
ven ze nog wel komen!

Hillie Ramaker-Tepper.

Goederen gebracht
in de L v.d VOO'lStmat 3
Garmervvolde.
(050-4 /3(45)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-felnlging.
s toppage en
kledingreparalle.

Goed voor uw goed

Hervormde gemeente
Garmerwolde-Thesloge

3 januariThesinge: 10.00uurdhr. R.Knijff
10 Januari Garmerwolde: 10.00 uur ds. C.

de vries -Batenburg. koffie drinken na.
~leuwJaarsontmoeting

17 laryuari Thesinge : 10.00 uur ds. C. de
ynes -Batenburg

24 Januari Garmerwolde: 10.00 uur prof. dr.
H. te Velde. Paterswa lde

3 1 januari Thesinge: 9.30 uur ds. C. de
Vnes-Balenburjil, gezamenlijke dienst in
geref. kerk, kot tie na.

GereI. kerk
Theslnge/Garmerwolde

1 januari: 10.30 uur Nieuwjaarsmed ilatie
d inest in het Trefpunt

3 januari: 10.00 uur drs . lyesen. Balk,
14.30 uur drs.Lvesen. Balk

10 januari: 10.00 uur ds . de Jonge, Vries.
14 .30 uur dhr. Dijkstra. Gassettemije
veensemond

17 januari: 10.00 uur ds. Nagelkerke, Ha
~en. 1 ~ .3O uur ds. Naçernout. Bedum

24 jancan: 10.00 uur ds. de Jong, Heeren
veen, 14.30 uur ds. Arensman, Haren

31 januari.: 9.30 uur ds. de Vries-Batenburg
(gez. dienst), 14.30 uur ds. Jans . Gronin
gen.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VE5PA- TOMQS- YAMAHA

FANTIC
o Alle Jc~n en model1en I)It tIO(YT"iJJd

~O Vele dC'Cl:'SSO/fesencn:1en:1ele'l
o ftlfflil seNlCe en ff!f)8fafle

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEfOON 05902-1624

wllft<plaob '. maondago de gohoIe
deg~


