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Als je verhuist, komt de onderste
steen boven. In dit geval geldt
dat voor een stapel brieven van
m´n oma. Bij één van deze brie-
ven staat een opmerking in de
rechter bovenhoek. De tekst
luidt: “Het schrijven is niet mooi
maar de vingers zijn stijf. Je
oma”. Dit was best een ontroe-
rende mededeling: ouderdom
komt met gebreken. En oma had
dit epistel inderdaad met een
licht bibberende hand geschre-
ven. Straks kom ik terug op deze
brief, maar nu eerst een paar we-
tenswaardigheden over m´n oma. 

Grote Oma
Net zoals menigeen had ik vroe-
ger twee oma’s. Voor het gemak
noemden we ze Grote Oma en
kleine oma. Ik heb het nu even
over Grote Oma. Ze deed haar
naam eer aan want ze was naar
alle kanten uitgedijd. Ze be-
hoorde tot het type oma dat aan-
houdend maar tevergeefs bij mij
een scheiding in het haar pro-
beerde te leggen met behulp van
bier. 

Rookwaar en jenever waren te
vinden onder in de klok die hele-
maal leek op de klok uit het
sprookje met de zeven geitjes. Ze
had een paar bijzondere interes-

ses: bijvoorbeeld een grote be-
langstelling voor de ruimtevaart,
voor de maan, de sterren en de
zon en voor afwijkende weerty-
pes. Ze speelde het klaar om in
1925 vlakbij Borculo te wonen
zodat ze daar de cycloon kon
meemaken. De schoorsteen viel
bij die gelegenheid door het pla-
fond van de keuken en buiten vie-
len de vogels dood uit de lucht. In
haar jeugd had Oma een totale
zonsverduistering meegemaakt,
de kippen gingen toen naar “het
rik”. 

De lezer begrijpt wel dat het
ruimtehondje Laika afkomstig uit
een Russische raket elke avond
verlicht en wel pal over haar huis
vloog. Ze wees hem aan. Met
zo’n oma vind je dat heel ge-
woon, ook na de dood van het
hondje. 

De brief
Terug naar de brief. In haar brief
komen al deze dingen aan de
orde. Ze heeft het niet alleen over
de kippen die overdag op stok
gingen. Ze vraagt ook naar een
bericht dat ze in de courant gele-
zen heeft over een heftig onweer
in Groningen. En dan schrijft ze
over een hele grote staartster. Ze
zet zelfs dikke strepen onder die

woorden: ze is duidelijk geroerd
door deze gebeurtenis. Wat nu
volgt raakt haar ten zeerste. 

Toen in 1911 haar zoon (oftewel
m’n vader) een half jaar oud was,
stond er een hele grote staartster
in de lucht. In haar eigen woor-
den: ‘Tussen de school en ons
huis kwamen zo te zien de ster-

ren aan de grond.’ Dit is toch
zoals je hoopt dat het is? Dit is
pure poëzie. We zijn hier overi-
gens getuige van de verschijning
van de komeet Halley. 

Ik heb het nagerekend en het
klopt. Eéns in de 75 jaar scheert
deze komeet langs de aarde. Het
duurt nog wel even voor we die

weer in alle schoonheid zullen
kunnen zien. Pak de agenda er
maar even bij: 28 juli 2061. 

Noteer deze datum!

Gerrit Schutte

Sterren 
aan de grond

Stiekema winnaar 

Decemberactie 

Zakenkring Norg 
Duizenden loten werden ingeleverd bij COOP Spithost, Poisesz,

MariKari en Flik Mode & Schoenen. Er is dus flink deelgenomen

aan de actie in de maand december. De vloer bij Hotel Karsten

lag dan ook flink vol tijdens de trekking door de bestuursleden

Jaap Spithost, Janny Koops, Martijn Mulder, Anniek Siegers en

Annet Flik van inleverpunt Flik Mode & Schoenen.

De prijswinnaars van de Zakenkring Norg Decemberactie 2018 zijn:

1e prijs € 250.- Stiekema Norg

2e prijs € 150.- S. van Dijk Norg

3e prijs € 100.- R. v. Duijvenbode Zuidvelde

4e prijs € 100.- A. Tinge Norg

5e Prijs € 100.- Kramer Veenhuizen

6e prijs € 50.-   H. Zomerman Veenhuizen

7e prijs € 50.-   H. Otten Peest

8e prijs € 50.-   Venema Norg

9e prijs € 50.-   H.G.M. Schaap Norg

10e prijs € 50.- I. Hoekstra Norg

11e prijs € 50.- J. Tip Norg

12e prijs € 50.- G. Sluizeman Norg

13e prijs € 50.- H. Kersten Een

14e prijs € 50.- M. Asbreuk Norg

15e prijs € 50.- Mulder Veenhuizen

Snertactie SON op oudejaarsdag weer geslaagd
Traditiegetrouw hield de Stichting Oude-

renvervoer Norg (SON) op oudjaarsdag

weer de snertactie. Er werd verkocht aan

het Westeind tegenover de COOP-super-

markt in Norg. De pan met verse erwten-

soep moest meerdere malen opnieuw

worden gevuld, zo groot was de belang-

stelling. Ook namen veel mensen een in-

gevroren bak erwtensoep mee naar huis

om deze op een later moment te nuttigen.

De opbrengst van deze actie komt ten

goede aan de SON teneinde het vervoer

met de SON-bus in en rondom Norg van

ouderen en mensen met een beperking,

betaalbaar te houden. Bewoners van de

Vijversburg en de Garve e.o. konden

vooraf snert bestellen. Deze bestellingen

werden op oudejaarsdag ’s morgens door

chauffeurs van de SON bij hen thuis afge-

leverd.

Oliebollenverkoop GOMOS/Bakkerij van Esch

Ook dit jaar kon je er bijna niet omheen. De traditionele oliebollenactie van GOMOS en bakkerij Van Esch in

Norg en omringende dorpen. Op zondag 30 en maandag 31 december stond er een kraam aan het Westeind,

die wisselend werd bezet door diverse leden van de voetbalclub. Op oudejaarsdag gingen de jeugdleden met

de zakken oliebollen langs de deuren... En 's avonds was het smullen van deze heerlijke traditionele lekkernij.


