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D
ecemberzegels zijn een
jaar na dato nog te ge-
bruiken. Ook wanneer er

intussen een tariefsverhoging
heeft plaatsgevonden. Dat
geldt overigens alleen voor dat
ene jaar. Bij oudere december-
zegels moet u bijplakken.

Decemberzegels (ook wel
kerstzegels genoemd) worden
sinds 1987 jaarlijks in Neder-
land uitgegeven. In het eerste
jaar in de vorm van een boekje
en daarna als velletje. Decem-
berzegels zijn niet per stuk te
koop. Canada had ooit de pri-
meur met deze speciale post-
zegels. Daar kwamen de eerste
decemberzegels reeds in 1898
uit.

Bij frankering met decem-
berzegels krijgt de verzender
in de maand december en de
eerste dagen van januari kor-
ting op de verzending van
poststukken tot 50 gram. Daar-
na blijven de zegels geldig na
bijfrankering tot het normaal
geldende tarief.

In 1987 kostte één decem-
berzegel ƒ0,50. In 1991 ging
het tarief naar ƒ0,55 en in 2000
naar ƒ0,60. In 2001 kregen de-
cemberzegels een dubbele
waardeaanduiding vanwege
de valutaverandering: ƒ0,60
en €0,27. Vanaf 2002 was het
tarief €0,29 en sinds 2008
€0,34 per stuk. De december-
zegels 1995 waren de eerste
zelfklevende postzegels in Ne-
derland.

De decemberzegels zijn in
beginsel bedoeld voor het ver-
sturen van kerstkaarten, soms
gecombineerd met de wensen
voor een gelukkig Nieuwjaar.
De eerste kerstkaarten werden
verstuurd in de 19de eeuw. Het
allereerste exemplaar werd ge-
maakt in 1843, door de Engelse
tekenaar John Callcott Hors-
ley.

Rond 1875 begon de van oor-

(Vraag Vandaag van 24 novem-
ber). Hij heeft de ervaring dat
Roundup niet werkt en kocht
Dicotex MCPA500 (werkzame
stof MCPA). Volgens de verpak-
king is dit geschikt tegen heer-
moes, paardenstaarten en li-
drus. Hij gebruikt het twee
jaar en is er zeer tevreden mee.

worden er alleen in Nederland
al een paar honderd miljoen
kerst- en nieuwjaarskaarten
verstuurd.

Heermoes
D. Breedveld uit Nieuw-Bui-
nen heeft nog een tip voor de
bestrijding van heermoes

sprong Duitse drukker Louis
Prang in de Verenigde Staten
met het massaal afdrukken
van kerstkaarten. De kaarten
raakten erg in trek bij het gro-
te publiek in Amerika en zo be-
gon de traditie van het jaar-
lijks verzenden van kerstgroe-
ten. In de maand december

Decemberzegels uit 2002. In Nederland alleen al worden jaarlijks een paar honderd miljoen kerstkaarten verstuurd. Foto: Archief DvhN

Tot wanneer zijn decemberzegels geldig?

Door Jibbo Poppen

Ab Camphuis uit Dalen
vraagt hoe lang hij poststuk-
ken kan frankeren met de
jaarlijks uitgebrachte decem-
berzegels. Hij heeft nog wat
zegels liggen van vorige
jaren. Zijn die waardeloos of
nog te gebruiken?

� ook een vraag?

Schrijf naar vraagvan-
daag@dvhn.nl. Of stuur een briefje
naar Dagblad van het Noorden, tav
Vraag Vandaag, Postbus 60, 9700
MC Groningen. Vermeld svp altijd
naam, adres en woonplaats – ook
indien u via e-mail reageert.

Dit gerecht kan, bijvoorbeeld
na een stevige soep, ook als
licht hoofdgerecht worden
geserveerd. Varieer door in
plaats van spekjes bijvoor-
beeld reepjes bacon, parma-
ham of serranham te nemen
en vervang de fourme d’Am-
bert eventueel door roque-
fort, gorgonzola of magor. De
pijnboompitten mogen
amandelen of walnoten zijn!

Penne zijn dikke, gladde
holle pastabuisjes. De penne
rigate of rigatone hebben een
ribbeltje. Dat ribbeltje is
bedoeld om saus of olijfolie
enigszins vast te houden.

lunch- of buffetgerecht,
voor 4 personen

200 gram penne( rigate);
zout;
100 gram rucola;
circa 125 gram spekreepjes;
6 eetlepels olijfolie;
2 eetlepels witte balsamicoazijn;
versgemalen peper;
200 gram fourme d’Ambert;
1 rijpe handpeer;
75 gram pijnboompitten.

Kook de pasta beetgaar in
ruim water met zout. Over-
spoel de pasta in een zeef of
vergiet met ruimschoots
koud water om het kookpro-
ces te stoppen, en laat de
pasta uitlekken, uitdampen
en roer eventueel een scheut-
je olijfolie erdoor.

Was en droog de rucola
indien nodig. Bak de reepjes
spek in een koekenpan uit.
Laat ze op keukenpapier
uitdampen.

Maak een dressing van olie
en azijn en breng op smaak
met zout en peper. Meng de
pasta met de dressing in een
grote kom en schep er de
rucola door.

Snijd of verbrokkel de kaas
in stukjes. Was de peer, snijd
de peer in vieren en verwij-
der het klokhuis. Snijd de
parten in dunne plakjes.
Rooster met de reepjes spek
en blokjes blauwaderkaas.
Garneer tot slot met pijn-
boompitten die (kort) zijn
geroosterd in een droge koe-
kenpan. (jvdh)

Pastasalade met
rucola, peer en
schimmelkaas

Voor een volledig overzicht van  alle evenementen zie:

www.mijngenda.nl en klik door naar: ZOEK IN MIJNGENDA

U kunt zoeken per regio (Groningen, Friesland, Drenthe) of per plaats: 
Daarbij vindt  u informatie over de komende maanden. 
Ook kunt u kiezen uit de rubrieken:  Exposities; Festivals en Manifestaties; 
Films; Markten en Beurzen; Muziek;  Overige Evenementen; en Sport.
Opgave voor de agenda: Uitservice, Postbus 60, 9700 MC Groningen. 
E-mail: info@uitservice.nl, Fax:  050-5844709

Kijk voor een uitgebreide weekagenda elke vrijdag in het katern UIT.

Met bijdragen van Bouwe v Norden,
Fred Hoogendoorn, Joep v Ruiten,
Johan Stobbe, Jacques Hermus,
Theo Zandstra, Janny vd Heijden.

Het is 2018. De aarde ziet er
na De Grote Oorlog uit als één
grote oorlogszone. Wereld-
heerser Skynet probeert de
overgebleven mensen met
machines en stalen skeletro-
bots soms letterlijk in de tang
te houden.

Maar er is hevig verzet,
geleid door John Connor
(Christian Bale). Hij krijgt
hulp van het hybride type
Marcus Wright (Sam Wor-
thington): half mens, half
mechanisme. De optelsom
heet Terminator Salvation, de
vierde film in de Terminator-
reeks die begon in 1984. Ge-
knipt voor liefhebbers van
een combinatie van Mad Max,
Transformers en Robocop. Dé
grote knipoog bestaat uit een
kort optreden van een digita-
le versie van Arnold Schwar-
zenegger (I’ll be back!), de oor-
spronkelijke Terminator. Het
verhaal is drie keer niks, het
spektakel mag er zo nu en
dan zijn.

Easy Virtue
John Whittaker (Colin Firth)
valt voor de mondaine Ameri-
kaanse Larita (Jessica Biel). Als
hij haar meeneemt naar hetr
familielandgoed, wordt zijn
geliefde kil ontvangen. Zijn
moeder (Kristin Scott Tho-
mas) heeft een hekel aan
Larita. De film is gebaseerd op
een toneelstuk uit 1924. Pri-
ma cast, aardige film. (fh)

Oorlogszone
in 2018

Titel: Terminator Salvation (Sony).
Tijdsduur: 103 minuten.

Titel: Easy Virtue (A-Film). Tijdsduur:
93 minuten.

Een tweetalig kinderboek is
verschenen bij Uitgeverij
Noordboek. Het Gronings /
Nederlandse voorleesboek
Sikko trekt zuk aan / Sikko kleedt
zich aan is geschreven door
Hendrik van der Ham en van
illustraties voorzien door
Thali van der Eijk. De uitgave
moet de taalvaardigheid van
peuters en hun ouders stimu-
leren in delen van de provin-
cie waar sprake is van een
taalachterstand.

Van der Ham presenteerde
vorig jaar zijn eerste tweetali-
ge voorleesboek over het
geitje Sikko. Dat was zo’n
succes dat snel is besloten een
tweede deel uit te brengen.
Opnieuw speelt Sikko de
hoofdrol. Hij kleedt zich met
kleding die van de drooglijn
is gewaaid.

De Sikko-reeks speelt in op
het project Spraakmakend
waarmee in 2008 een begin is

gemaakt in negen Oost-Gro-
ningse gemeenten waar inwo-
ners met een taalachterstand
kampen. Doel van de serie is
via peuterspeelzalen jonge
kinderen en hun ouders zo
veel mogelijk in contact te
brengen met taal.

Het gebonden voorleesboek
staat vol fleurige illustraties.
Om de leesbaarheid te bevor-
deren, zijn grote letters ge-
bruikt. (bvn)

Voorleesboek in
het Gronings en
in het Nederlands

Sikko kleedt zich aan / Sikko trekt
zuk aan door Hendrik van der Ham
en Thali van der Eijk. Uitgeverij
Noordboek, 24 blz., €12,95. 

Over timing gesproken. Luis-
terwijs komt op de valreep
voor Sinterklaas met een
hoorcollege voor kinderen
over vragen stellen. Filosoof Bas
Haring, verbonden aan de
universiteit Leiden en bekend
van zijn ’mediaoptredens’,
zette zich achter de micro-
foon voor uitleg over het nut
van deze bezigheid en doet
dat aan de hand van de alle-
daagse kinderpraktijk.

"Het is belangrijk om vra-
gen te stellen, omdat we vaak
denken de antwoorden te
weten, terwijl we stiekem die
antwoorden helemaal niet
zeker weten", begint Haring.
"Je moet niet denken dat als
je een vraag stelt, je ook op
zoek moet naar het ant-
woord. Dat mag heus iemand
anders. Het stellen van vra-
gen is leuk zat en wat mij
betreft goed genoeg."

Dan komen ze, de vragen

die Haring zich stelde toen hij
zelf kind was. Zoals Voor wie is
het erg als de panda uitsterft?; Is
vuilnis in het bos erg?; Spreekt de
juf of de meester altijd de waar-
heid?; Wat te doen met kinderlok-
kers? En inderdaad, tijdens
het college zijn de antwoor-
den eigenlijk niet zo heel
belangrijk. Het gaat om de
weg, niet om het bestem-
ming. Ook bij kinderen.

Leerzaam is het ondertus-
sen wel, vooral als Haring
antwoord probeert te vinden
op de vraag Wat is onkruid?
Iets wat niet makkelijk is vast
te stellen. "Het verschil zit in
wat je wel en wat je niet wilt",
doceert Haring. "Als je brand-
netelthee wilt zetten, zijn
brandnetels geen onkruid.

Heel lang heb ik mijn klasge-
noten niet doorgehad als ze
over onkruid spraken. Maar
eigenlijk denk ik dat ik er
langer over nagedacht heb
dan mijn klasgenoten."

En dan komt het: "Als je
een keer iets niet begrijpt, en
je klasgenoten wel, dan hoeft
dat helemaal niet te beteke-
nen dat je minder slim bent
dan je klasgenoten. Misschien
wel het tegenovergestelde,
misschien ben je wel slimmer
door iets niet te begrijpen,
want misschien is het wel
heel moeilijk om te begrij-
pen."

Daarvan knapt een mens
op. (jvr)

Filosoof Bas Haring
stelt hardop
kindervragen

Waarom? een hoorcollege voor de
jeugd, door Bas Haring (Luisterwijs
Junior).

Een gameheld die negen titels
op zijn naam heeft, is een
grote jongen. Ratchet and
Clank: A crack in time is een van
de grote troeven van Sony
voor de Playstation 3. Ratchet
is de ruimteheld die het heel-
al moet redden, daarbij bijge-
staan door zijn robotvriend
Clank. Ontwikkelaar Insom-
niac Games heeft vanaf de
allereerste game een geweldi-
ge mengeling van platform,
actie, schieten en puzzelen
gemaakt.

In een mooie stijl, maar ook
met heel veel humor. Ratchet
is vooral held dankzij het
klunzige optreden van Cap-
tain Quark, de zelfbenoemde
redder van het universum,
die in werkelijkheid nog te laf
is om het kleinste vijandje te
lijf te gaan. En de grote
schurk Doctor Nefarious
heeft evenmin het buskruit

uitgevonden.
De gein zit ook in het enor-

me arsenaal aan absurde
wapens dat Ratchet geduren-
de het avontuur tot zijn be-
schikking krijgt. Die zijn
continu uit te breiden, ze
worden in sublieme ’commer-
cials’ aan de man gebracht.
Hilarisch, helemaal over the
top.

Tegen die achtergrond is
het verhaal duidelijk. Ratchet
moet zijn ontvoerde vriend
Clank zien te bevrijden. A
crack in time is het slotstuk van
een trilogie die startte met
Tools of destruction en gevolgd
werd door Quest for booty. Rat-
chet en Clank moeten daarbij
vooral hun eigen boontjes
doppen voordat aan het eind
alles goed komt. Hopelijk
verklappen we niet te veel.

Een mooi nieuw element,
waarmee de titel wordt ver-

klaard, is het spelen met tijd.
Om missies te kunnen uitvoe-
ren moet soms de tijd even
worden vertraagd, stilgezet of
zelfs teruggespoeld. Bijzonder
ingenieus.

Zoals het een uitzonderlijk
goede game betaamt, komt
het einde te snel: na een uur
of tien heb je het einddoel
bereikt. Maar het leuke is dat,
net als de meeste andere
games met Ratchet, ook dit

spel voldoende mogelijkhe-
den biedt om door te spelen:
op een moeilijker level, door
alle puzzels op te lossen of
door alle wapens op hun
maximale niveau te brengen.

Het is moeilijk voor te stel-
len dat Ratchet nu op zijn
lauweren gaat rusten. Op
naar de volgende trilogie! (js)

Glorieus einde van Ratchets missie

Ratchet and Clank: A crack in time:
PS 3. Sony Entertainment (7+).

Vandaag eten we Sushi Aoi,
versierde rijst met zalm, garnaal,
tonijn en komkommer van AH.
De opsomming dat het ’ver-
sierde’ rijst is, klopt wel: het
totale productgewicht (370
gram) bestaat voor 71% uit
rijst. Uiteraard zit er nog veel
meer in het plastic bakje,
maar alle ingrediënten zou-
den bijna de hele lengte van
deze rubriek beslaan.

We beperken ons tot de
vrolijk aangekondigde tonijn.
Die bestaat uit 1% (!) van het
totaalgewicht en is ook nog
eens een keer een mousse –
die op zijn beurt bestaat uit
gekookte tonijn, mayonaise
(plantaardige olie, eigeel,
brandewijnazijn, water, mos-
terd (water, mosterdzaad,

suiker, zout, azijn), suiker,
zout, kruiden) en bieslook.
Let op de haakjes en de tus-
senhaakjes…. Met zoveel
bestanddelen voor de tonijn-
mousse blijft er wel erg wei-
nig ruimte over voor de to-
nijn. En het ergste: het
smaakt ook nog eens ver-
schrikkelijk. Niks fris, niks
zee, niks sushi.

Het hele sushipakket be-
staat uit vier rijstballen met
wat groente en ander spul,
zes sushirolletjes in norivelle-
tjes (maki’s), twee stukjes rau-
we zalm op rijst en twee stuk-
ken garnaal op rijst (nigiri).
Daarbij nog twee miniflesjes
sojasaus, een dotje groene
wasabi (Japanse mierikswor-
tel) en enkele plakjes ingeleg-
de gember.

Elke verwijzing naar de
oorspronkelijke Japanse sushi
is zorgvuldig weggesaneerd.

In plaats van lekker plakken-
de sushirijst lijkt hier droog-
kokende rijst te zijn gebruikt.
De rijstballen smaken naar
karton. De maki’s bestaan
ook vooral uit rijst. Van de
nigiri is de zalm niet onaardig,
maar de garnaal doet zijn
best voor het predikaat Meest
Smakeloze Garnaal Aller Tijden.
Dat de wasabi vooral verdund
en plakkerig is, is waarschijn-

lijk een tegemoetkoming aan
de Nederlandse consument,
die de originele, felle mieriks-
wortel niet aankan.

Voor €7,49 hebben we hier
slechts een schim van de
sushi die elke afhaaljapanner
beter levert: dagvers, handge-
maakt en met meer vis. (jh/tz)

Meest Smakeloze Garnaal Aller Tijden

Sushi Aoi van AH, kant-en-klaar. Wij
betaalden €7,49 à 370 gram.

De culinair recensenten
Zandstra & Hermus prikken
erop los in Proefballon.

Het Noord Nederlands Orkest
vindt het een eer dat de goed
heiligman vanmiddag in Mar-
tiniplaza komt vertellen over
twee ongehoorzame jongetjes
uit lang vervlogen tijden. Sin-
terklaas vertelt over Peter en de
Wolf en de luie Tovenaarsleerling.
Eind goed al goed, maar
toch….. De muziekstukken
van Sergej Prokofjev en Paul
Dukas laten goed horen hoe
spannend de avonturen van de
twee deugnieten zijn. Het is
een familievoorstelling van 45
minuten. Dirigent is Dmitry
Yablonsky.

Sinterklaas vertelt klassiek

GRONINGEN
Martiniplaza, L. Springerlaan 2
� 050-5222797
www.nno.nu;
www.martiniplaza.nl
vandaag, 15 uur
€17 (kinderen €9,50)

Elke tweede dinsdag van de
maand is er Broodje Cultuur in
grand café Rue de la Gare in
Emmen. Volgende week (8 de-
cember) is Luit de Jong (Dejo) de
gast. Hij is de woordvoerder
van het Toyisme en komt vertel-
len over deze kunststroming,
die in Emmen is ontstaan. De
Toyisten zijn zestien kunste-
naars uit vier werelddelen. Zij
hebben een traditionele
kunstopleiding of zijn autodi-
dact. Opgave kan tot en met
donderdag (3 december) via
het telefoonnummer of via wil-
lemanjo@zonnet.nl.

Broodje Cultuur in Emmen

EMMEN
Rue de la Gare, Stationsstraat 8
� 0521-521197
www.ruedelagare.nl
dinsdag 8 december, 12-13.30 uur;
€12,50

Toneelgroep Oostpool speelt
vanavond de theaterbewer-
king van Virginia Woolfs Orlan-
do in de Stadsschouwburg.
Marcus Azzini regisseert deze
theaterbewerking van de ro-
man over de dichter Orlando
die besluit te breken met de
dood, de tijd en uiteindelijk
ook met zijn sekse. Hij zwerft
eeuwenlang door de tijd, op
zoek naar de geheimen van
het leven, de kunst en de lief-
de. De titelrol wordt gespeeld
door Maria Kraakman. Vooraf-
gaand aan de voorstelling is er
een gratis inleiding in de foyer.

Orlando in Groningen

GRONINGEN
Stadsschouwburg, Turfsingel 86
� 050-3680368
www.toneelgroepoostpool.nl
vandaag, 20.15 uur
1ste rang €20
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- K3
MaMaSé!

- Susan Boyle
I Dreamed a Dream

5 Paul de Leeuw
Honderd uit één

4 Michael Jackson
This is It

3 Michael Bublé
Crazy Love

2 Robbie Williams
Reality Killed the Video Star

7 Anouk
For Bitter or Worse

6 Snow Patrol
Up to Now

1 John Mayer
Battle Studies

8 Norah Jones
The Fall


