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zei Nina. 'Ik weet nog... toen
ik een kind was en op die
meisjesschool zat, hè, dat ik
voor het derde achtereenvol
gende jaar Jozef moest spe
len in het kerstspel van
school. En ik wilde juist zo
graag óók eens een keertje
Maria zijn, met haar sluier en

Leest u graag een gedicht dat heel 'eigen' is?
Houdt u ervan om met ogen dicht te luisteren als iemand u
een fijn verhaal voorleest?
Geniet u méé van mooie herinneringen aan vroeger?
Voor deze unieke kerstkrant van de G&T hebben heel wat
dorpsgenoten het dopje van hun pen geschroefd. Het re
sultaat: een dikke krant vol fantasie , waargebeurde beleve
nissen, actualiteit , historie , proza en poëzie. Ga er lekker
voor zitten, samen met de familie om de tafel - terwijl de
lampjes van de kerstboom branden -en lees elkaar vóór.
De redact ie van de Garmer en Thesinger Express bedankt
alle auteurs en wenst iedereen een ouderwetse Kerst, met
een hoofdletter.
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terd ... en dan die sombere
buien waarin het hem dwars
zat dat hij daarvan zo weinig
heeft waargemaakt. Na ver
loop van tijd ging hij haar
weer een klus aanpakken, en
zei dan: meid, de erwten
soepdagen zijn voorbij .'
'0 ja, de erwtensoepdagen,'
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trof gaan zitten en wegdro
men of sterke verhalen vertel
len. In dat laatste was haar
oma niet goed geweest , die
was er meer eentje van altijd
aanpakken en bezig blijven.
Misschien had ze daarom zo
enthousiast gereageerd toen
hij jaren geleden het plan ont
wikkelde een oud boerderij
tje te kopen om zelf op te
knappen. Wat had hij hier ge
werkt; de muren, het hout
werk, de leidingen... alles
was onder zijn handen ont
staan of veranderd en droeg
voor altijd zijn stempel.
Onze zwanezang, had hij het
huis genoemd. Ons laatste
lied in dit leven.
'Natuurlijk weer ik dag nog,'
zei Nina. 'Als ik hier ben... Hij
is hier. Dit hele huis is... opa.
Vind je het erg dat ik het
zeg?'
'Erg? Die zwanezang is hem
gelukt. Dat is een troost ,' zei
haar oma kordaat. 'AI die an
dere grote dromen en plan
nen die hij heeft gekoes-
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In het weiland achter het
boerderijtje waren zwanen.
Nina had ze opgemerkt toen
ze uit haar auto stapte en het
tu inpad opliep.

In huis hing de geur van den
negroen en gebakken hee~

lijkheden. Een goudpapieren
ster gaf licht voor het raam.
Haar grootmoeder had zich
met onvervaarde bedrijvig
heid op de invasie voorbe
reid.
De woonkamer was met
kaarsen en hulst in een so
bere kerstsfeer gebracht.
Daar ging ze zitt en en roer
den allerlei onderwe rpen
aan, het vreselijke wereld
nieuws, wie morgen op welk
tijdstip en met welk vervoer
middel zou arriveren, hoe het
ging met zus- en-zo en hoe
het henzelf was vergaan
sinds de begrafenis van een
paar maanden geleden .
Ze hoopten eendrachtig op
een witte kerst en tenslotte
zwegen ze.
De schemering viel en door
het achterraam zag Nina de
witte sierlijkheid in het wei
land vervagen.
'Er zijn daar zwanen,' zei ze.
'Ja. Er zijn daar altijd weer
zwanen,' zei haar oma. 'Weet
je het nog? '
Nina knikte. Ze had zich ge
bukt om een vuur van hout
blokken aan te leggen in de
open haard. De houtblokken
die ze oppakte en rangschik
te, waren nog door hem ge
hakt op een droge, zonnige
voorjaarsmiddag.
'Hij had lumberjack in Ca
nada willen wezen,' zei ze.
'Dat ook,' antwoordde haar
oma, 'maar ik doelde eigen
lijk op zijn idee van de zwane
zang.'
Het hout vatte vlam, haar
grootvader had Nina geleerd
hoe je snel en handig een
laaiend vuur aanlegde, en
daarna mocht je van hem be-



Gaarmwol

k Heb nou op mien alle dag vanöt de weg n mooi oetzicht,
En op boerderij woo nt t gezin van ons ainegst wicht;
De ófstarnrnelinqen van de Könings wonen der al t vaairde ge
slacht,
Wel haar dat vrouger ooit dacht!

t Dörp Gaarrnw ól liqt dicht bie Stad ,
Daar kommen veul mensen mekaar al joaren tegen op t levens
pad.
Daarvan bin ik ja zulf ook ain,
k Denk dat joe mie welais scharre in zain.
AI was ik aigluks dou al n soort import
En dee behaalve neutenscha iten en scheuveln aan gain enkle
sport.

Annelies Jorna

dacht ze.
Traag kwam ze overeind , liep
naar het raam en keek naar
buiten.
Het sneeuwde niet, maar ze
zag henzelf weer lopen in een
broze, besneeuwde kerst
nacht - op weg naar of van
de bloeiende vlier, een groot
vader en kleindochter ver
stild in hun kerstgedachte.
Het was alsof haar grootva
der haar aanmoedigde het
raam op een kier te openen,
om goed te luisteren naar iets
dat ze meende waar te ne
men in de intense stilte .
Een koude luchtvlaag sloeg
haar in het gezicht. Ze keek
naar de blauwzwar te hemel,
gespikkeld met dappere ster
ren.
Boven haar hoofd zong zo
evend de vleugelslag van
zwanen die voorbij gleden.

Dhr. Uitham, Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie )

Veuraal mien buren, dij mie zowat op handen droagen .
Hier wonen ook nog n paar grode boeren,
Mor de miljeu-heren gaan ze vanoet de lucht beloeren.
De stront motten ze doun in grode bakken,
Gain baist mag op t laand meer kakken.
t Laand mouten de boeren nou braaken,
Wat zollen ze denken, dij hooggeboorde snaaken?
Zo metain is der weer heibel in de keet
En zuiken ze de boer weer op veur de vreet!

Kom, nou wik nait langer klaagen,
Want din ken schr iever diszer zichzulf wel belaagen.
Ain november was der n vergoadern van Dörpsbelangen,
Wie wollen der hèn om de mooie Maidoorns, dij bie ons veur de
gloazen hangen.
"Kom mor naar de vergoadern", was wat de veurzitter zee,
Ik kon metr ieden met buurman Verbree.
Hai haar dezulfde klacht... mor t bleek n gerucht,
Twij heren van de Raad hebben ons oplucht:
Zunder veur ötqoand bericht wordt er gain boom kapt,
Wie hebben dat nou ook wel snapt.
Zo blift alles in Gaarmwolap t alle stee,
Dat stemt ons tegen t end van t jaar hail tevree.

J. Uitham.

haar hand langs de houten
kast glijden en vond in het
houtsnijwerk het gevoel van
zijn handdruk terug.
Ze ging zitten met een
glaasje wijn en de herinner in
gen kwamen haar gezel
schap houden . Op de kerst
avonden van vroeger, in de
tovenaarsjaren, had hij haar
verteld van oud volksgeloof:
'Straks om middernacht ver
andert het water van putten
en beken in wijn. Luister
goed ... dan hoor je de onder
aardse klokken luiden. En
daar, de bijen gaan zingen in
hun korf! Hoor dan, hoor je
hoe het vee in mensentaal
met elkaar kan praten ... Dat
is de zegen van het wonder.
Het kan nooit kwaad om in
het wonder te geloven. Ge
loof maar dat je nu naar bui
ten kunt lopen en als bewijs
de vlier zien bloeien in de
kerstnacht. '
Je had het net zo goed tegen
jezelf als tegen mij, opa,

haar ogen oud en wereldwijs
genoeg om te weten waar hij
het over had.
Haar grootmoeder mijmerde:
'En weet je nog die keer dat
hij kwaad op je werd om je
weigerde Stille nacht , heilige
nacht te spelen op de piano?
Je draaide liever de nieuwste
Beatles- elpee.'
'Dat kwam later pàs,' zei Ni
na. 'En dat is nu ook alweer
zo lang geleden.'
In haar jeugd had hij een rag
fijne betover ing over alle
daagse zorgen gelegd .
Goedlachs en vol verbeel
dingskracht ontw ierp hij een
werkelijkheid vol onbe
grensde mogelijkheden, hun
verbond.
'Ik blijf nog even op,' zei ze
toen haar grootmoeder ten
slotte naar bed wou . 'Wach
ten tot het vuur uit is.'
En zo werd het sti lle nacht.
Een warme lichtg loed viel
door de donkere kamer, het
vuur knapte en siste. Nina liet

Wie warren vanötde twinteger/datteger joaren klaine boer,
Dat was haard waarken ... t leven was stoer.
En joe waiten t wel meschien.
Toun bedachten de hoge heren de magarien,
Dat was beter as de botter van de kou.
Wie zeden: "Lot ons nait lagen nou."
Wie brochten nog stront op t laand
En mozzen de koien nog melken met d'haand .
Spek en worsten hangen nog in de wiem,
Dij kwamme n van n echt scharrelswien.
Mor nou trug naar t dörp en gaauw,
Daar woont nog mennege laive vraauw,
Dat verneem ik ja nog ale daagen,

Veur 54 jaar kwam ik hier bie brug in regen,
Mit n schoulkammeroad n paar wichter in duustern tegen.
Wie vruigen heur te brengen naar hoes,
Zai stemden der in tau en wie kropen sti l as nmaes.
Daarvan heb ik tot op dizze dag nog gain beraauw,
Och, in t duuster binnen ja ale katjes graauw.
n Week loater zag k heur weer, n mooie blonde deern ,
Ik docht: "Ast n beetje klikt , wik mit die verkeern."
Zo is t er van kommen ... wie beloofden mekaar traauw
En werren noa n paar jaar man en vraauw.
Wie gingen wonen achte r de toren,
Ons dr ij jongs en n laif wicht bennen daar geboren.

haar mooie woorden ... Maar
opa zei dat het heel bijzonder
was om tot Jozef te worden
gekozen, weinig meiden zou
den dat aankunnen . Als ik al
tijd maar ezeltje of herdertje
had moeten zijn, dan had ik
mogen mopperen.' Ze lacht
te. 'En hij zei: kind, al vind je
het snert , je moet maar zo
denken - van erwtensoep
word je groot .'
In haar kindertijd was hij de
tovenaar geweest, de enige
ter wereld die haar wegwijs
kon maken in de doolhof van
breuken en procenten, die
haar tijdens lange vispartijen
de wildste anecdotes uit zijn
leven vertelde , die haar wist
te verzoenen met welk lot
ook dat haar dest ijds niet
zinde onder de plechtige be
lofte dat het later alleen maar
beter kon worden als ze nu
de snert voor lief nam.
Nina geloofde hem op zijn
woord, in die tijd geloofde ze
nog overal in en hij was in



Siemen Booy. rrorc: Ieums Ton)

Siemen Booij

leen iets aan de wereldpro
blemen veranderen. En als
we onszelf kwijt zijn, hoe her
kennen we dan onszelf in de
ander? Egoïsme is een le
venskunst. Een mislukte
egoïst richt zichzelf te gronde
en een geslaagde egoïst
krijgt oog voor de ander.
Ik wens ieder een kerstvie
ring met inhoud. Trouwens,
een zalige en een vrolijke
kerst sluiten elkaar geens
zins uit.
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werkgelegenheid. En zo hou
den wij de honger buiten de
deur.
Zolang we nog zo gespleten
zijn in ons denken en hande
len, wordt het geen vrede op
aarde. Moeten we dan alle
maal vredesaktivisten wor
den? (Het idee al!) Hou op,
we hebben nog niet eens t ijd
voor elkaar en we worden
door weinig dingen meer ge
raakt. Voor mij is een vrolijk
kerstfeest niet bereikbaar.
Misschien geeft een zalig
kerstfeest nog enige hoop.
Natuurlijk kan niemand al-

aan de straat onder een
groe iend ozon-gat, Neder
land wil voor vol worden aan
gezien dus zeggen ze: 'Ne
derland is vol!', we gaan
steeds meer op Amerikanen
lijken, ook in ons taalgebru ik:
tandenborstels voor de kids,
een goed design voor onze li
festyle , en we betalen met
een card.
Wehebben het heel aardig zo
in ons Nederlandje. De Frie
zen en de Groningers plegen
nog geen etn ische zuiverin
gen en er liggen geen land
mijnen bij Buitenpost en Frie
schepalen en er staan geen
SAM- of Scud -raketten aan
de overkant van het Eemska
naai en er rijden slechts trak
toren en geen pantservoer
tu igen door de Schutterlaan
en de Molenweg en onze hui
zen worden nog niet aan puin
geschoten. We kunnen het
ons nog veroor loven om te
zemelen over CAO's, loon
matiging of niet en over prin
cipiële kwest ies. De politiek
probeert de mensen het le
ven zo zuur mogelijk te ma
ken en intussen vecht ieder
voor zijn eigen hachje.
De Angolezen hebben ge
middeld anderha lf been om
op te staan, en de Joegosla 
ven en Vietnamezen gemid
deld één-drievierde. Som
mige landmijnen zijn 'Made
in China'en de Chinese wa
penfabrikant is een tevreden
zakenman die als toegewijde
huisvader zijn gezin onder
houdt. Andere mijnen zijn
'Made in USA' en de Ameri
kaanse wapenfabrikant viert
met charmante vrouwen vier
wolken van dochters straks
kerstfeest. Hij is diaken en
ook muziekl iefhebber. Ont
roerd luistert hij naar het
Weihnachtsoratorium van
J.S. Bach. Zelfs zijn er mijnen
'Made in Holland'. Wees ge
rust, ze komen niet uit onze
schone provincie Groningen.
Maar ja, ook wapens geven

- plantaardige en dierproefvrije kosm etica
- elek trisch ontharen
- zonnebank

Z iekenfonds/Particulier
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Vrolijk kerstfeest

SChoonheidssalon

"ANIC"

Zelfs het egoïsme hebbhen
we verleerd sinds we on 
szel f zijn kwijtgeraakt! Zeg
nou zelf, w ie weet er nu pre
c ies wat hi j wil?

Vooruit, eten en drinken, een
dak boven je hoofd, een bed
om in te slapen, een stel
goede kleren, goede relaties
met je familie, een paar echte
vrienden , één beminde ge
liefde, een paar fijne kinde
ren. We brengen een toast uit
op elkaars gezondheid, we
wensen elkaar een vrolijk
kerstfeest.
Sommigen kijken elkaar
daarbij recht in de ogen en
wensen elkaar een zalig
kerstfeest. Dat gaat ons ge
wone stervelingen boven de
pet. Benijdenswaardig is de
gene die iets van het Hogere
mag proeven. Ach , wij zijn
maar mensen met heel nor
male mensenwensen en we
doen geen vlieg kwaad. We
kunnen niet alles, we kunnen
maar op één plaats tegelijk
zijn en we hebben het
meestal druk. Het valt niet
mee om in deze jacht ige tijd
alles bij te houden, het is een
hele toer om in deze verande
rende wereld een beetje
'bij'te blijven. We worden
door de TV en de kranten
overspoeld met nieuws en in
formatie. We raken bijna af
gestompt voor het wereld
Ieed dat van alle kanten op
ons afkomt. Bovendien heb
ben velen van ons thuis ge
noeg aan het hoofd. Het is
een hele kunst geworden om
een beetje vrede in eigen
huis te bewaren . Je kinderen
gaan op verschillende tijden
naar verschillende scholen ,
dus je zit zelden meer samen
aan tafel. Het onderwijs moet
elk jaar anders, dus komen
ze vaak gestresst thu is.
Er komt elk jaar minder geld
binnen en we moeten elk jaar
meer uitgeven, we zette n
trouw de groene of grijze bak



De kerstengel van Sijmen klompenmaker

De kersttijd kwam en de ru
zies in het dorp liepen hoog
op. Sijmen had geen tijd
meer om te eten of om te sla
pen, want telkens weer
moest hij nieuwe engelen
maken, nog mooier dan de
vorige, en nóg mooier,en nóg
mooier...
Op kerstavond, 24 decem
ber, zaten alle mensen in hun
eigen huis. In andere jaren
hadden ze samen kerstlied
jes gerepeteerd en vruchten
bowl gemaakt, dan stonden
ze met elkaar taarten te bak
ken en ze wisselden recepten
uit voorde lekkerste noten
pudding en de bestgevulde
groentesoep; maar dit jaar
was er niets van dat alles. Er
waren zelfs buren die al in
geen maanden een woord
met elkaar gesproken had
den. Iedereen was boos op
iedereen.

engelen, soms wel zes op
een dag. De oude klompen
werden gerepareerd met
stukjes leer en met spijkers.
En de mensen deden niet an
ders dan ruzie maken en el
kaar de loef afsteken.
Zelfs de kinderen...
'Wij hebben lekker de aller
mooiste...' riep de een.
'Die van ons heeft échte be
wegende handjes,' riep de
ander.
'Nou, maar die van ons kan
de oogjes open en dicht
doen. En er zit veel meer
goud op,' zei de volgende.
En ze bleven elkaar boos
aanstaren tot het tijd was om
naar huis te gaan.

Nog nooit was er zo'n grijze,
koude, sombere kerstavond
geweest. En op die avond
klopte er bij het eerste huis
van het dorp een onbekende
jongeman aan.
'Wat moet je?' vroeg de man
die opendeed, de deur op
een kier, met een nors ge
zicht. 'Jou ken ik niet. Je
komt zeker spioneren voor
de buren. Ga daar maar
heen.'
Bij het tweede en het derde
huis gebeurde hetzelfde. Bij
het vierde huis, het vijfde, het
zesde... en zo verder, het hele
dorp rond .
Niemand, helemaal nie
mand, vroeg aan de jonge
man, die er toc h érg hongerig
en vermoeid uitzag: 'Wil je
soms wat eten?' Of: 'Heb je

Oosterst raat 36
GRONINGEN

Tel. 050-143365
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zag de engel hangen en zei
tegen Sijmen: 'Maak voor mij
ook eens zo'n engel. Maar
dan nog iets mooier.'
Het duurde niet lang of ieder
een in het dorp had een kerst
engei in huis, met zorgvuldig
vakmanschap uit hout ge
sneden door Sijmen. En elke
nieuwe engel leek wel weer
mooier en stralender dan de
vorige.
De mensen kregen er zelfs
ruzie over.
'Mijn engel heeft het liefste
gezichtje,' zei de één.
'Hmmmm. De mijne heeft
van die zachte, sierlijke vleu
geltjes. Eigenlijk véél mooier
dan dat houterige ding van
jou.'
Dan gingen ze weer naar Sij
men terug. 'Sijmen,' zeiden
ze. 'Maak nog eens een en
gel voor me. Maar denk er
om, hij moet mooier zijn dan
die laatste. Nóg mooier.'
Sijmen had allang geen tijd
meer om klompen te snijden;
hij maakte alleen nog maar

• Advies met behulp
van loopband en
voetanalyse-compu
ter

• Meest uitgebreide
schoenenkollektie
van Noord-Neder-
land (600 modellen)

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

- Scho o rste envege n

- Verkoop

schoo rsteenmateriaal

Tel. 05982-1777
Slochteren

Maar één van de wonderlijk
ste waargebeurde geschie
denissen over de kerstengel
zal ik je nu vertellen. Want dat
verhaal is nog niet eerder ver
teld.

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Het was in een dorp, niet
eens zo ver hier vandaan,
waar een man woonde die
Sijmen heette. Sijmen was
een klompenmaker, die er op
een dag genoeg van had om
alleen maar klompen te ma
ken. Hij pakte een stuk hout
en sneed een kerstengel.
Omdat het de allereerste
kerstengel was die hij maak
te, leek het gezicht missch ien
wat st ijfjes en waren de vleu
gels wat ongel ijk van vorm,
maar het wás een engel en
Sijmen hing zijn werkstuk in
de kleine etalage van zijn
klompenmaker ij.
Een buurman kwam langs en

R. H. SlEGERS
Uw slager

TEN BOER

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet .

Wie zoekt, kent
slager Siegers niet .

05902-1272

Dit, bes te lezers, is geen
verzo nnen verhaal. Hoe on
waarschijnlijk het mis
schien ook lijkt, het is ech t
gebeurd. Het was lang ge 
leden, dat wel, in een tijd
dat de mensen nog geloof
den in de kerstengel.

Op kerstavond, zeiden de
mensen toen, kun je een
vreemdeling verwachten en
dat is géén gewone vreemde
ling; misschien kom je hem
tegen op straat, of misschien
is het iemand die 's avonds
bij je aanklopt. En zo'n
vreemdeling kun je maar be
ter welkom heten, want.. . je
weet maar nooit.

De wonderlijkste verhalen
deden hierover de ronde.
Een verzakte schuur stond
zomaar, zonder dat iemand
er een vinger naar had uitge
stoken, weer recht. Bij een
oude vrouw in de tuin bloe i
den op eerste kerstdag dui
zend helderrode tulpen ...
Twee kinderen, hun leven
lang ziek geweest, sprongen
met gezonde blosjes op de
wangen rond in de sneeuw...
Wonderlijke zaken waren dat,
want altijd weer was er zo'n
mysterieuze vreemdel ing bij
betrokken, iemand die zich
op kerstavond of in de kerst
nacht liet zien... en daarna
nooit weer.
Maar er waren ook andere
verhalen, over een kwaaie
schipper die verdronk in een
greppel vlak bij zijn huis. en
men zei dat er in die greppel
nog nooit een decimeter wa
ter had gestaan. Of dat merk-



uw brood vvordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
lEUN MEINDERl5MA

Marry Braker

Foto: Teunis Ton .

kwamen toch van links en
...de vrouw.....
"Welke vrouw, ik zag alleen u
wegrennen". De chauffeur
nam me resoluut bij de arm,
maar ik rukte me los. Terwijl
ik onzeker richting huis liep
keek ik nog eens ongelovig
over mijn schouder de natte
besneeuwde straat in. De
lichten van de bus schenen
deels door de takken van de
boom maar verder was de
straat leeg, geen andere bus,
geen oude vrouw.....lk hui
verde in mijn natte jas. Zou
den engelen alleen rond kerst
zichtbaar worden .......

Winkelcentrum Lewenborg. tel. 415222
SeIwerd, tel . 778465
Versmarkt Komrweg 5 1-53
Claremah-.l 47
Beyum Oost. tel. 42 1462

hokje met donderend geraas
neerstorten. Het bushokje
waar ik enkele seconden ge
leden nog stond verdween
onder een gigant ische tak
kenbos. Een tak schramde
mijn gezicht. Langzaam
krabbelde ik overeind.
"Dat was een verdraaid
snelle reactie mevrouw"
Naast mij verscheen opeens
het hoofd van de buschauf
feur.
Ik keek langs hem heen en
zag rechts achter hem vaag
de lichten van de bus. "Ik zag
u opeens de weg oprennen,
u had ook geen seconde later
moeten zijn, tjonge jonge".
...Maar de lichten van de bus

De wind gie rde om mijn
hoofd. Wat een hondeweer,
het leek wel of de sneeuw
storm steeds erger werd
en uitg erekend vandaag
moest ik met de bus .

De bus

Buiten adem strompelde ik
de beschutting van het bus
hokje in. Gehaald ! Terwijl ik
een paar natte pieken haar
uit mijn gezicht veegde, zag
ik dat er nog iemand stond.
Dik ingepakt en onherken
baar voor mij; ik hoorde een
vrouwenstem boven de wind
uit: "moet u ook met de
bus?" Wat een vraag, dacht
ik wrang, waarvoor dacht ze
in hemelsnaam dat ik hier
noodgedwongen stond? De
wind maakte een antwoord
overbod ig, alles om ons heen
kraakte en steunde. Geluk
kig, in de verte, tussen de
sneeuwvlokken door. zag ik
de lampen van de bus aanko
men. "Daar is de bus al",
schreeuwde ik tegen de
vrouw in een poging toch
nog een beetje beleefd te
zijn. Ik trok mijn sjaal nog wat
beter voor m'n gezicht. Toen
gebeurde alles tegelijk . In
een flits zag ik de vrouw snel
de weg oplopen vlak voor de
onwaarsch ijnlijk hard rij
dende bus. Met een paar
enorme sprongen probeerde
ik haar nog terug te trekken,
maar ik greep in het niets. Ter
wijl ik tegen de grond smak
te, hoorde ik vaag het geluid
van de storm veranderen. Ik
krabbe lde verdwaasd om
hoog en draaide mij om. Tot
mijn verbijstering zag ik de
grote boom naast het bus-

En daar, midden op straat,
begonnen de mensen zacht
jes hun kerstliederen te zin
gen. Ze keken elkaar be
schaamd lachend aan, druk
ten verlegen de handen van
hun buren en gingen die dag
- op mooie nieuwe klompen
- bij elkaar op bezoek.

wel een warme slaapplaats
voor vannacht?' Had er nu
maar iemand gevraagd: 'Wie
ben jij eigenlijk?'
De jongeman - niemand had
hem ooit eerder gezien - ver
dween zonder iets te zeggen
in de donkere nacht.

Waren alle kerstengelen ver
dwenen? Nee, niet allemaal.
In de kleine etalage van Sij
men's werkplaats hing - een
beetje stoffig - die allereer
ste engel, die eigenlijk niet
eens zo mooi was, met een
gezicht een beetje stijfjes en
twee ongelijke vleugels.
Terwijl de mensen zich ver
drukten voor de ruit, begon
de engel te glanzen. Het leek
wel alsof er licht vandaan
kwam. Kerstlicht, warm en
helder licht als van honderd
kaarsen.

Elisabeth Tolenaar

Maar op kerstochtend wer
den de mensen wakker en ze
geloofden hun ogen niet.
'Wie heeft onze kerstengel
gesto len? Wie heeft daar bo
ven de schoorsteenmantel
een stel armzalige klómpen
opgehange n?' En ze storm
den woedend de straat op.
Ze scholden en ze riepen en
sommigen gingen al met el
kaar op de vuist, totdat ze er
achter kwamen dat alle kerst
engeien in het hele dorp die
nacht waren veranderd in
klompen- soms nog met een
klein beetje goudverf erop .
En de mensen herinnerden
zich opeens de vreemdeling,
de jongeman die ze hadden
weggestuurd. En ze herinner
den zich ook de verhalen.
Het werd stil.

Niemand sprak er ooit nog
over. Ook Sijmen niet. Ik heb
het verhaal gehoord van ie
mand die ik op kerstavond
ontmoette en daarna nooit
meer heb gezien.



Mw. Scneephok, Garmerwolde. (Foto, Henk Hernenet

Kerstavond in 1931.

Mevrouw L. Schaaphok.

man woonden. Wij stonden
op het punt om te vertrekken,
toen meneer en mevrouw ar
riveerden. "Fijn, dat jullie nog
thuis zijn... kunnen wij de
baby nog even zien." Nog
even wat gepraat en wij stap
ten op .
Moeder ging thee zetten ; na
de thee gingen ze even naar
buiten, door de boomgaard .
Toen was het tijd voor een
glaasje wijn .Ja, ze wilden wel
een glaasje rode wijn. Moe
der naar de kelder, ze dacht:
"Deze fles moet het maar
zijn." Eerst moest hij ontkurkt
worden. En toen... toen ging
het gebeuren . De wijn spoot
uit de fles! Moeder dacht:
"Dat is mie ook wat!" Het
spoot al tegen de kast en het
behang! "Weet je wat," dacht
ze, "onder de tafel met die
fles." Maar meneer Marrink
dacht ook: "Onder de tafel"
en... daar kreeg hij de volle la
ding! Hij had een licht grijs
pak aan, maar toen hij weer
te voorschijn kwam van on
der de tafel, was het geen
grijs pak meer, maar rood ge
streept! Ja, wat moesten ze
doen? Ze zijn maar weer op
de fiets gestapt... op huis
aan.
Wat als een mooie middag
begon , eindigde in een rood
gestreept pak! Toen wij 's
zondags weer thuis kwamen ,
werd het natuurlijk direct ver
teld. Wij vonden het wel erg,
maar moesten er toch ook
nog wel om lachen!

Zelfge m aakte wijn

In de oorlog 1940 - 1945
werd er bij ons thuis wijn ge
maakt, van morellen en ho
ning (mede). Wij hadden bij
en, en daar kreeg je suiker
voor; speciaal voor de bijen.
Daar werden dan suikerkoe
ken van gemaakt, en die
legde mijn vader op de kas
ten, zodat de bijen er gedu
rende de wintermaanden wat
van konden gebru iken. Dat
suiker was ook wel geschikt
voor het maken van wijn.
Want zoveel kreeg je niet in
de oorlogstijd. Ze gaven er
wel een kleurtje aan; wat
paars, weet ik nog wel. Maar
voor de wijn was het goed te
gebruiken. Kwam er visite,
dan hadden ze een flesje wijn
in huis.
En zo kwamen we bij 1946.
Wij gingen trouwen , onze
zoon werd geboren. En dan
komt er kraamvisite . Zo ook
op een zaterdag in oktober;
't was prachtig weer. De me
neer en mevrouw waar ik had
gewerkt, kwamen op be
zoek... op de fiets van de
Stad. Maar wij zouden voor
' t eerst lopende naar Middel
bert , waar de ouders van mijn

Mevrouw L. Schaaphok.

kerkdeur stond open (deze
zat toen nog voor) en op 't or
gel werden kerstliederen ge
speeld. Wij gingen alien naar
binnen, ieder zocht een
plaats. Er was een mooie
kerstboom met kaarsen en er
stonden ook brandende
kaarsen. Toen kwam de do
minee (Niermeyer) binnen en
gingen we met elkaar zingen.
Het kerstverhaal werd voor
gelezen, en we kregen snoep
en een sinaasappel; op het
eind kregen we ons kerstca
deautje. Tot slot vroeg de do
minee om stilte, om samen te
bidden. En toen... zei mijn
broer: "Wat zei der nou ge
beuren?" Moeder zei: "Hol
die stil, jong!" Hij was toen
ook stil. Maar dat klonk toch
door de kerk... zo'n heldere
kinderstem... in zo'n hele,
stille kerk!

Dit kerstfeest is mij altijd bij
gebleven. Mijn broer was nog
maar een klein jongetje van
vier jaar en mocht voor 't
eerst mee naar het kerst
feest. Moeke zei: "Je moet
wel rust ig zijn in de kerk: de
dominee gaat een kerstver
haal vertellen en de mensen
gaan zingen. En je krijgt ook
wat lekkers. "Joa Moeke," zei
mijn broertje, "dat ben ik
wel." "Goed , dan mag je
mee." De hele dag was je na
tuurlijk al wat gespannen .
Eindelijk was het tijd om te
vertrekken; het was al donker
toen we van huis gingen.
Eerst lopende naar Garmer
wolde; bij mijn vriendinnetje
iangs, want zij ging ook met
haar moede r en zusje mee.
Samen gingen wij verder
naar de kerk. Er liepen al veel
mensen, allen op weg naar
de kerk. 't Was mooi weer:
't sneeuwde een beetje. De

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?" AANNEMERSBEDRIJF
Nee! Want door het unieke leervert-proced é van Allround l eder service is hun bankstel
wee r als nieuw.
Duur? Nee, zeker niet in verhoud ing met de aanschafprijs. Bel voor meer intoernatte
050-424205

~llD

LEDER
SERVICE

H.J.
nieuwbouw
verilouw en
onder1loud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



JANNA HOFSTEDE
Uit: Kostbare momenten

Pakjesavond nadert. Een be
woner aan de Geweideweg
hoort plots de trage pas van
een paard. De man rilt en z'n
adem stokt in zijn keel, wan
neer er een zware dreun door
de gang klinkt. Langzaam
verdwijnt het gekletter van de
hoeven en waagt de man
zich naar de voordeur. Door
de mist kan hij niet zien wie
de onverwachte gast was.
Wel ziet hij een tweetal zak-

Terw ijl de dag vordert heeft
niemand met elkaar kunnen
praten, want de telefoon is
ook al bezweken onder deze
geheimzinnige gebeurtenis.
Zelfs de televisie en de radio
zijn uit de lucht. Het dorp
staat helemaal alleen.

Ook de eigenaar van de hond
kan het niet begrijpen wat er
aan de hand is. Een ieder in
het dorp blijkt zo onder de in
druk te zijn, dat niemand de
deur uit durft om te gaan kij
ken wat gaande is. Het is 5
dece mber, dus pakjesavond.

Zó was het in werkelijkheid. getuige deze foto van Henk Reme
rie. Maar...

Het is 5 december 1993, half
zes in de morgen. Terwijl hier
en daar een haan de buurt
wakker kraait, trekt er vanaf
het Eemskanaal een dichte
mist richtin g Garmerwolde.
Terwijl de mist zich gestaag
verder verplaatst. daalt de
temperatuur tot beneden het
vriespunt.

Aan de rand van het dorp
woont een boer die al uit zijn
bed is en rustig aan de kofffie
zit als hij plotseling de kilte
om zijn boerder ij voelt opko
men. Een pog ing om te kijken
wordt teniet gedaan door de
zeer dichte mist, welke inmid
dels het hele dorp heeft afge
sloten van de buitenwereld .

Als het dorp verder ontwaakt.
krijgen de bewoners al gauw
in de gaten dat er iets niet
pluis is. Aan de Dorpsweg wil
iemand de hond uitlaten,
maar in plaats van dat de
hond lekker naar buiten rent,
krimpt hij piepend ineen en
gaat terug naar zijn mand.

Sinterklaas...
DE AKKERS
LIGGEN ER VERLATEN BIJ
GEPLOEGD
IN KAARSRECHTE VOREN
'T IS EEN HEEL ANDER GEZICHT
DAN EEN PAAR MAANDEN TEVOREN

ZO RIJDEND
DOOR HET POLDERLANDSCHAP
BEKRUIPT JE EEN GEVOEL
VAN PURE BLIJDSCHAP
STATIGE BOERDERIJEN STAAN TE PRIJKEN
EN JE KUNT EINDELOOS VER
OVER DE LANDERIJEN KIJKEN

EEN HAAS
RENT OVER HET LAND
EN EEN FAZAN T
VLIEGT OP VAN DE WATERKANT

PRACHTIG HE
WAT KUN JE DAARVAN GENIETEN
KUN JIJ BEGRIJPEN
DAT SOMMIGEN DAAR OP SCHIETEN

NIEUWJAARSDAG
MET ELKAAR
PA
MA
KINDEREN
NAAR
PA
MOE
OPA EN OPOE
ZELFS DE KATER GAAT MEE
ZIELIG HE

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor al uw
KOEIENENSCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horenszagen
• stierenringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050·424962

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenen persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050-41 8610

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat20.Ten Boer
Tel.:05902·1905

Dinsdagilvond . theorieavond
Examentraining per computer

~'

Is UW auto
een goede auto ?

Natuurlijk,
9/5Uhemmaar goed laat ~rhooCen.

~
• Slem Bq""" nee"dtjui~. ~ .
• iJppaIatwrengoed opgeleide "
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Griezelig hoor, Sinterk laas zó hoog op het dak van de school. .
(Foto : Teun is Ton)

ken staan met cadeautjes.
De man krabt zich eens ach
ter z'n oor en denkt bij zich
zelf: ' ...?'. Hij schudt zijn
hoofd en denkt: 'Dat kan
toch niet?'.

Ook verderop in het dorp
worde n de bewoners opge
schrikt door het hoefgeklet
ter. Overal wordt op de deur
of op het raam gebonsd en
staan overal zakken met ca
deautjes voor de deur. Alle
bewoners zijn in de ban van
deze geheimzinnige aangele
genheid. Wie zou dan die per
soon op dat paard zijn? De
mensen durven het haast
niet te denken: 'Is hij het dan
toch?' .

Ondanks de geheimz innige
sfeer rond deze sinterk laas
avond beleeft iedereen een
prachtige avond: natuurlijk
door de vele cadeaus, waar
schijnlijk van de 'Sint' .

Wanneer het bijna midder
nacht is, klaart de lucht weer
op en staan de sterren op 
nieuw ffonkelend aan de he
mel. Moe, maar voldaan
gaan de bewoners naar bed .
Morgen zal wel weer een dag
zijn als alle andere dagen .

6 december 1993
Het is zeven uur en de inwo
ners van het dorp staan op
om aan het werk te gaan.
Maar het dorp is niet meer
het dorp van 1993. De klinker
wegn, ja ook de bruggetjes
aan de Dorpsweg, de winkels
en bedrijfjes; ze zijn er alle
maal weer.

'Zal hij dan toch ...?'

Harry Stuut, Dorpsweg 21.

Sint op het dak

Zaterdag 27 november was
het zo ver, tenminste, dat
dáchten we. Sinterklaas
zou in Thesinge aankomen.
Zou? Ja, zóu! Alle kinderen
stonden op het plein te
wachten. De mooie koets
kwam aan van de heer
Steenbeek, met twee Pie
ten . Maar waar was Sin
terklaas?

Peter Heidema, de burge
meester van Thesinge,
raakte al wat in paniek. Alle
kinderen begonnen te roe
pen: 'Sinterk láás! Sin
terkláás!!!' Opeens, ioen nie
mand had meer verwachtte,
verscheen op het dak een
Zwarte Piet. En ja, even later
kwam Sinterklaas. Boven op
het dak van de school. Oh,
wat erg, hij kon er niet meer
af.
Peter Heidema belde de
brandweer uit Ten Boer. En
even later reed met gillende
sirenes de brandweer The
singe binnen. Na veel gedoe
met ladders lukte het de
brandweer om Sinterklaas
door een luik van het dak te
krijgen. Gelukk ig, toen kon
de rijtoer door het dorp ein
delijk beginnen . Met de mu
ziek voorop, die ondanks de
kou nog heel was Sin
terklaasliedjes speelde.
Daarna kon iedereen warm
worden in het Trefpunt, waar
Arjan van Zwol liedjes
speelde op zijn keyboeard.
Er mochten kinderen bij Sin
terklaas komen. En de Pieten
hadden een muziekstuk inge
studeerd voor Sinterklaas.
Wat klonk dat vals! Sin
terklaas vroeg aan Sanne,

Lott e, Mirjam, Mieke en Me
rith of zij op hun blokfluit en
xylofoon konden laten horen
hoe je wél muziek moet ma
ken. Nou, dat konden ze
hoor.
Na de poppenkast vertrok
Sinterklaas. Hij had nog zo
veel te doen. Alle kinderen
gingen met een kadootje

naar huis. Iedereen was te
vreden en alle kinderen
straalden omdat het zo leuk
was geweest.
En Sinterklaas... zou die nog
wel een s terugkomen in The
singe, nc dat avontuur op het
dak? Reken daar maar op.

Irene Plaatsman

massage
reflexzöne

therapie

A.BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

• SANITAIR en
CV HANDEL

Perfektie in haannode

\

rHAARSTUDIO'

Wîgboldstraat6 , 9791 CR Ten Boer
Telefoon(OS902)2151

HOUTMARKT

NIJDAM
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En dan nog dit...

de feestdriedaagse van
Garmerwolde vanwege
festiviteiten in Woltersum
niet gehouden wordt van
16-18 juni, zoals eerder be
richt , maar een week eer
der op 9, 10en 11 juni?

Sinterklaas in Garmer
wolde niet per boot kon
aankomen vanwege het ijs
en dat er daarom vlug een
kar met stoel geregeld
moest worden ?

er in Thesinge weer oud
papier opgehaald wordt
op zaterdag 8 januari?

de feestcommissie op 10
januari in dorpshuis De
Leeuw veel mensen en
ideeën verwach t om de
feestweek weer net zo leuk
te maken als altijd?

Wist u dat. ..

in TenBoer. Deeerste is op 15
januari in het Buurhoes: de
voorstelling 'Mensch Meier'
door de Toneelschuur uit
Haarlem.
De CVgTB is heel blij met
deze samenwerking, want
hierdoor wordt het financieel
mogel ijk om kwaliteitsvoor
stell ingen naar Ten Boer te
halen die anders alleen maar
in de stad te zien zouden zijn.
Het is mogelijk dat de samen
werking volgend seizoen
wordt voortgezet; dat hangt
af van de belangstell ing.

- Amnesty International af
deling Ten Boer op 10 de
cember het IS-jarig be
staan vierde?

~~~-- :"."Ot~<r

\~

Grand Theatre

Uitslagen
sc haa tsen

In Thesinge werd op maandagavond
29 november estafett e geschaatst in
zeven ploegen van drie deelnemers.
Winnaars: 1. Jelle vd VeenlAI mer Topi
Truus Top, 2. Ren é Blokzijl/Marian
KarsijnslWim Ritzema. 3. Rob Rein
der s/Joop BehrendVPieter Hollman.
Woensda gmiddag erna deden 29 kin
deren aan de schaatswedstrijden.
Winnaars: 6-7 jarigen 1.Jurre van den
Berg. 2. Rommerl Steenbeek. 3.
Nienke Busscher; 8-9 jarigen 1.
Sanne Werkman, 2. Liesanne van
Hou ten, 3. Remko Busscher; 10- 11 ja
rigen 1. Jurjen Top. 2. Johan Tamme 
linq, 3. Latte van den Berg .

Vanaf 1 januari start een sa
menwerking tussen het
Grand Theatre uit Groningen
en de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer. In ver
band met de verbouwing van
hun pand aan de Grote Markt
trekt het Grand Theatre on
der de naam 'GT - grenze
loos' de provincie in. Zo ko
men er voorstell ingen in
Leek, Oude Pekela, Winsum
en ook in Ten Boer. Concreet
betekent dit dat er in de eer
ste helft van 1994 zes of ze
ven voorstel lingen te zien zijn

Garmerwolde is een school
rijker: een blokfluitschool.
Ronaid Moe lker start er blok
fluitlessen in verschillende
vormen. Volwassenen en kin
deren vanaf zes jaar kunnen
er terecht. De lessen worden
gegeven in het oude bankge
bouw aan de Dorpsweg.
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met R.
Moelker, Voorstraat 33, 9696
XG Oudeschans, telefoon
05977 - 315.

heerst en waar in de nevelen
van de heuvels nog wonde
ren schijnen te gebeuren. De
komt van een rondtrekkende
monnik is het begin van een
reeks tragikomische gebeur
tenissen. Muziek, in di t geval
Ierse volksmuziek, vormt
weer een belangrijk onder
deel van de voorstelling.
Organisatie: CVgTB. Aan
vang: 20 uur. Kaarten bij de
VVV (telefoon 2013).

In Thesinge wordt sinds kort
geen Groninger Gezinsbode
meer bezorgd; het schijnt
niet ' lonend ' te zijn. Wie wil
protesteren kan dat doen bij
uitgever Ebel Noorman, Post
bus 369, 9700 AJ in Gronin
gen, Ielefoon 050-260105 of
262830.

CVgTB

Theater te water

Kaartc lub 'De Soos' te Gar
merwolde zoekt nieuwe le
den voor het jaar 1994. Er
wordt elke tweede vrijdag
van de maand gespeeld in
dorpshuis 'De Leeuw'. De
eerste avond is op vrijdag 14
januari 1994, aanvang half
acht. Inlicht ingen of opgave
bij G. Bouwman, tel. 050 
416503.

Stoomfluitje

Vraag: zijn er meer Nieuws
blad van het Noorden- abon
nees in Garmerwolde die in
plaats van de provinciale edi
tie liever de stadseditie zou
den ontvangen? Misschien
valt er met het Nieuwsb lad
iets te regelen. Graag reac
ties naar Els Knol, telefoon
050-4 11149.

Maandag 24 januari kunt u in
dorpshuis De Leeuw in Gar
merwol de getuige zijn van de
voorstelling 'Eerst zien' door
Theater te Water, dat in deze
wintertijd het land heeft op
gezocht. Het stuk is evenals
hun laatste zomerproduktie
'Echte kerels' geschreven
door de Ier J.M. Synge en is
bewerkt door Just Vink. Het
verhaal speelt zich af op het
Ierse platteland, waar stevig
volk rondloopt, bijgeloof

GEZIEN ...

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schultertaan 28,
telefoon 05902-1957

Instalatiebeóijf

Fa. W. KOOI & Zn

M IDDELBERT
CJ5O.416263

ENGELBERT
050--41621 7

GAS-WATER
ELECTRA
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Lucie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde :
Tiny Smit, Dorpsweg 36,
tel. 050-4 t 7178

REDAKTIE
ADRESSEN

SI.dS'w~ 93. te G.rre lsw<e'ef. 05967-20 17

Ker k dienste n He r vormde G e ·
m e ente G arm e rwolde - The
s inge

Kerkdiens ten Geref. kerk
The s inge /G armerwolde
24 dec. kerstnachtzangdienst 20.30
u. Thesinge (her v, kerk), 22.00 u. Gar
merwolde (herv. kerk)
25 dec. tO.30 u. Gez. dienst in Gerei
kerk ds . De Vries-Batenburg
26 dec . 10.00 u. Gezinsdienst, 14.30
u. dhr. Venema, Onderdendam
3t dec. 19.30 u. dhr. DIjkstra, Gassel
ternijveenschemond
2 jan. 10.00 u. dhr. Dijkstra, 14.30 u.
ds. Meyer, Uithuizen
9 jan. 10.00 u. ds. Nagelkerke, Haren,
14.30 u. ds. de Jange, Vries
16 jan. 10.00 u. Gez. diens t in Geref.
kerk, ds . de Vries-Batenburg, 14.30 u.
ds. Edelman, Bedum
23 jan. 10.00 u. ds. Jans, Groningen,
14.30 u. ds. Glasbergen, Ulthuizer
meeden
30 jan. 10.00 u. kand. mw. Renooy,
Appi nged am, 14.30 u. dhr. Venema,
Onderdendam

24 dec. 20.30 uur Thesinge, geza
menl. kerstnachtzangd ienst m.m.v,
Juliana
24 dec . 22.00 uur Garmerwolde, ge
zamenl. kerstnachtzangdi enst m.m.v.
Harmonie
25 dec . 10.30 uur gezamenl. dienst in
geref. kerk m.rn.v, Lovende Stem
men, voorg anger: ds. C. de Vries-Ba
tenburg
25 dec . 16.00 uur Garmerwolde, kin
derkerstfeest m.m.v. kinderen van de
zondag sschool
26 dec . geen dienst, welkom bij de
andere kerken
31 dec 19.30 uur Thesinge, ds. C. de
Vries-Batenburg
2 jan 10.00 uur Thesinge, ds. C. de
Vries- Bate nburg
9 jan 10.00 uur Garmerwolde, ds. C.
de Vries-Ba tenburg. na afloop nieuw
jaarsontmoeting met koffie en wafels
16 jan 10.00 uur Thesinge, geref. kerk ,
gezamenl. dienst, voorganger ds. C.
de Vnes-Batenbu rg
23 jan 10.00 uur Garmerwolde, ds. C.
de Vries-Batenburg
30 jan 10.00 uur Tnesinqe, prof. Klijn,
Haren

1408: kaarsenstandaard; 1751: f les
Blue Curacao ; 1264: kaarsen; 1460:
f les wijn; 1401: handdoekset; 1076:
verrass ingspakketje; 1678: Belgische
Pralines; 1702: fles wijn; 1339: Beauty
shower; 1753: Cream bath; 1876: toil
lellasje; 1244: fles wijn; 1755: panlap
pen; 1676: keukendoe k plus onder
zetter ; 1476: fles wijn en 1484: wegen·
kaart plus Bar set.

De hoofdprijs, een pracht ige kraan
tjespot , is gevallen op lotnummer
1983 ten name van Kapsalon Diana in
Ten Boer. De overige prijzen zijn ge
vallen op lotnumm ers: 1786: amaryl
lisbol: 1910: f les Vieux; 1862: kaarsen;

Zelf gevangen? Nou nee. Zelf gekocht! Johan Tamm eling. (Foto :

Henk Remerie)

Uitslag verlo tin g Ke rkvo o gdij
N. H .Geme ente Garme rwolde .
Thesin ge t. b ,v . ver warming
Garmerwolderkerk

Foto van de maand
~ w ~ . . . •

<,

"

St oeldraai er st raat 35
Gron in gen
Tel. 050-132453

DROGI STERlJ -PJUlFUJIIEIlIE- REFORM_8C1IOONHEID88ALON

WIN KEL CEN TR UM l EWENB ORG GRON I NGEN TEL EFOON Q50..t10608.

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Werkplaats ' s maandags de gehe'e
dag gesloten

Bovaq-hd

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

.JOOp
Noordhof

Levering van all e soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZU NDA PP- KREIDLER- GA RELU
VESPA - TOMQS - YAMAHA

FANTIC

o A lle . Iel JIt' 1J f" J m(x p/fen Uil VOIX'ddd

~, 0 Veo/IP dCC~SS(),1f'5 en ()I ltie'tJe,'eo
o F+lnld se-vee en 1't.1-"",) ;/f'

Tevens :
Soéde-reuvquv;
stoopeqe en
rtedmçreparat,e.

Goed voor uw goed

Goederen gebrachr
m de L. v.d Veensrraar 3
Gerrrerwotoe
(050 -4 /3045)
worden vflldagavond
tnuts gebrachr


