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Kers~ een prachtigé,tiiL1
,

Plaatjes uit Pimsy's kerstfeest,
een zwart-wit serie.
(aangeleverd door Pluc Plaatsman)

MOOi waren natuurlijk de kaars
jes en de kerstkransen. In plaats
van een kerstboom hing mijn
moeder samen met één van ons
in de voor- en achterkamer een
grote krans aan het plafond met
kersllakken en ballen. Prachtig
vond ik dat. Met kerst kregen we
altijd een boek en... we aten kip!

De kersttijd was in mijn jeugd een toptijd. Topdrukte voor mijn vader die predikant was in Amsterdam. Als het even tegenzat maakte
hij twee preken voor dezondag, een voor eerste kerstdag, een voor tweede kerstdag en dan nog twee preken voor dezondag die erop
volgde en dan kwamen ook nog oudejaarsavond en nieuwjaarsmorgen. U kunt zich voorstellen dat we in die kersllijd wel rustig
moesten zijn van mijn moeder: 'Pappa is in de studeer'. Dat was met vijf jongens in een bovenhuis niet altijd even eenvoudig.

Alleen met kerst atenwe kip, met
doperwtjes natuurlijk en als het
even kon at je dan zoveel (voor
afje, soep, kip, toetje) dat je na
het eten even met het bovenste
knoopje los op de bank moest
liggen. Kon je mooi even in dat
boek kijken.
Speciaal was ook dat met kerst
iedereen thuiswas. Een vollebak
dus. En door het kleine leeftijds
verschil een gezellige bende. We I

deden samen een spelletje en op
tweede kerstdag was er tijd voor
vakantiedia's of we keken naar
Jirnsy's kerstfeest: een zwart-wit
dia serie. Ik vond het een prach-
tig verhaal. Een echte tranen
trekker. Het gaat over een jonge-
tje dat tijdens de kerstdagen van-
uit Londen in een dorp bij een
kinderloos echtpaar mag verblij·
ven. De taken waren toentertijd
nog goed verdeeld. De man des
huizes, meneer Brown, een hard
vochtig bankier, is gesteld oprust
en ordeenhet lezen van de krant.
Zijn leven wordt wild verstoord
door het kleine jongetje. Mevrouw

Brown maakt het eten klaar, doet zijn rust verstoort. Het mooiste
de afwas en vindt de komst van plaatje dat van Jimsy die samen
dit jongetje geweldig. Uiteindelijk met mevrouw Brown achter het
steell Jimsy ook het hart van me- raam naar de sneeuw kijkt.
neer Brown en deze besluit hem Ja, kerst... prachtige tijd. Echt.
als kerstcadeau aan zijn vrouw te We eten nog steeds kip (ik koop
geven. Dat kon toen nog. Het hem bij Simon van de Agrishop;
engste plaatje vond ik dat van grote klasseI), met als enig ver
meneer Brown, getekend in de schil dat het bovenste knoopje nu
deuropening, boos omdat Jimsy wel dicht blijft.
weer eens iets te luidruchtig is en Pluc Plaatsman
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Joop Behrendt met de kerstbeelden en de stal die hij van zijn ouders
heeftgeërfd en die voor 't eerst in hun huis staat. (Foto: My/a Uitham)

Karline Malfliet

Eet smakelijk!

Een kilo kruimige aardappels ko
ken
Afgieten en nog even in de pan
extra 'droogkoken'
Aardappels pureren: zeer fijn, dus
na het stampen nog door een zeef
Peper, zout en 3 eierdooiers toe
voegen
Mengsel door het kroket apparaat
persen of met de hand vormen
1 nacht in koelkast laten staan
Eiwitten schuimig kloppen
Met de rechterhand de kroketten
door het eiwitmengsel halen
Met de linkerhand door een bakje
paneermeel halen
Frituren op matige temperatuur
tot ze goudbruin van kleur zijn.

Kerstavond in Vlaanderen

Het aardappelkroketten-apparaat dat in geen enkel Vlaams huishou
den ontbreekt. (Foto: Karline Ma/fliet)

Lang, lang geleden, toen je voor een fijn televisie avondje nog
kon kiezen tussen Nederland 1 en 2 en Duitsland 1, 2 en 3, vond
ik het altijd erg leuk om naar die show te kijken waarin onder
andere Loes Haasdijk (met enorme bril) en Jos Brink een onbe
kend voorwerp van alle kanten bekeken en vervolgens het pu
bliek probeerden te overtuigen van hun gelijk over het gebruik
van het voorwerp. Wat zullen zij gedacht hebben van dit apparaat
dat in geen enkel Vlaams huishouden ontbreekt? Het is geen
worstendraaier en ook geen citruspers. Hier maakt mijn moeder
nog elk jaar met kerst aardappelkroketten mee. En aardappelkro
ketten mogen niet ontbreken aan de Vlaamse kerstdis! De zelfge
maakte (dikke) puree wordt in het reservoir geschept en met
behulp van de 'klep' door de drie ronde uitgangen geperst. Het
onderliggend treetje rolt vanzelf met de puree'worsten' mee.

Voor de liefhebbers het recept
voor de aardappelkroketjes (en
ja, ukunt mijn kroketapparaat 'lea
sen'):

Er gaat niks boven m'n moeders
eigen gemaakte kroketjes. Samen
met bijvoorbeeld konijn met krle
ken of pruimen, spruitjes of lof en
fruit compöte vormen ze een ty
pisch Vlaams kerstdiner. Voorat
gaand meestal ossenstaart bouil
lon en garnalencockai l, afsluiten
met crêpe f1ambê (met calvados
geflambeerd flensje, vergezeld
door een bolletje vanille ijs en
eventueel een warme chocolade
saus) of een crème brulée en kof
fie. Voordat de (klein)kinderen er
waren, zat er meestal ook nog
een kaasplank tussen. Zo zijn we
dan wel eens om twee uur 's
nachts aan de laatste gang van
een kerstdiner begonnen...

Truus Top
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breed in de kerk als ik met mijn
vrienden aanschoof. Die ene keer
dat we al een leuke verjaardags
borrel hadden genuttigd en ru
moerig op de valreep de kerk bin
nenstommelden, vergeet ik nooit
weer. Een koster stuurde ons de
hele kerk door omdat er vooraan
bij de kerststalnogwel plaats was.
Mijn ouders moeten wel gezien
hebben dat we niet meer hele
maal recht liepen ...
Jarenlang hebben we kerstavond
bij mijn ouders doorgebracht. ook
toen we zelf al zelfstandig woon
den. De laatste jaren gaan we in
Thesinge of Garmerwolde naar
de kerstviering. Visite ontvangen
we dan aan het eind van de mid
dag. Het is prettig om mensen te
ontvangen in een mooi versierd
huis.We hebbenaljareneen kerst
stal inde kamer. Voor de kinderen
was dit vooral heel leuk. Dit jaar is
wel heel bijzonder dat de kerststal
die ik van mijn ouders heb geërfd
voor 't eerst in ons huis staat. Het
zijn grotere beelden dan wij nu
hebben en we moeten nog beo
denken waar we er ruimte voor
maken in de kamer. Goed, dat je
erover begint; ik mag ervanavond
nog wel mee bezig, want de kerst
stal moet ook nog aangepast wor
den."

Feestelijke kerstavond
"Jarig zijn op de dag vóór Kerstmis is vooral heel leuk," De
gezelligheid van een huis in kerstsfeer brengt bij Joop Behrendt
uit Thesinge de jeugdherinneringen terug aan het dorp waar hij
opgroeide: Emmercompascuüm. Als jongste en enige zoon in een
katholiek gezin herinnert hij zich de drukte van de voorbereiding
op kerst, maar ook dat er tijd was voor cadeautjes en slingers.

's Avonds maakte het gezin zich
op voor de nachtmis om twaalf
uur. "Wij woonden tegenover de
kerk en rond tien uur gingen de
lichteninde kerkaan en werd mijn
moeder al wat onrustig. De tafel
werd alvast gedekt om na afloop
van de nachtmis uitgebreid met
elkaar bij kaarslicht te ontbijten.
De mis duurde erg lang, behalve
als ik misdienaar was. Misdienaar
zijn gaf mij het gevoel dat ik een
belangrijke rol speelde naast de
pastoor en kapelaan. Met vierjon
gens uit mijn klas mocht ikook bij
rouw- en trouwdiensten misdie
naar zijn. Je moest dan onder
schooltijd naar dekerk en ik herin
ner me dat ik dat heel belangrijk
vond.
Ik zat op een katholieke lagere
school voor jongens. Er waren al
leen maar mannelijke leerkrach
ten. Wij werden met harde hand
aangepakt. Pas op de middelbare
school kwamik in gemengde klas
sen terecht. Als klein kind voelde
ik me een beetje uitverkoren om
dat ik tegelijk met het kindjeJesus
geboren was. Dat gevoel herinner
ik me vooral van mijn verjaardag
in de kindertijd.
Als puber werd 't een heel andere
beleving van de verjaardag met
tot slot het bezoek aan de nacht
mis. Mijn ouders zaten al lang en
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Met kerst komt ieder te samen
Ja, zo is het: met kerst- degeboortevan het Christuskind · zoeken
mensen elkaar op. In dekerk, in de kroeg, in de gevangenis, in het
opvanghuis, in de .•.

Truus Top

deze tijd van het jaar wel bewust
mee bezig.... Vorig jaar ben ik vijf
tig geworden maar heb dit door die
omstandigheden niet gevierd. Dat
had natuurlijk later nog wel geor·
ganiseerd kunnen worden. maar
dan staat je hoofd er niet meer
naar. Ach, we zijnwel gewend aan
gekke verjaardagen ; want onze
oudste zoon Henk werd geboren
op30 april.Toenreed deambulan
ce achter de muziek aan en wist
het hele dorp wat er aan de hand
was! Dat vergeet jeooknooit weer.
Als kind heb ik wel genoten van
het kinderkerstfeest. We kregen
dan indekerkeen sinaasappel en
een boekje.De kerstsfeer met een
kerstboom thuis, gecombineerd
met cadeautjes voor mijn verjaar
dag, vond ik toen heel bijzonder.
Daarbij komt dat er veel aanloop
vanfamilieen vrienden uit debuurt
was. In mijn jonge jaren heb ik me
nooit druk gemaakt over de da
tum van mijn verjaardag. Vrien
den kwamen bij mij thuis wat drin
ken en daarmee was het wel best.
Als je getrouwd bent en zelf alles
in huis haalt voor de feestdagen,
dan wordt je daar niet vrolijk van.
Zeker als er ook nàg een zondag
achteraan komt. Maar goed, zo'n
verjaardag als vorig jaar hoop ik
nooit meer mee te maken. Dan
maar liever een gezonde drukte
om ons heen!"

Kor van Zanten: "De kerstsfeer met een kerstboom thuis, gecombi
neerd met cadeautjes voor mijn verjaardag. vond ik vroeger heel
bijzonder". (Foto:Myla Uitham)

"Kerst is voor mij een echt familiegebeuren. Om dan ook nog een
verjaardag te vieren, is niet echt leuk." Dit antwoord krijg ik van
Kor van zanten Hzn. uit de Kapelstraat in Thesinge. Ik overval
hem met mijn vraag over het gevoel van jarig zijn tijdens de
kerstdagen, maar hij is best bereid om zijn verhaal te vertellen.

Familiegebeuren

"Vanaf het moment dat ik verke·
ring had met Clara Kol vierde ik
zelfs op tweede kerstdag een dub·
bele verjaardag! Schoonvader
Klaas Kol, de schilder die aan de
Havenstraat woonde • niet te ver·
warren met zijn neef Klaas Kol, de
timmerman van de Dijk - was ook
op die dag jarig. 's Ochtends gin
.gen we dan op koffievisite bij de
schoonouders en 's middags en 'S

avonds vierde ik mijn eigen ver
jaardag. Mijn schoonvader is in '86
op 68-jarigeleeftijdoverleden maar
op tweede kerstdag bezoeken we
mijn schoonmoeder, Anneke Kol
die nu in Bloemhof in Ten Boer
woont. Ook mijn moeder, Grietvan
Zanten, woont in een aanleunwo
ning bij Bloemhof. Wij gaan ook
altijd even bij haar langs op de
ochtend van mijn verjaardag. Mijn
vader, Hendrik vanZanten is in '97
overleden. Onze wederzijdse fa
milie woont in Thesinge, op twee
zussen van mij na. Ikheb een zus
in Harenen eenzus in Utrecht. Die
zijn niet altijd van de partij, maar

. komen dan later wel weer eens
aan. De hele familie komt wel aan
waaien op mijn verjaardag en met
de vrienden en buren erbij is het bij
ons altijd volle bak. Behalve vorig
jaar. Dat was een nare verjaardag
toen onze jongste zoon Anne door
een akelig brommerongeluk met
kerst in het ziekenhuis lag. Geluk
kig is het met hem weer helemaal
goed gekomen! Daar ben je in

nees of Italiaans eten. Het moest
Hollandse pot blijven op pa's ver
jaardag. Maar... als eerste kerst
dag op een zondag viel... dan zei
pa van te voren: 'Jakob, dit joar
gonnen wie op twijde kerstdag oet
eten'.

Jakob van der Woude

'sAvonds kwamde visiteen mocht
ik bedienen, wat ik altijd met veel
plezier deed. Het borrelglas moest
wel goed gevuld zijn, want anders
kreeg ik commentaar. Vandaar dat
ik bij het vullen niet vanaf boven,
maar vanaf de zijkant in het glas
keek. Dan zag je beterof het goed
gevuld was.
Hoe later op de avond... hoe hevi
ger de discussies. Dan ging het
over politiek of over de kerk en
nooit over hoe het eten had ge
smaakt of over de betekenis van
het kind in de kribbe.
Tweede kerstdag was voor mij een
absclute rustdag, ook als die niet
op zondag viel. Dan mocht ik me
geestelijk voorbereiden op moe
ders ve~aardag (28 december).
En 's avonds kwam de hele familie
weer op visite en kon het schenken
en het drinken weer van voren af
aan beginnen, met eerdere ge
noemde discussies.
Later heb ik voorgesteld of pa's
familie op pa's verjaardag kwam
en ma's familie op ma's verjaar
dag.
En zo geschiedde het
op die dagen
Kortom: terugkijkend op kerst van
toen: ik heb er nog altijd goede
herinneringen aan.

Bij ons thuis was kerst vooral een
feest van een mix van degeboorte
van het kindeke Jesu en de ver
jaardag van mijn vader (25 decem
ber). Op 24 december (kerstavond)
gingen we steevast om 20.30 uur
naar detoengenaamdeNed. Herv.
Kerk. Daar zaten we met zeer ve
len te zingen en te luisteren naar
maar liefst drie predikers. Mijn va·
der ging altijd lopende op deze
avond ter kerke. Ver voor half ne
gen was hij al aanwezig. Moeder
en ondergetekende gingen per
fiets. Pa hield immers een plekje
voor ons vrij, dus haast hadden we
niet. Na afloop dronken we thuis
eerst koffie. En dan kwam het mid
dernachtelijk uur, de geboortedag
van pa. Zelden of nooit maakte hij
dit uur mee;meestal laghij al onder
de wol, van eigen schapen ge·
maakt. Dat was geen reden dat
moeder en ik dit ook deden. Wij
namen alvast eenstevig glasopde
veriaardaq van pa. Eerste kerst
dag ter kerke, alleen nu naar de
Chr. Geref. Ik zelf gaf de voorkeur
aan die van de Ned. Herv. of de
Geref. kerk. Wantzijn wij niet allen
kinderen van de Reformatie en
belijden wij niet allen dezelfdeGod,
hoorde ik een dominee zeggen.

Om ongeveer 16.00 uur was daar
het kerstdiner. Nee, niet thuis; ik
mocht ieder jaar regelen waar we
dat zouden nuttigen. Niet steeds
die eeuwige gehaktbal met appel
moes en dat rode vruchtje in het
midden, bij de toekan. Om even
geen reclame te maken voor die
andere vogel.
Variatie genoeg, alleen geen Chi-
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Geen slingers bij de kerstboom

Truus Top

belang met alle kraamvisite. Een
gezond kind, Almer Merijn Top,
onder de kerstboom is het groot
ste cadeau wat je kunt bedenken.
In de kinderjaren werd deze da
tum wat lastig met trakteren op
school en hetorganiseren van een
feestje. Almer had er zelf geen
last van, behalve toen de grootou
ders voorstelden om niet te ko
men omdat we elkaar een of twee
dagen tevoren al hadden gezien.
Daar hebben we wel een stokje
voor gestoken, want een kind is
maar op één dag in 'I jaar jarig en
daarbij is de komst van de groot
ouders heel belangrijk! Tot op de
dag van vandaag wordt de ver
jaardag ook altijd gevierd op de
dag zeil. Met de leuke vrienden
groep wordt het altijd weer gezel
lig.

Derde kerstdag
"Wie krijgt er nou een kind op de dag nakerst?" Deze vraag stelde
ik aan mijn echtgenoot die 's ochtends vroeg door mij gewekt
werd. Het was 27 december '80 en de kerstdagen waren gezellig
en druk geweest. We waren op reis geweest naar de ouders in
Meppel en in Warga en hadden lekker gegeten en gesnoept. "De
moeder van je zwager" zei mijn wakkere man heel nuchter. Dat is
waar ook, we moesten eigenlijk vandaag op verjaarsvisite bij de
man van mijn zus. Het is lastig om je erop in te stellen dat je kind
al geboren zal worden, terwijl het pas een klusje hoorde te zijn in
de tweede week van het nieuwe jaar.

's Middags rond vier uur was het
tijd om dokter Friezema te laten
komen. Toen we wilden bellen,
bleek dat de lijn dood was. Heel
05902 bleek later uit de lucht te
zijn geweest door het slechte
weer.... Op de ouderwetse ma
nier is toen debuurman de dokter
gaan waarschuwen. Inmiddels
sneeuwde, stormde en hagelde
het en leek 'I een eeuwigheid te
duren voordat de dokter er was.
Vlak nadat de dokter was gearri
veerd kwam de kraamverzorgster
- Margreet Ritsema - ook binnen
gesneld. Zij zat in Thesinge bij
haar ouders thuis en had nog een
paar vrije dagen te goed. Maar zij
wilde wel vervroegd aan 't werk
omdat een gezin met een eerste
kind zo vlakbij wel erg aamrekke
lijk is. Doordat allefamilie en vrien
den vrije dagen hadden, was het
rond oud-en-nieuw een drukte van
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Stelen Jozel

woordig weg zijn met kerst. Dit
begon al in mijn jonge jaren dat er
vrienden en familie naar de win
tersport vertrokken in de kerstva
kantie. Maar zois het dus wel altijd
een verrassing wie erop mijn ver
jaardag in de buurt is. Ik organi
seer niets speciaal voor mijn ver
jaardag: wie zin heeft om langs te
komen, is bij mij altijd welkom.
Vanuit Utrecht vertrok ik naar Den
Haag waar ik mijn opleiding tot
diëtist deed en waar ik tien jaar
heb gewoond. Daarna woonde ik
in Amsterdam en tussendoor ver
bleef ik voor zeven jaar in Afrika.
Toen ik weer terug wasin Amster
damwerd ikvijftig. Toen had ik zin
om een gigantisch feest te geven
samen met vijf vrienden die ook
wel zin hadden in een supergroot
feest. Het was een geweldig feest,
maar niet op mijn verjaardag zelf.
Dat is vragen om moeilijkheden
met alle familie en vrienden die
verplichtingen hebben met kerst
ol op vakantie willen: Aan het
eind van ons gesprek zegt Stefan
spontaan: "Ik vind het heel gezel
lig als mensen, die dit stukje lezen
en 's ochtends op mijn verjaardag
zin hebben in een kopje koffie, bij
mij binnenkomen. Voel je van har
te welkoml"
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Truus Top

Stelan vertelt: "De pastoor die de
doop verrichtte vroeg belangstel
lend aan mijn vader hoe hij deze
zoon ging noemen. Toen mijn va
der zei dat ik Vincent zou gaan
heten, bracht de pastoor daarte
genin: Waarom noem je hem niet
Stefan, want vandaag is het de
dag van de patroonheilige Stefa
nus.
En zo geschiedde... Mijn naam
hangt dus samen met mijn ge
boortedag en dat heb ik altijd een
aardige anekdote gevonden. De
verjaardag vond ik als kind altijd
wel fijn. Ik kreeg vooral nuttige
cadeaus zoals sokken en gebrei
de truien en ook een keer een
uitschieter zoals de tweedehands
step. Ik kreeg een sobere opvoe
ding, die eerste achttien jaar van
mijn leven in Utrecht. Er kwam
veel visite omdat iedereenvrij was.
Het enige wat ik niet leuk vond
was dat mijnouders geen slingers
wilden ophangen omdat dekamer
al zo vol was met kerstboom en
kerststal. In een gezin met zes
kinderen wordt bij zo'n beslissing
over het hoofd gezien hoe het
voor het kind in kwestie voelt.
Toch was het sfeervol en feeste
lijk ommet kerst jarig tezijnendat
voelt eigenlijk nog steeds zo. On
danks dat er veel mensen tegen-

In de ochtend van tweede kerstdag werd Stefan Kleintjes geboren
en onmiddellijk werd hij door zijn vader naar de katholieke kerk
gebracht om gedoopt te worden. Zijn ouders waren, net als de
meeste gelovigen destijds, overtuigd van het nut van de doop op
zeer korte termijn om te voorkomen dat als het kind het niet zou
redden, het geen verloren zieltje zou zijn. Men geloofde in de
katholieke kerk dat uitsluitend gedoopte gelovigen toegang tot
de hemel zouden verkrijgen.
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De witgoed.
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten endrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitair en verwanning
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Uw ad res voo r:

.klmiui,'ilflItlt'- Ritsem.a
(';-beltlstil/glldrie~hltm I

h a ars!, u di -, ( (

SDI :.~ B~. ~J e "::::~
mét afspraak!
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Gespecialiseerd in
boekenkasten &tafels

Antiekrestauralie&meubelreparatie

Bezoekopma,Vmvr.na (tel.) afspraak
zaterdags bentudegeheledag welkom

Dorpsweg 58 ·9798 PG Garmerwolde
T(050) 5494580 • F(050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA 8.11.:

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
- ""'"Smi t

LEVERANCIERCiROOTKEVKE N EN H ORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL

5



P ROFESSIONEEL VERHUURVAN:

P OFFERTJESKRA~EN . N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLENS. KopVAN JUT VOOR KINDEREN. P ARlYTENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

I f I ,
, , I,

I I

,, , \

Ik stak de sleutel in het slot, open
de de deur en zag meteen Jelka
liggen, in de gang, op een mij
onbekend kussen. Ze had haar
ogen wijd open en staarde me
aan. Er was iets ongerijmds aan
desituatie. Ten eerste lag ze nooit
in de gang en wat deed ze op dat
vreemde. roodgestreepte kussen?
Toen het staren niet ophield, drong
de waarheid langzaam tol me
door: Jelka was dood. Terwijl ik
nog ongelovig en onwillig naar het
beeld stond te kijken, werd weer
een sleutel inhet slot gestoken. Ik
stond direct op scherp. Het was
Froukje. Toenze mezo zagstaan,
begon ze te huilen en overhanoq
de me een slordig briefje, met veel
doorgehaalde woorden, waarin
Annie meedeeldedat Jelkabij haar
was. De dierenarts was geweest
en had Jelka moeten laten insla
pen. Zo hadden de buurvrouwen
in hun wijsheid beslist. Ze vonden
dat het zo niet langer kon en wil
den mij helpen, aangezien ik zelf
niet in staat was deze moeilijke
beslissing te nemen. Ze hadden
het briefje op de deur geplakt,
maar Froukje, die wist wat Jelka
voor mij betekende, vond dat dat
zo niet kon. Ze was teruggeko
men om Jelka op te halen, zodat
ze mij konden opvangen. Ik hoor
de niet meer wat ze zei, vertelde
dat zebeter kon gaan. Het duurde
lang voor ik insliep.
De volgende ochtend begroef ik
Jelka huilend in de tuin. Het was
alsof ze er nooit geweest was,
zomaar van de aardbodem weg
gevaagd. Ik was blij na die lege
Kerstdagen weer aan het werk te
kunnen. Annie en Froukje lieten
zich niet meer zien.

Twee weken laterwas er post van
de buren. Een rekening van de
dierenarts met een begeleidend
briefje: "We denken dat het ver
driet na twee weken wel gezakt is.
Het wordt tijd dat je je eigen ver
antwoordelijkheid weer neemt.
Door deze rekening te betalen."

Ik had het gevoel dat haar einde
toch nabij was en wilde overleg
gen wanneer we een tijdstip kon
den vaststellen . Annie begreep
het volkomen en vertrouwde me
toe dat ze er met Froukje, de
andere buurvrouw, regelmatig
over praatte en dat ze het beiden
al een tijdje nauwelijks meer kon
den aanzien. Ik voelde me ge·
sterkt in mijn beslissing en was
geroerd door hun belangstelling
en medeleven. Jelka sliep de hele
avond tussen ons in op de bank
en merkte niet eens dat Annie
naar huis ging.

Dat weekend was het net of het
weer wat beter ging. Ofschoon
het tegen de kerst liep, was het
mooi weer.Jelkalag in de venster
bank te zonnen en kon er zelfs
weer af springen. At het meeste
op wat ik haar gaf en ik begon te
twijfelen aan mijn besluit met haar
naar de dierenarts te gaan. Die
maandag ging ik aan het werk en
liet de poes buiten. Toen ik teruq
kwam wachtte ze me al op. Ze at
wat en er leek niet veel aan de
hand. De week kabbelde voorbij.
Annie reageerde opvallend lauw
op mijn mededeling dat ik het beo
zoek aan de dierenarts uitstelde.
Verbeeldde ik me dat ze me ver
wijtend aankeek? Ik zag haar de
hele week niet.

Zaterdag ging ik inkopen doen
voor de kerstmaaltijd. Ik zou voor
mijn hoogbejaarde moeder koken
en er eten. De geur van rollade en
stoofpeertjes verspreidde zich
door het huis en Jelka kwam aan
wankelen. Ik legde een kruimeltje
vlees op een schoteltje. Ze leek
het eerst niet te kunnen vinden,
snuffelde er toen omstandig aan
en at het toch maar op.
Toen het donker werd deed ik de
pan en wat bakjes in een tas en
trok mijn jas aan. Jelka hoefde
niets meer te eten, ze had geen
belangstelling voor de brokjes.
Misschien vond ze de rollade toch
lekkerder en ik nam me voor een
stukje voor haar mee terug te ne
men.
Het was niet koud en ze krabde
aan de deur, ten teken dat ze
graag weer naar buiten wilde. Ik
wist dat ik het nietlaat zou maken
en liet haar gaan.

Om half elf was ik terug. Het eer·
ste wat me opviel, was dat er licht
in de gang brandde.
Vreemd, toen ik wegging had ik
het uitgedaan. Alleen in de woon
kamer liet ik altijd een schemer
lamp branden.

buur.... en ik wilde er geen ruzie
met Annie om maken. Het viel
iedereen in de straat op dat Jelka
oud werd en ik kon al mijn zorgen
met hen delen. Na de zoveelste
visite bij de dierenarts, bracht ik
altijd even verslag uit, Annie leef·
de het meest mee.

Mijn uitgangspunt was dat Jelka
niet mocht lijden; als het zover
kwam moest de dierenarts ingrij·
pen. Maar alhoewel het opstaan
steeds moeizamer ging en ze de
meeste tijd slapend in haar mand
je doorbracht, hing ze voor mijn
gevoel nog erg aan haar leven.
Noorse boskatten zijn vechters.
Ze vond het heerlijk het zonnigste
plekje in huis of tuinop te zoeken
en daar lekker languit te liggen.
Kwam bedelen om aandacht of
een lekker hapje en gaf luid spin
nend blijk van een groot genoe
gen. Het spinnen was de enige
lichaamsfunctie die onaangetast
leek en waaraan ik haar staat van
welzijn beoordeelde.
Soms was ze zo vast in slaap, dat
ze er voor dood bijlag en ik haar
niet meer tot leven leek te kunnen
wekken. Als ze dan op een gege·
ven moment toch weer bijkwam.
was ze erook weer en leek nog te
genieten van het leven.
Op een gegeven moment was ze
twee volle dagen afwezig. Ikzocht
en riepoveral;geen Jelka. Ikdacht
haar niet levend meer terug te
zien en voelde me schuldig. ln
eens hoorde ik 's avonds rond
zeven uur klaaglijk gemiauw voor
de deur.Zeat het bakje dat ik haar
voorzette bijna leeg, maar stond
wankeler op haar poten dan ooit.
Ze was sterk vermagerd, haar
vacht dof met hier en daar een
kale plek.
Annie kwam koffie drinken en ik
vertelde haar, dat ik na het week·
end naar de dierenarts zou gaan.

Burenhulp

H E R M A N R I D D E R IN G

06 5 4 638 5 90

Kerstverhaa l geschreven
door Susan de Smidt

T O N N Y G U I K E M A

0 654944 0 04

Ruim vijf jaar woonde ik in het
vooroorlogse wijkje, dat eigenlijk
eensoort dorpje middeninde stad
was. Buren in het straatje kenden
elkaar, erwas altijd oppas voor de
poes te vinden of iemand die de
bloemen water wilde geven. Er
werd regelmatig een praatje ge·
maakt, in de zomer in de tuin ge·
barbecued en was ik met vakan
tie, dan wist ik dat het huis in de
gaten gehouden werd.
Jelka, de poes, had een gouden
leven. Het was rustig op straat.
veel groenen genoeg bomen. Pas
'savonds laat kwam ze meestal in
huis of tussendoor om even te
eten. Alhoewel ze de winteravort
den natuurlijk het liefst snorrend
op haar kussen voor de kachel
doorbracht.
De laatste tijd ging het wel bergaf·
waarts met haar. Ze was meer in
huis, kreeg stramme poten en
verloor af en toe haar evenwicht.
Ze hoorde niks meer en ook had ik
het idee dat ze weinig meer zag.
We waren al bij de dierenarts ge·
weest, maar diekon er weinig aan
verbeteren: ouderdom.
Jelka had de gewoonte veel bui
ten op struun te zijn. maar af en
toe wipte ze ook wel aan bij de
buurvrouw, terwijl ik werkte. Die
gaf haar wat lekkers en ze mocht
er heerlijk opdebank liggen.Geen
probleem, maar toen ze last van
haar nieren kreeg en ik haar spe
cialevoedinggaf, was ikniet zo blij
met de hapjes van de buurvrouw,
zoute vis of te vet vlees. Ik vroeg
haar dan ook daar mee op te
houden, maar volgens mij had dat
weinig effect. Nou ja, een goede
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Dames & Herenkapper
zonder afspraak!
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Lindensiraai 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 541 0508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P1MKUIL
'jl#':'EJ':ttfIi#jI1', j
Osloweg 126
9723 BX Groning en
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.ku il reinlg ing.nl

G.N. Sc hutter'laa n 28

9797 PC THESINGE

Telefoon aso -3021957

Fax 050 - 3021ó74

AGRISHOP
diver s in groe nten & fr uit

Directe boerderijverkoop

• groenten & fruit

• aardappelen ~
• scharreleieren

• vlees
• boeren zu ivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 / 5418462
Fax (050) 4042922

Goeden gezond vandeboerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en part iculier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pallerwagens
• Kanloorkasren
• Gebruikte kantoormeube'en

• Enz,
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappenen ladders

Nijverheidsweg 6TenBoer
Telefoon OSO • 3024833
B.g.g 050 - 3022689
Fax 050• 3024834
Mobiel 06·51581046

Installatiebedrijf
THESINGE v.o .f .
Verbind ingsweg 17a
978 1 DA Bedum
T(050) 3024536
F (050) 3024693

r
. Elektra • Gas • Water • e.v.• Zink • Dakbedekking

M . R itsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0 5 9 8 ) 393504

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

1L-----..-'
WONINGINRICHTING

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Gro ningen
Telefoon (050) 313 86 00

RIT8EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Hoe voelt het om jarig te zijn op een speciale dag?
In de vorige Garmer & Thesinger had de redactie een oproep geplaatst. Sommige lezers hebben onze oproep gelezen; maar anderen
ook weer niet, zo bleek afgelopen week uit een paar gesprekjes die ik voerde. Onze oproep betrof onze lezers die jarig zijn op één van
de kerstdagen of met oud-en-nieuw. Onze vraag is: "Hoe voelt dat nou als je jarig bent op zo'n speciale dag?"

Maud Onderstal en overbuurman Luuk
Knol zijn beiden op nieuwjaarsdag jarig
(Foto: ElsKnol·Licht)

Via een tip ontdekte ik dat een
paar buurtgenoten (pal bij mij om
de hoek) op nieuwjaarsdag jarig
zijn. Dus even gebeld en twee
dagen later zat ik al met Maud
Onderstal en Luuk Knol aan tafel
om van hen te vernemen hoe het
is om op één januari jarig te zijn.
(Maud en Luuk zijn elkaars over
buren. Ze wonen in de L. van de
Veenstraal in Garmerwolde, res
pectievelijk op de nummers één
en twee.)
Het leek Maud een goed idee als
ik hen beiden samen zou intervie
wen in plaats van elk apart. Zo
gezegd. zo gedaan en zo zaten
we zondagmiddag met z'n vieren
aan de keukentafel in het huis van
Els & Luuk. Els. de vrouw van
Luuk, schoof ook bij. Zij was de
tipgeefster geweest. Dank daar
voor. Onder het genot van een
paar bakjes koffie en stukjes spe
culaas (of andere koekjes, als je
wilde) kwamen de vragen en ver-
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halen los. Maud begon meteen al
met: -Eigenlijk hoort Jan Willem.
mijnman, hier ookbij tezijn. Die is
namelijk op eerste kerstdag jarig".
Leuk dat te vernemen dacht ik,
maar drie personen tegelijk inter
viewen leek me wat teveel van het
goeie. Gelukkig kon Jan Willem
niet, want de kinderen van Maud
en hem moesten natuurlijk wel in
de gaten worden gehouden tij·
dens het interview. Dus met Jan
Willem maar meteen een afspraak
gemaakt voor die zondagavond.
want zijn verjaardag past immers
ook precies bij het onderwerp (en
de kopij moest al bijna ingeleverd
worden).

Jarig opnieuwjaarsdag. Hoe voelt
dat nou?
Wel... zowel Maud als Luuk heb
ben dat altijd meer als prettig dan
als onprettig ervaren. Maud wel
iets meer dan Luuk, blijkt uit de
reacties. maar het prettige gevoel

overheerst. Er was immersalfeest
en dan wasjij ook nog jarig. Dub
bel opdus. Er kleven ontegenzeg·
gelijk ook wel een paar nadelen
aan die dag. Luuk: 'Je weet nooit
precies wie van je vrienden en
familie er zul len komen. Omdat
het voor veel mensen toch een
zware nacht (en dag) is zo'n oud
jaarsnacht, ishet maarde vraagof
ze de volgende dag nog genoeg
puf hebben omop jouw verjaardag
langs te komen. En dat maakt het
weer lastig om inkopente doen. Er
is natuurlijk altijd wel taart, maar
ruim snacks, drank enzovoort in
kopen en er vervolgens mee blij·
ven zitten is niet echt leuk.', 'Ja:
beaamt Maud, "en je hebt op zo'n
dag ook altijd. op het laatste rno
ment, veel afzeggingen. En zelf
kun je natuurlijk ook niet weg. Dus
nieuwjaarsvisites bij anderen af
leggen is er ook nooit bij:
Maud haar verjaardag begint
meteen om middernacht. zegt ze,
compleet met cadeautjes. Luuk
daarentegen viert zijn verjaardag
pas op nieuwjaarsmiddag. Behal·
ve natuurlijkals er logees in huize
Knol zijn. Verder kun je het wel
vergeten omopje verjaardag met
je gezin of familie buitenshuis te
willen gaan eten: alle restaurants
zijn op nieuwjaarsdag gesloten.
Ock als kind was het jarig zijn op
1 januari bestwel prettig, beamen
beiden. Je had immers altijd va
kantie als jejarigwas enalsjedan
een week later op school trakteer·
de, voelde je je vanzelf opnieuw
een beetje jarig. Tenslotte stelt
Luuk nog even dat hij wel merkt
dat zijn verjaardag altijd aan het
eind van een rij van feestdagen
valt. (Luuk noemt dat heel toepas
selijk de 'binnen-zit-dagen'.) Hij
heeft dan op zijn verjaardag beo
slist geen trek meer aan zoge
naamde 'plakkers'.
Maud heeft daar totaal geen last
van, zegt ze.Zijismeer een avond
mens. en kan doorgaan zolang
als het gezellig is.
Ter info: Maud Onderstal is gebo
ren op 1 januari 1967 te Doetin
chem, 's nachts omtien over één.
De dokter heeft pa en ma Onder
stal destijds nog voorgesteld om
het geboortetijdstipmaar een paar
uurtjes te vervroegen. Dan zou
Maud op oudjaarsdag geboren

zijn en dat was destijds dan weer
handig in verband met de belas
tingen. Maud is de jongste van
vier; ze heeft twee zussen en een
broer.
Luuk Knol is midden in de tweede
wereldoorlog geboren, op 1 ja
nuari 1943 te Langweer, 's nachts
om een uur of twee/drie. De dok
ter was destijds erg moeilijk be
reikbaar. Luuk is de derde van
vier; hij heeft ook twee zussen en
een broer.

Zoals ik hierboven reeds vermeld
heb, ben ik 's avonds even koffie
(met koek) wezen drinken bij Jan
Willemvan Geffen in de L. van de
Veenstraal 1. Jan Willem is gebo·
ren op de eerste kerstdag van
1968, in het ziekenhuis van Zaan
dam. Midden op de dag. Kerst
kind zijn, vertelt hij, had toen in
Zaandam meteen al consequen
ties. Het bezoekuur was diekerst·
avond vervallen en omdat zijn va
der toch perse zijn nieuwe zoon
(en vrouw) wilde zien, had pa zich
wederrechtelijk toegang verschaft
tot de kraamafdeling. Na ontdek
king werd pa van Geffen (onder
protest) verwijderd.

Jarig opeerste kerstdag. Hoevoelt
dat nou?
Wel... Jan Willem vindt het SU
PER, zegt hij. Het is een heel spe
ciale dag, zo'n eerste kerstdag.
Over de hele wereld. Iedereen
heeft dan vakantie. En ook is het
de dag dat er op onze wereld de
minste oorlogshandelingen zijn.
Bijna alle oorlogen kennen wel
een kerstbestand. In de eerste
wereldoorlog hadden de Fransen
en Duitsers zelfs een gemeen·
schappelijk kerstdiner (de volgen
de dag beschoten ze elkaar weer
in de loopgraven). Kortom: een
heel speciale dag omjarig te zijn.
Verder kent die dag ook wel zijn
nadelen: toenJanWillemjongwas
werden zijn verjaardagsfeestjes
vaak uitgesteld tot na de vakantie,
herinnert hij zich nog. En ook nu
komen er op de verjaardag zelf
erg weinig vrienden en familie
langs. Die hebben immers alle
maal thuis hun eigen feestelijke
kerstdag. En de verjaardagstrak
taties op zijn werk schieten er ook
vaak bij in, geeft hij toe.



Maar er is nog een positieve kant:
Kerst valt steevast kort na Sinter
klaas. Dus je kon je wensen mooi
combineren. Dan werd het cadeau
meestal groter en altijd beter.
Dit jaar, vertelt Jan Wi llem, is het
voor het eerst dat ik op mijn ver
jaardag niet thuis zal zijn. Ik ga
namelijk met Maud en de kinde
ren een week naar Denemarken.
We gaan daar niet alleen mijn
veertigste verjaardag vieren maar
ook het feit dat we al weer twaalf
en een half jaar getrouwd zijn. En
als we dan weer terug zijn dan

"De Soos"
De klaverjasavond in december
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Jannes Ramaker 6200
2. Annie Foekens 5375
3. Riëtte van der Molen 5033
4. Jo Reinders 4883
De volgende keer is op dinsdag
13 januari 2009: nieuwe leden zi jn
van harte welkom.

hebben we meteen weer feest
want dan is onze zoon Roald jarig.
Roald is precies tussen de kerst
dagen en oud-en-nieuw geboren:
29 december 2000. Dus heel veel
van de voors en tegens die hier
boven genoemd zijn, gelden ook
voor zijn verjaardag. Roald heeft
nog nergens last van, zegt hij, Hij
heeft net van Sinterklaas een MP3
speler gekregen en binnen een
paar weken komen er alweer ca
deautjes. Wat wil je nog meer.

Henk Vliem

Wist-u-dat. ..
• de Vereniging Groninger Dor
pen per 1 januari 2009 in het ge
meentehuis van Ten Boer komt?
• de kersttekeningen ook dit jaar
weer gemaakt zijn door Tineke
Meirink?
• we Tineke hartelijk wi llen be
danken?
• wij van de G&T benieuwd zijn
naar hoe onze (gepensioneerde)
abonnees hun tijd invullen?
• of datr u wel licht al ideeën over
uw aanstaande pensioen hebt?
• U ons kunt bellen of mailen:
GenTexpress@hotmail.com/ 050
3022181?
• wij kunnenuw verhaal misschien
plaatsen of anders bij u thuis een
interview afnemen?

Zwak van Sterk
Het verkeer kampt met files, Iedereen die belooft die files op te
lossen, wordtvoor gek versleten. We zullen het dus moeten doen
met de file-informatie, zodat je weet hoe lang de file is waar je in
staal. Maar dan moet die info wel duidelijk zijn. De ANWB zet
echter een omroeper achter de microfoon die niet te verstaan is.

Om deandere dag wordt het fileleed verslagen door Bram Sterk. Bram
heeft een donkerbruine stem. Traag en bedachtzaam begint hij zijn
relaas ronkend met: 'Aabee Keerrrsjmasjie' (ANWB Verkeersinforma
tie). Daarna versnelt hij in hoog tempo; en als hij eenmaal op stoom is,
is er geen woord meer van te verstaan. Bram praat vanuit zijn wangen
en neusholte. Er komt veel valse trek bij, zodat zijn woordenprut wordt
omgeven door veel gesjsisj. AI ratelend verliest hijde controleover het
stuur en belandt ondersteboven in de slooI.

Hier volgt een korte gebruiksaanwijzing:
Aag Twinnig de A28
Fi laté een file op de A2
Ma Lochspis het is een normale ochtendspits
Fifa tee kiemter een file van twee kilometer
Bij Holsug bij de Hollandse Brug
Stafie Zékie er staat een file van zeven kilometer
Koté Eide knooppunt Leemderheide
Ora Thee onder andere op de A2
Songele but Afie er is een ongeluk gebeurd op de A4
Sta Vrachtopech er staat een vrachtauto met pech
Dakko Logeluk en dat komt door een ongeluk
Dasils Rijstoop daar is inmiddels een rijstrook open
Weksee Daajeen werkzaamheden op de Al

En tot slot: 'Fij kers' (Nog een fijn kerstfeest gewenst).

Fredje Bouma

Opknapbeurt voorzaal
• Verloren:
Heeft iemandinThesingeons zwar
te peesje gezien? Het heeft witte
vlekjes en is maandagochtend 8
december waarschijnlijk ergens op
de Dijk of Schutterlaan uit de tas
gevallen. Het diertje is overigens ~

vanstof en nietvan vlees en bloed!
(Ernst Lofvers, namens Eke Marie,
Kapelstraat 3) /

. (
'.'

Zoals in de vorige G&T al stond geschreven, is het voorcafé van het
Dorpshuis in Garmerwolde in een nieuw jasje gestoken. Na een paar

/' weekenden boenen, schuren, timmeren en verven is het nu klaar l
Alles, van vloer tot plafond, is onder handen genomen. De muren zijn
tevens verfraaid met oude foto's uit Garmerwolde, die Maarten Strik
namens de Historische Werkgroep Garmerwolde beschikbaar stelde

:'..... en printklaar maakte. Ton Bouchier verzorgde belangeloos het printen
van de foto's. Bedankt! Bentu benieuwd naar het eindresultaat? Komt
u gerust eens kijken!

Tineke Meirink
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• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 30217 15
F (050) 3021961
E info@b luemul e.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
:::J UITGEVERIJ

ons werk!

Roelie Dijkema

Toen we devolgende dag dedeur
uit wilden, lag er voor zowel de
café deur als de winkel deur een
beste vracht 'stront'. Hetzelfde
hadden ze bij café Schipper, nu 'I
Jopje, gedaan. De jeugd kreeg
hier natuurlijk de schuld van. Ze
hadden het ook gedaan, maar de
opdrachtgever bleek een vader
van één van hen tezijn. Je kunt je
voorstellen, dat wij niet best te
spreken waren die dag. 't Is niet
leuk als je zo 't nieuwjaar in moet
gaan. Normaal was het café open
op nieuwjaarsdag: dan kreeg ie·
dere bezoeker een nieuwlaars
borrel van ons.
Dat jaar bleef dedeur dicht en zijn
we weggegaan.

Zondag, dus bleef het café dicht
die oudejaarsavond. Dat hebben
we geweten.

Uw uitstrahng :
Het maakt niet uitwelkekleu r
of vorm uw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij upastl.

. . - - - -- - --- --- - - - -- - -- _. -- .,. - --_ _ .. _ .. -. ----

.}~~' ,,} Flokstra
:~~~\ 'ifP: .~GrOning~n

Materialen ""', ~.~ ...t - , j

voor kunstenaars~ ..;t~~,:\ ...
FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAJERSTRAAT 35. 9712 BVGRONINGEN OSO3132453

Toentertijd was de toneeluitvoe
ring van V.l.O.D. altijd op één van
de Kerstdagen. Het bleef toen bij
één optreden.
Voor de Kerst werden er vaak
'jaspartijen' (klaverjaswedstrijden)
gehouden invelecafés inde buurt.
Zo ook bij ons. Uit de wijde omge
ving kwamen de kaarters om deel
tenemen aan de wedstrijd. Meest
al werd er gekaart om vleesprij
zen.
Na de Kerst volgde de drankver
koop tegen oud-en-nieuw. Vele
liters gingen er over de loog. Een
drukke tijd voor ons dus; we wa
ren dag en nacht in touw. Daar
stond een goede verdienste te
genover en het was heel gezellig.
Een gebeurtenis met oud-en
nieuw zal ik nooit vergeten. Mede
doordat de gereformeerde jeugd
op zondag niet in de kroeg mocht
komen toen, waren we zondags
gesloten. Dat jaar viel oudjaar op

Toen mijn man Tonny en ik nog in 't café annex winkelbedrijf aan
de Molenweg woonden, was het met kerst en oud-en-nieuw altijd
hard werken. Voordat er grote winkels in de buurt kwamen,
hadden wij een goed lopende zaak. Tegen kerst was het altijd erg
druk. De boodschappen werden bij de meeste klanten thuis
bezorgd door Tonny; eerst op de fiets en later met de auto.

Herinneringen aan kerst
en oud-en-nieuw
in de zestiger jaren

Blaaskapel de "Alpenjagers" ge
ven op zondagmiddag 4 januari
2009 een nieuwjaarsconcert in
dorpshuis de Leeuw te Garmer
wolde. Deze blaaskapel bestaat
uit een groep enthousiaste muzi
kanten en staat onder leiding van
kapelmeester Roell Stol. De groep
speelt voornamelijk Tsjechische
volksmuziek uit de streken Bohe
men en Moravië, aangevuld met
Nederlands- en Duitstalige zang.
In de pauzes zal het streektaaltrio
"Mag Wel" voor u optreden. Het
concert begint om 14.30 uur (zaal
open om 14.00 uur). De entree
bedraagt € 7,50 p.p. incl. 1 kop
koffie of thee.

Nieuwjaarsconcert

"AIpenjagers"

Jetske Ypma woont sinds enige
tijd op de hoek van de Schutter
laan en De Dijk. Ze is min of meer
door toeval hier terecht gekomen.
De laatste 20 jaar heeft ze in
Utrechl gewoond, midden in de
drukte. "Thesinge doet me aan
mijn jeugd denken - de horizon
kunnen zien."
Sinds februari jl. is Jetske met
pensioen, voorheen was ze werk·
zaam in het onderwijs, entwikke
Iingswerk in Chili en tensiotte in
het UMC Utrecht. Momenteel is
ze druk met haar nieuwe huis en
ze maakt prachtige schilderijen.
(Foto:Myla Uitham)

Nieuwe bewoner
Thesinge

Volgens een andere meer lugu
bere verklaring is het een Oud
germaanse tracüle.
De Bataven en Friezen geloof
den dat in de Joeltijd, de periode
tussen 26 december en 6 janua
ri, de Germaanse godin Perchta
met in haar kielzog een schare
geesten in de midwinterlucht
vloog. Om deze geesten gunstig
te stemmen, werden offermaal
tijden aangericht.
Tot vaste bestanddelen van deze
maaltijden behoorden vette deeg
waren. Het heette dat Perchta de
buiken zou opensnijden van die
genen die deze vette deegwaren
niet aten. Door het vet in de koe
ken zou haar zwaard uitglijden
op debuik en bleef men gespaard.
Een fantasierijk verhaal.

Een zeer aannemelijke verkla
ring komt voort uit de middel
eeuwse gebruiken.
In de middeleeuwen werd tussen
Sint Maarten (11 november) en
kerst gevast om de, voor de lan
ge winter aangelegde, voorra
den te sparen. Van 26 december
tot 6 januari werd vervolgens ge
feest , gedronken en gegeten.
Oliekoeken waren daarbij om
twee redenen belangrijk.
Ze waren gemaakt van houdbare
ingrediënten, rijk aan vet en calo
rieën - waar we nu niet meer zo
gek op zijn - en daardoor uitste
kende brandstof tegen dewinter
se kou. Pas in de negentiende
eeuw werd de oliebol een tradi
tionele lekkernij rondom oud- en
nieuwjaar. Op zichzelf weer een
uitvloeisel van een laatmiddel
eeuws gebruik om dearmen rond
oud-en-nieuw op een speciaal
plat wafeltje, het knijpertjeof knie
pertje genaamd, of een oliekoek
te trakteren.

Ik ken twee groepen mensen:
zij, die van oliebollen houden
en ze elke week wel willen eten
en een groep die voor de geur
al wegloopt. Het is net als met
zoute haring: je houdt er van of
niet. Hoe is de oliebol ontstaan,
vroeg ik me af, en waarom wil
len demeeste Nederlanders met
een oliebol de jaarwisseling vie
ren?

Oliebollen
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Café Jägermeister
Calé Jägermeister is vanaf 00.30 uur geopend.

UNT
DORPSHUIS THfSINGE

TRE

Dorphuis open
Zoals elk jaar is ook dit jaar het dorpshuis op nieuwjaarsnacht weer
geopend van 00:30 tot ongeveer 03:00 uur om elkaar het beste te
wensen. Het eerste drankje wordt u aangeboden door Dorpsbelangen.

Nieuwjaarsreceptie
De Stichting Dorpshuis Garmerwolde houdt haar (inmiddels traditione
le) nieuwjaarsreceptie weer op 1 januari in Dorpshuis de Leeuw. Voor
muziek wordt gezorgd. op dit moment zijn de onderhandelingen met
een band nog gaande. Het Dorpshuis is vanal 00.30 u geopend.

Nieuwjaarsvuur
Ook dit jaar weer een vuur. Om middernacht. Op de bekende plaats
aan de Fledderboschweg. De inlevertijden voor het hout zullen nog
bekend gemaakt worden. Net als voorgaande jaren geldt: alleen
onbehandeld hout en snoeiafval wordt geaccepteerd.

Oud-en-Nieuw in GannelWolde...

Kloksmeren
Nieuwjaarsnacht van 00:15 tot 00:45 uur is het kloksmeren in de
Kloosterkerk. Ubent van harte welkom om een slokje tekomen nemen.

...en in Thesinge
Carbid schaiten op iesboan
Op oljoarsdag is der opnijs carbid schaiten bie t Scheuvelhoes ien
Thaisn. Veur n hapke en n klokje kennen je terecht ien kantine.
I Begunt om ain uur snommerdoags. De Thaiener carbid schaiters
nuigen joe bie dizzen oet langs te kommen.

plaatsen nog steeds worden ge
organiseerd. De oude vuren wer
den destijds gedoofd. en nieuwe
vuren werden ontstoken om hel
oude jaar te vernietigen en de
komst van het licht en het nieuwe
te onderstrepen. Een mooie ge
woonte die we elk jaarook inGar
merwolde nog terug zien; hoegro
ter de brandstapel, hoe mooier.
Ook moesten de geesten van de
overledenen en de demonen wor
den verjaagd, die juist rond deze
tijd konden opspelen. Dit verjagen
gebeurde met veel lawaai, wat we
nog terugvinden in het gebruikom
rond de jaarwisseling vuurwerk af
te steken en de kerkklokken te
luiden.

Herty van Linge

Deze geesten moesten ook goed
gestemd worden. Zij konden na
melijk het vee en de mensen
vruchtbaar maken en hel gewas
doen groeien. Men bracht ze daar
om ook offers. die men na het
ritueel zelf opat en opdronk.
Dit vinden we nu terug in onze
kerst en oud-en-nieuw gerech
ten. Zoals kerststollen. wafels,
kniepertjes. spekdikken en olie
bollen.
Het geven van cadeautjes en
nieuwjaarsgiften aan familie en
personeel was al onder de Ro
meinen gebruikelijk.

In januari wensen we iedereen
het beste. zodat we die wensen
ook terug ontvangen. Zo is het
geven en bezoeken van nieuw
jaarsrecepties een mogelijkheid
omiedereen die men ontmoet het
beste te wensen.
De laatste jaren is het gebruikelijk
geworden zich massaal inhet open
en dus koude waterte storten. Dit
gebruikstaatbekend als de nieuw
jaarsduik.

Nieuwjaar is de dag waarop het
begin van het nieuwe jaar wordt
gevierd. In de westerse wereld
is dit op 1 januari, in andere
culturen vaak op andere data.

Nieuwjaar

Nieuwjaarsvuren en andere tradi
ties
Het nieuwjaarsvuur is terug te vin
den in de traditionele kerstboom
verbrandingen die in sommige

Lang geleden begon het nieuwe
jaar bij het beginvan de lente, als
de natuur weer tot leven kwam, ol
begin januari, als de dagen be
gonnen te lengen. Bij de invoering
van het christendom wi lde de kerk
een eind maken aan de heidense
gewoonten rond deze nieuwjaars
viering, en riep één januari uit tot
bid- en boetedag om debesnijde
nis van Jezus (acht dagen na de
geboorte) te vieren.
Maar ook daarna vierde men het
nieuwe jaar nog rond de oude
heidense data. En ook op Sint
Maarten (11 november), de eer
ste adventsdag, de zonnewende
(rond21 december)olMaria Bood
schap (25 maart). De Spaanse
landvoogd Requesens besloot in
1575 dat het nieuwe jaar officieel
op 1 januari begon.

Men ziet de periode van kerst tot
Driekoningen (de heidense twaalf
nachten) tegenwoordig nog steeds
als feestelijke periode. In deze
periode vallen schoolvakanties en
vele bedrijven zijn gesloten. Veel
mensen laten dekerstboomtot na
de Driekoningen staan. De tradi
ties van onze heidense voorou
ders hebben dus nog steeds in
vloed.

.97ld.vuunewo/é
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Henk Vliem

Sint raadpleegde "het grote boek" en riep soms een kind bij zich.
(Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Sinterklaas
(adres bij deredactie bekend)

Met liefs voor alle kinderen en
grote mensen van Thesinge,

Thesinge, en zou het de grotere
kinderen verboden moeten gaan
worden in het Trefpunt aanwezig
tezijn? Dat zou eengrotestap zijn
voor een klein dorp, maar wel in
de verkeerde richting.

Lieve vaders en moeders van
Thesinge: wilt U eens aan uw qro
tere kinderen vragen hoe ze zich
gedragen hebben tijdens de in
tocht van Sint en Piet, 29 novern
ber j.l.? Horen uw grotere kinde·
ren tot de groep, die geen respect
op kan brengen voor het geloof en
het plezier van de kleintjes? Pro
beert u dan alstublieft daar iets
aan te veranderen, voordat ik vol
gend jaar weer naar Thesinge
kom. Ruim tijd, zou ik denken. En
als U volgend jaar een weekje
voor ik weer naar Thesinge kom,
vermoedt dat uw grotere belha
mel zich niet zal kunnen gedra
gen: laat hem dan alstublieft op
zaterdagmiddag 28 november niet
naar het dorp gaan, maar houdt
hemofhaar lekker thuis achterde
buis wanneer ik binnenkom.

Zou ik dan toch volgend jaar ach
ter dranghekken binnenkomen in

Sinterklaas komt al jaren in Thesinge en de intocht is meestal een
feest. Enkele jaren geleden kreeg ik terug in Spanje, een briefje
van een meisje dat in het westen van Nederland woonde en in
Thesinge logeerde tijdens mijn intocht. Ze schreef me dat ze het
zo ontzeIlend leuk gevonden had, dat je Sinterklaas in Thesinge
niet vanachter een dranghek hoefde te bekijken, hem aan kon
raken en hij met iedereen praalle. Tja, dat kon toen nog in
Thesinge, maar ik heb me tijdens de intocht dit jaar afgevraagd
hoelang het nog zou duren, voordat Sinterklaas met zijn pieten
ook in Thesinge vanachter hekken bekeken moet gaan worden.

Met name het gedrag van de gro
tere kinderen was dit jaar weer
erg storend, en omdat dat vorig
jaar ook al zo was, wilde ik daar
over iets in de G&T Expres schrij
ven. Sinterklaas is een feest voor
de kleinere kinderen, en daarbij
hoort respect van de grotere kin
deren. Respect voor hetgeloof en
het plezier van de kleinere kinde
ren. Dit jaar was er van dat res
pect niet zoveel te merken. Grote
re kinderen gooiden met peper
noten naar Sint en pieten. Mijn
hulppieten uil Thesinge werden
door de grotere kinderen herhaal
delijk met hun echte naam toege
schreeuwd. Grotere kinderen von
den het nodig ten koste van de
kleintjes telkenmale brutaal voor
de Sint tekomen staan en om een
handjetevragen. Nuvindt Sint het
leuk, als ook de grote kinderen
gezellig aan het feest meedoen,
en hij vindt het echt niet erg om
met een knipoog zo'n groter kind
een hand tegeven, maar dat hoeft
toch niet telkenmale? Er was zelfs
een groter kind dat het nodig vond
die leuke pietenpetjes en mijter·
tjes van dehoofden van de kleine
re kinderen te trekken.

Normen en Waarden bij een
Sinterklaas Intocht

Sieb-Kfaas Iwema

Na een lekker glas fris kwam de
tijd dat Sint ook nog andere kin
dertjes moest bezoeken. Sinter
klaas en zijn knechten gingen weg
en lieten een zak met cadeautjes
- voor ieder kind een - achter; dat
betekende blije gezichten(ook van
de ouders) .
En nu maar hopen dat Sint en
pieten in2009 weerlangskomen...

De expeditie heeft het einddoel bereikt. Ze zijn begin december in het
dorpje Tumani Tenda aangekomen. Op de site schrijven de teamle·
den: "Zoals jullie waarschijnlijk ondertussen wel gehoord hebben, is
ons einddoel gehaald. Tumani Tenda is bezocht en we hebben er een
uitgebreide (voor zover dat kan in een klein dorpje) rondleiding gehad.
We hebben in de verschillende klasjes op de school gekeken en er is
zelfs voor ons gezongen. Alle hulpgoederen hebben we uitgeladen en
deze zullen nu verdeeld worden. Ook de waterput, die geslagen is van
geld van de opbrengst van de Scorpio van vorig jaar, is bezocht. Het
staat er allemaal goed bij; echt een dorp in ontwikkel ing . Daarna
hebben we geluncht aan de rivier, dit was allemaal voor ons geregeld
en heerlijk ! Na het bezoeken van Tumani Tenda heeft een deel van de
teamleden een bezoekje gebracht aan een lokale dokter in Serekunda,
in een arme wijk. Hier is een geneeskundig pakket afgeleverd met
naalden, thermometers, verband, infuusvloeistof enzovoorts. Ook kreeg
de dokter een microscoop, waar hij ontzettend blij mee was omdat hij
nu zelf een helehoop kan uitzoeken voor zijn patiënten. Erg indrukwek·
kendoHet zit erop, ons doel isbereikt en alles is goed aangekomen, We
willen hierbij dan ook alle sponsoren, familie, vrienden, kennissen,
collega's etc. bedanken voor hun financiële, materiële en emotionele
steun."

29 november was het zover: Sint met Amerigo (het paard) en een
handvol pieten kwamen op Koningsheert bijeen bij een draaior
gelen veel 'kleine' kinderen plusouders. Na een klein poosje met
draaiorgelmuziek ging het in optocht naar dorpshuis 'De Leeuw'.

Daar werd Sint welkom geheten
door Dorpsbelangen voorzitter
Huiskes. De pieten gaven gul pe
pernoten/snoep. Sint raadpleeg
de het 'Grote Boek' en riep soms
een kind bij zich. Hij wist precies
waarde kleintjes inuitblonken b.v,
straatdansen en mooi zingen. Het
ene kind was zeer spontaan, het
andere iets terughoudender.
Onze verdwaalde zwempiet bleek
een goede vertelpiet tezijn, diede
kinderen uitstekend boeide.

Blije gezichtjes

Lieske &Jolijn naar Gambia
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JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima serv ice en reparatie

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N. t,r••••tl..."

Lageweg 22Garmerwolde
(OSO) 54215 35

zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Groot pakpersen, GrondIranspon,
Mest verspreiden en
Sleufkourerbemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"

,
I

-----~ .

Gediplomeerd
schoenhersteller

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Za lenverhuur

OudeRijksweg 6
Garmerwolde050 • 5416244

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobanl<

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de ni eu wste generaties glazen . superlich t en u ltradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Win~elcentrum Lewenborq
Kajuit 28 1 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Najaarsvergadering Dorpsbelangen
Op de Najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d, 24 november iJ. heette voorzitter Herman Huiskes alle
aanwezigen van harte welkom; in het bijzonder de ereleden Jan Wigboldus en Simon Veninga. En alle nieuwe dorpsbewoners; tot zijn
vreugde zijn ze bijna allemaal lid geworden.

Bingo onder leiding van Wim Moltmaker en Herman Huiskes: de heren
hebben het nakijken ... (Foto Sieb-Klaas Iwema)

Onder punt 3. Mededelingen ko
men o.a. de volgende onderwer
pen aan de orde:
• Komend voorjaar komt er een
nieuwe kerkhofactie.
• Het Nieuwjaarsvuur gaat door!
Na intensief overleg tussen de
Werkgroep. Dorpsbelangen en
het Gemeentebestuur.
• Er was geen BSO in Garmer
wolde; gelukkig is de naschoolse
opvang nu geregeld.
• De slechte staat van de Gras
dijkweg en de Geweideweg. De
gemeente heeft geld qereser
veerd; zodra de dammen in de
Geweidesloot klaar zijn. wordt het
wegdek aangepakt.
• De persleiding is opgeschoond
en opgevuld. Op 14 maart volgt
een feestelijke afsluiting middels
een tijdloop.
• De bomen op de Eernskanaal
dijk zijn/worden gekapt; in het
voorjaar wordt er weer één nieu
we rij bomen geplant. Vanaf de
Geweideweg tot aan destad komt
een betonnen fietspad.
• De drempel bij de school zal
vanwege klachten over trillingen
van huizen worden verlaagd.
• Mevr. Winters heeft een kerst
boom aangeboden; hopelijk laat
Marlen de boom nog een jaar
staan...
• De paal aan de Oude Rijksweg
is op 22 oktober in gebruik çeno
men; het duurt 10 seconden voor
dat de paal zakt. Een kapot relais
veroorzaakte al snel problemen,
maar nu ishet weer inorde.Vraag:
Waarom zit er geen rood en geel
ledje op? De paal is vanuit deauto
bijna niet te zien!

Ookover de dorpsentree valtheel
wat te vertellen. De familie Prins
stelt voor een symbclisch bedrag
grond beschikbaar aan de Vere·
niging Dorpsbelangen. Dorpsbe
langen krijgt het beheer. De eco
logische fietsenstalling wordt eer·
daags geplaatst; de meidoorn
haag langs de appelboomgaard
(met oude appelrassen) wordt
doorgetrokken naar de Dorpsweg.
Langs het water komen tien el·
zen, de mestplaat wordt wegge·
haald en er wordt weer gras inge·
zaaid. Op de plek van de bosjes
langs de Dorpsweg wordt even-
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eens gras gezaaid en een ko
ningslinde gepoot. Op 4.500 euro
na zijn de financiën rond. Hetwordt
een gezamenlijk project van Ha
venga, Landschapsbeheer en vrij·
willigers. Het zou fijn zijn als een
en ander rond de bcomplantdag
in het voorjaar kon worden gerea·
Iiseerd...
Het 'park' wordt vrij toegankelijk;
de gemeente neemt het maai
werk voor haar rekening. Het
snoeiwerk zal 1 à 2 keer per jaar
door vrijwilligers moeten worden
gedaan; liefhebbers kunnen zich
melden bij Johan Havenga. De
eerste gegadigde is Carel Haze
veld. Wie volgt???

Op de website staan foto's van de
duikers in de Geweidesloot.
De brochure van de POP-pilot is
op 10 juni aan Marc Calon aanqe
boden. Hoe nu verder? Het schiet
niet echt op. Er is een nieuwe
projectleider bij de gemeente en
de provincie heeft het bedrij fsver·
zamelgebcUW opde locatie Ritse·
ma afgekeu rd. De conceptversie
wordt in januari vastgesteld. Bo
gier Verhagen heeft een ultste
kend artikel op de website van
Garmerwolde geplaatst.
Na een enthousiaste terugblik op
de Feestweek doorVera vanZan
ten volgt een kort verslag van de
Historische Commissie door HH·
lie Ramaker. Zij bedankt een ie·
der voor de reeds aangeleverde
materialen en hamert op het beo

lang van oude foto's, films, kran
tenknipsels, anekdotes, getuig·
schriften en verhalen van de beo
woners. Alleen zij weten hoe het
werkelijk in Garmerwolde is ge·
weest! Aarzel niet en neem con
tact op met een van de zeven
leden.

Na de pauze volgt een verslag
van de Stichting Dorpshuis bij
monde van voorzitter Ard Agte·
resch. Dankzij desubsidie van de
Gemeente Ten Boer en de VGD
kan het gebouw worden opqe
waardeerd . De energiesubsidie
van de VG D is gebruikt voor het
plaatsen van dubbel glas envoor
zetramen. De laatste weken heb
ben veel vrijwilligers zich ingezet
voor het opknappen van het ca
fégedeelte; het schilderwerk rond
om zal dit voorjaar worden aan
gepakt. Omdat steeds minder
mensen lid worden van een ver
eniging zal de Stichting actiever
activiteiten gaan organiseren o.a.
voor kinderen. Het ondernemers
plan voorziet in een nog leukere
ontmoetingsplek voor het dorp.
Ook Oudejaarsnacht zal er weer
een activiteit plaatsvinden.
De S.O.G. heeft voor alle dorpen
in de gemeente Ten Boer een
AED apparaat (defibrillator) beo
schikbaar gesteld. Die voor Gar
merwolde komt in het dorpshuis,
zodra er voldoende mensen zijn
diemet het apparaat kunnen wer·
ken. Er komt een scholing.

Aangezien Henk Tuinerna ermee
ophield, heeft techneutHuub Bou
ma een nieuwe website opge
zet: www.
dorpsbelangengarmerwolde.nl.
leder groepjekrijgt zijn eigen stukje
en kan het gemakkelijk onderbeu
den. (Denk aan de Historische
Commissie, Feestweekcommis·
sie...)

Rondvraag
• De kerstnachtnacht in de kerk
van Garmerwoldebegint om 10.00
uur en is voor iedereen, of je nou
gelovig bent of niet. Irene Plaats
man en het Gemengd Mannen
koor Garmerwolde (GMKG) ver
lenen weer hun medewerking. Na
afloop is er glühwein en chocola
demelk.
• Er zijn twee lantaarnpalen stuk
bij Johan Strootman / Geweide
weg .
• Ze zijn bezig met het opstellen
van nieuwe regels voor jachtjes in
het Damsterdiep. Om het een
voudig tehouden: het water is van
het waterschap, het aanmeren
voor de gemeente en de provincie
gaat over de beschoeiing. Tip uit
de zaal: laten ze het liggeld maar
aan Dorpsbelangen betalen...
• Na het plaatsen van die paalop
de Oude Rijksweg wordt er veel·
vuldig voor de deur van Joke Por
(nummer 7) gedraaid. "Het is net
of ze mijn woonkamer binnen ko
men; ze rijden nog achter de post
bus langs!"

Endan ishet nutijdvoor deBingo!
Onder de bezielende leiding van
Wim Moltmaker en Herman Huis·
kes.

Hil/ie Ramaker-Tepper



Bakkerij Henk Post. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

www. jel levanderveen .nl

27 november 2008: Ledenver
gadering van ij svereniging
"Presto" in dorpshu is De
Leeuw.

Groetjes, Sieb-KlaasIwema

Presto hoopt
op vorst

De kas is goedgekeurd en de he
ren J. Hartag, J. Spanninga en J.
Tammeling zijn ook weer voor een
periode gekozen. In depauze kon
jede contributiebetalen (€ 5,- per
volwassen persoon). Tevens
kreeg je dan een lootje voor een
vleesprijs.
Ze hadden Jan Niewold, eenzeer
fanatieke lange afstandsschaat
ser, gevraagd voor een lezing. Hij
heeft al veel alternatieve Elfste
dentochten afstanden geschaatst,
overal ter wereld. Zo ook in Mon
golië, in het voormalige Rusland;
de eerste keer in 2007 met circa
194 mensen. Mongolië is ± 40
keer zo groot als Nederland, maar
zonder teerwegen/verharde we
gen. Geen extra rijk land. Het ligt
op dezelfde hoogte van de eve
naar als Nederland; plus of min
zes uur. Het ijs is er een stuk
dikker (ongeveer 1 meter dikte).
En prachtig mooi winterweer; van
september tot april ± min 15 tot
min 25 graden. Ze overnachtten
in plaatselijke tenten met de pot
kachel 's nachts aan; anders was
het echt koud en had je al bevro
ren tenen voordat je een ronde
van zo'n 10 km had gemaakt.

Het bestuur dankte een ieder voor
de aanwezigheid en hoopt op iets
winter met ijs.
(Men wil nog een excursie naar
Biddinghuizen maken; daar is een
kunstijsbaan van - ik denk - een
paar km lengte. Waarschijnlijk
begin/half januari. Aanmelden kan
bij Pia Paps, tel. 050-541 65 87;of
bij een der andere bestuursleden.)

Een boeiende film over het ge
beuren; het is weer eens wat an
ders dan 'batten' (bruggetjes)
plaatsen of schaatsrotandes aan
leggen. Ja, dat laatste is geen
grap; men is hierzeer uitdrukkelijk
mee bezig. Hoewel enigszins te
gen de zin van de besturen. De
mensheid heeft toch ook nog wel
iets verstand? De volgende stap
is een rood stoplicht ...

Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

als broodmixen; voor de doe-het
zelver die het graag (te) bruin
bakt?
Maar ook voor iets nieuws is men
in om te proberen; zoals kwarki
ni's oliebollen.
Met deze bedrijfsformule is een
succesvolle toekomst weggelegd
voor de familie Post.

P.S.: Op 27 december is de zaak
gesloten: even bijkomen van de
kerstdrukte en jeklaar makenvoor
het eind van het jaar.

Warme bakker

Molenweg 27
9797 PS Theslnge

t , 050 - 302 4830
m. 06 30369109
f. 050-3025168

Vanaf 1 maart 2008 heet de 'warme bakker' in Ten Boer Henk Post.
Het gezin Post bestaat uit Henk, zijn vrouw Marianne en hun twee
dochters. Henk heeft een aantal jaren bij Hoekstra in Bedum
gewerkt en in 2008 kwam dit toevalligerwijze op hun pad. Na enig
wikken en wegen kozen ze voor een zelfstandig bedrijf in Ten
Boer aan de H. Westerstraat 18. Een mooi pand; niet alleen aan de
buitenkant, maar ook met een frisse en toch knusse binnenzijde.

Te beginnen als ambachtelijke
(brood & banket) bakker en voort
te zetten in de brede zin des
woords: van wittelvolkoren brood
tot een Toscaans rond brood.(Even
een paar tellen in de magnetron,
danwordt ienog lekkerder.Jemoet
hem wel aanzetten...)
Je hebt verschillende soorten
brood: het gewone bruin/witte
brood of bolletjes; luxe brood b.v.
kerststol, Ten Boerster bol; en
hartig brood b.v. olijvenbrood,
briochebol met spekenuien. Maar
ook voor taart en gebak kun je er
terecht, en 'chocolade'snoep. Net

Eet smakelijk!
EmstLofvers

Na het smulverhaal over het
(aard)appelgerecht Hete Bliksem
(zie G&T van november) hebben
vele Garmerwolders en Thesin
gers ongetwijfeld nog steeds vele
pondjes appels op zolder of in de
schuur liggen.
Wat kunnen we nog meer doen
met een ouder wordende appel
dan bijvoorbeeld appelmoes, hete
bliksem of als 'appeltje (met ka
neel en boter) in de oven'? Appel
kwarkpoffer!
Appel-kwarkpoffer is een feeste
lijk en warm nagerecht, heerlijk
voor winter en feestdagen, vol 
gens moeders recept en geïllus
treerd met tekeningetjes uit mijn
jaren vijftig kookleidraad 'Meisje
kun je koken?' (voor een gedisci
plineerde kennismaking met de
geboden van de keuken)

Appel- kwarkpoffer

1 - Zet de ingrediënten klaar
2 - Ontmantel de appels
3 - Het voorverwarmen der oven
4 - Het winterse nagerecht is

gereed!
5 - Een toetje om te smullen. . ~
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Hier dan het recept:
1. Snijd vijf geschilde appels in
kleine, dunne plakjes.
2. Roer hier twee theelepels ci
troensap en één theelepel ei
troenraspsel (van de schil dus, 't
beste is een onbespoten biologi
sche citroen) doorheen.
3. Roer hier vervolgens een meng
sel van 250 g kwark met 100 g
suiker, 50 g zelfrijzend bakmeel,
een beetje zout en nootmuskaat
door (zorg voor goede menging
van kwark en bloem!).
4. Dan het eigeel van drie eieren
scheiden. loskloppen en door het
appel-kwarkmengsel roeren.
5. Klop het eiwit van de drie eie
ren stijf en schep dit door het
alsmaar lekkerder wordende ap
pel-kwarkmengsel.
6. Schep het geheel in een bebo
terde vuurvaste schaal en zet deze
vervolgens ruim een half uur in
een goed voorverwarmde oven.
Niet al te heet voor een geleidelij
ke garing (ca. 180 graden).
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Foto van de maand
Op 24 december is ook mevrouw Oudman, de oudste inwoonster van Thesinge, jarig. Van harte
gefeliciteerd! (Foto: Myla Uitham)
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Agenda
tfm 13 februari
Gemeentehuis Ten Boer: tijdens
kantooruren: Expositie van Mar
leen Riegman (glaskunst), Rob
Roggema (fotografie), Theo Spij
ker (schilderijen) en Christa Zent
veld (schilderijen).
Woensdag 24 december
Thesinge en Garrnerwolde. resp.
20.30 en 22.00: Kerstnachtdien
sten
Zaterdag 27 december
Thesinge: vanaf 09.00 uur: opha
len oud papier
Woensdag 31 december, oude
jaarsdag
Vanaf 01.00 uur: carbid schieten
op de ijsbaan in Thesinge
Donderdag 1 januari
Garmerwolde
• Fledderboschweg:
00.00 uur: Nieuwjaarsvuur
• Dorpshuis de Leeuw:
00.30 uur: Nieuwjaarsreceptie
. Café Jägerm eister is vanaf
00.30 uur geopend
Thesinge
• Kloosterkerk:
00.15 tot 00.45 uur: Kloksmeren
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• Dorphuis:
open van 00.30 tot ongeveer
03:00 uur
Zaterdag 3 januari
t Jopje Thesinge: geopend van
16.00 - 19.00 uur.
Elke zaterdag (behalve de eerste
zaterdag van de maand)
Trefpunt, Thesinge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 18.30 uur
Elke eerste zondag van de
maand
13.00 - 17,00 uur:
KAT, Open atelierroute Ten Boer
Zondag 4 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 14.30 uur: Nieuwjaarsconcert
de Alpenjagers. Entree € 7,50
p.p.
Vrijdag 9 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Nijjoarsveziede van
de NBvP, Vrouwen van Nu, m.m.v.
de Solo's (zang en sketches).
Partners zijn van harte welkom.
Vrijdag 16 januari
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Nij-joarsverziede met een
optreden van Thomasvoar en
Pieternel, tombola en een optre
den van De Gringo's (een mixvan
Haagse Bluf en Groninger klei...).
Kaarten à € 10,- pp zijn verkrijg-

baar vanaf zaterdag 10 januari.
10:00 uur bij Jakob van de Wou·
de, Bakkerstraat 5 (tel. reserve
ren pas na 11.00 uur op 06
51498564)
Donderdag 29 januari
Kerkhörn, Garmerwolde: 10.00
uur: Koffiemorgen
Half januari
IJsvereniging "Presto' uit Garmer
wolde organiseert rond half ja
nuari een excursie naar de kuast
ijsbaan in Biddinghuizen. Liefheb
bers zich kunnen melden bij Pia
Pops, tel. 050-541 65 87.

Protestantse gemeente
Gannerwolde/Thesinge
Zondag 21 december
adventdienst rondom de Messiah
19:30 uur in Garmerwolde
Woensdag 24 december
Kerstnachtdiensten
20.30 uur in de Kloosterkerk The
singe
22.00 uur in de Dorpskerk Gar
merwo lde

Donderdag 25 december
l ' kerstdag
10:00 uur in Thesinge, ds. van
Vliet uit Veendam met medewer
king van de kindernevendienst
Zondag 28 december
11 :00 uur in Thesinge, ds. vd.
Lagemaat ten Boer.
Doopdienst Filip van der Veen I

vooraf koffiedrinken in Trefpunt
Woensdag 31 december
Oudejaarsavond
19:30 uur in Garmerwolde
dienst door de liturgiecommissie
Zondag 4 januari
11:00 uur in Thesinge, mw. Tuma
uit Winsum
vooraf koffiedrinken in Trefpunt
Zondag 11 januari
10:00 uur in Thesinge, dhr. Bron
sema uit Uithuizen
Zondag 18 januari
10:00 uur in Garmerwolde
voorganger nog onbekend
Zondag 25 januari
10:00 uur in Thesinge
ds. Struif uit Oosterwolde


