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GARMER a TBESINGER
EXPRESS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,
Thesinge en omstreken

TWEEDE JAARGANG· NR. 4· JULI

Voor de G & T Express was het vertrek van meester Oostlng uit
Garmerwolde, In verband met zijn pensionering als hoofd van de
Openbare Lagere SChooi, aanleiding om de heer en mevrouw Oosting
eens te bezoeken in hun nieuwe woonplaats Ten Boer.

---------~

Voor ouders en andere
belangstellenden bestaat er de
gelegenheid om op 18 augustus
van 4·6 uur in café De Unie
afscheid te nemen van meester
en zijn famili e.

daarin verandering te brengen.
Consequent begon hij iedere
leerling zeer nadrukkelijk een
goede morgen of middag toe te
wensen in de verwachting dat
zijn groet dan wel beantwoord
zou worden en als algemeen
gebruik ingang zou vinden .
Hetgeen ook wel als gelukt
beschouwd mag worden . Ter
illustratie moge dienen , toen wij
hem bijvoorbeeld vroegen naar
één van de leukste ervaringen
opgedaan in Garmerwolde als
hoofd van de school , hij ons wist
te vertellen , dat in deze
'beleefheidscurcusperiode' één
van zijn leerlingen hem op een
gegeven moment een 'goede
morgen meester', 'goede middag
meester' en 'goede avond
meester ' toewenste met de
opmerking 'ziezo voor de rest van
de dag ben ik van dat gegroet
af'.
Zoals ook elders in deze krant
wordt vermeld, hebben de heer
en mevrouw Oosting reeds
afscheid genomen van 'hun
kinderen', waarbij zij diverse
kado's kregen aangeboden . Een
plantenbak voor mevrouw
Oosting en een plakboek met
foto 's en tekeningen van de
leerlingen voor de heer Oosting.
De ouders van de leerl ingen
nemen afscheid van meester en
zijn gezin op zaterdag 18
augustus tijdens een receptie in
café De Unie, hen aangeboden
namens de oudercommissie,
tussen 4 en 6 uur 's middags.
Tot op dit moment is meester
Oosting nog steeds officieel
hoofd der school en hij en zijn
vrouw realiseren zich terdege dat
straks na de schoolvakanties er
voor hen een bepaalde 'leegte'
gaat ontstaan. Zij zullen hun
school gaan missen, maar
gelukkig heeft de familie Oosting
veel hobbies om de nu ontstane
vrije tijd in te vullen en waardevol
te gebruiken. Zij zullen zich
ongetwijfeld niet gaan vervelen.
Wij willen tot slot de heer en
mevrouw Oosting nog hartelijk
bedanken voor de zeer gastvrije
ontvangst in hun smaakvol
ingerichte woning aan de
Stadsweg in Ten Boer.
Wij wensen hen- mede namens
onze lezers en lezeressen - nog
een lange, fijne en welverdiende
'pensioent ijd' toe !!

Vrijdagm orgen 29 juni nam
meester Oost ing afscheid van
zijn kinderen. Hij gaat n.1. met
vervroegd pensioen.
De kinderen hadden stukjes en
liedjes ingestudeerd, waarop
meester en mevrouw Oosting
werden verrast.
Aan het eind van de morgen
kreeg meester een fotoalbum
met daarin foto 's van het
afgelopen schooljaar. Mevrouw
Oosting werd een plantenbak
voor in de tuin aangeboden door
de kinderen .

Wij waren ook geïnteresseerd in
de samenwerking tussen de
leerkrachten en de
oudercommissie in Garmerwolde.
Hierover had de heer Oosting
niets dan lof, alhoewel hij zich
niet aan de indruk kon
onttrekken, dat sommige ouders
wel eens wat te lichtvaardig
dachten over het organiseren
maar vooral ook het ten uitvoer
brengen van de schoolreisjes. De
verantwoordelijkheid van het
onderwijzend personeel voor het
lichamelijk welzijn van de aan
hun goede zorgen toevertrouwde
pupillen weegt dan bijzonder
zwaar. Een ongeluk zit in een
klein hoekje nietwaar? Sommige
onderwijzers en onderwijzeressen

kunnen ér nachten van tevoren al
niet van slapen . Het is
waarschijnlijk waar, dat veel
ouders zich daar niet, of
onvoldoende van bewust zijn.
Wat was meester Oosting het
meest opgevallen in
Garmerwolde na zijn
overplaatsing? Daar hoefde hij
niet lang over na te denken. De
'stugheid' of zeg maar de
'onbeleefdheid' van de kinderen
in Garmerwolde. Een 'goede
morgen of middag ' was er niet
bij. Zijn eerste handelingen
waren er dan ook op gericht om

Afscheid van meester Oosting

kon betrekken en hoe men de
aanvoer van de benodigde
bouwmaterialen kon verzorgen.
Het gymnastieklokaal zou achter
de school aangebouwd worden,
maar ging voor de zoveelste keer
de mist In.
Vele lezers zullen zich
ongetwijfeld nog herinneren, dat
een paar jaar geleden
burgemeester Zandbergen in
gezelschap van zijn gemeente
architect tijdens een bijeenkomst
in café De Unie ons veel hoop
gaf toen het ging om een
'Dorpshuis'. Als prioriteiten voor
de bouw van dit eventuele
Dorpshu is golden toen vooral
gymnastiek·faciliteiten en
uitbreiding van de
kleedgelegenheden van de v.v.
GEO. Vele uren werk heeft de
heer Harm Jan Havenga besteed
aan het uitwerken van
verschillende plannen voor dit
gebouw, maar helaas ook deze
plannen verdwenen weer in één
of ander obscuur gemeentelijk
archief.
Overigens was het niet alleen het
gymnastieklokaal wat de heer
Oosting bezig hield. Zijn grote
wens was vooral ook het nog
mogen meemaken van de
zogenaamde 'kleutc.rbasisschool'.
Deze nieuwe school vorm zou
inhouden dat er een kleuterklas
aan de O.L.S. zou worden
toegevoegd, alsmede een derde
leerkracht.
Even leek het erop, dat de school
in Garmerwolde hiervoor in
aanmerking zou komen. Na de
komst van de L. v.d, Veenstraat
liep het leerlingenaantal n.l. op
tot ongeveer 50. Toen ook nog
enige andere gezinnen met
schoolgaande kinderen zich in
Garmerwolde vestigden kwam
men in 1977 op een totaal van 56
leerlingen. Als in 1978 dit aantal
gehandhaafd had kunnen
worden, had de O.L.S. recht
gehad op de derde
onderwijzer(es) en was het ideaal
van meester Oosting dichtbij
geweest .
Helaas voor hem, maar vooral
ook voor Garmerwolde, mocht dit
niet zo zijn . Het is daarom te
begrijpen , dat het meester
Oosting heeft teleurgesteld dat
verschillende ouders om
uiteenlopende redenen hun
kinderen meenden naar een
andere school te moeten sturen,
hetgeen natuurlijk en gelukkig
hun goed recht is, maar wel
spij tig voor de ontwikkeling of
misschien in de toekomst wel
handhaving van de school in
Garmerwolde.
Een kleuterbasisschool en
een gymnastieklokaal ?
Misschien ooit nog eens
realiteit? Voor zijn opvolger zijn
nog mooie taken weggelegd.
Gevraagd naar de bekende
Floralia activiteiten, wist meester
Oost ing ons te vertellen dat deze
ongeveer f 2.000,- opbrachten.
Wel niet zoveel als destijds in St.
Annen, maar toch een zeer
welkome aanvulling van de
immer geld nodig hebbende
school kas. Van dit geld werden
en worden vooral de jaarl ijkse
schoolreisjes gefinanciêrd, terwijl
er ook bijzondere activiteiten als
bijvoorbeeld het schaatsen op de
kunstijsbaan in de stad van
betaald kunnen worden , alsmede
Sinterklaas, feestelijke
Ouderavonden etc.

hierdoor van binnen een ruim,
fris en modern schoolgebouw
gerealiseerd.
De kinderen verbleven in die
tussentijd in een houten
noodgebouwen dat terwijl wij
bijvoorbeeld in november 1973
letterlijk nogal een stormachtige
tijd meemaakten.
Toen er ook nog nieuwe
leermiddelen werden
aangeschaft was de heer
Oosting voorlopig een tevreden
hoofd der school. Alhoewel . . .
Met nauwelijks verholen
leedvermaak constateerde
meester Oosting, dat hij de
gemeente Ten Boer veel geld had
gekost. Zeer tevreden was hij
over de steeds uitstekende
medewerking die hij had van de
verschillende burgemeesters,.
wethouders en gemeentelijke
architect bij 'zijn verbouwingen'.
Veel minder tevreden, om het
dan maar zacht uit te drukken,
was hij over de plannen voor de
zo noodzakelijke gymnastiek
accomodatie in Garmerwolde.
Zoals algemeen bekend, heeft
meester Oosting altijtl erg
geijverd voor het verkrijgen van
een gymnastieklokaal bij de
school. AI die jaren ging hij, als
de weersomstandigheden zulks
toelieten, met zijn kinderen naar
Thesinge , op de fiets, om aldaar
wat te doen aan de zo
noodzakelijke lichamelijke
conditie van onze jeugdige
Garmerwoldertjes.
Vaak leek het erop, dat meester
Oosting eindel ijk zijn zin kreeg,
maar evenzo vele keren liep het
weer uit op een bittere
teleurstelling.
Eenmaal was de zaak zover
gevorderd, dat men van een
ondernemer al kwam informeren
waar men het water en gas van

Wij dachten dat·het interessant
voor de lezers zou zijn om te
weten hoe het de heer en
mevrouw Oosting was vergaan in
Garmerwolde en wat zo ongeveer
hun verdere plannen zijn.
Meester Oost ing vertelde ons,
dat hij reeds sinds 1 januari 1956
in de gemeente Ten Boer
werkzaam was als hoofd van een
Openbare Lagere School. Eerst
in St. Annen en de laatste, bijna,
9 jaar in Garmerwolde.
In St. Annen troffen de heer en
mevrouw Oosting een héél mooi
schoolgebouw aan, doch wat
betreft de aanwezige
voorzieningen wat slecht
toebedeeld. Er was alleen
electrici teit. water en gas
bijvoorbeeld vielen op door hun
afwezigheid, Leerlingen en
leerkrachten moesten nog
gebruik maken van een
zogenaamde 'emmer-wc' en zich
verwarmen bij een potkacheltje.
Bijna weer modern dus , maar
voor die tijd en voor een school
toch wel wat achterlopend bij de
algemene ontwikkelingen.
Vla een drietal verbouwingen
wist meester Oosting aan deze
onwelriekende en vrij koude
toestanden een einde te maken .
In St. Annen heeft meester
Oosting altijd met veel plezier
zijn werk gedaan en had ook
mevrouw Oosting het best naar
haar zin. Het was dan ook wel
met gemengde gevoelens, dat hij,
wegens het sterk teruglopen van
het aantal leerlingen en 'de
daarmee gepaard gaande sluiting
van de school in St. Annen, werd
overgeplaatst naar de O.L.S. in
Garmerwolde, waar net in die tijd
meester Reinders met pensioen
ging .
In Garmerwolde aangekomen kon
de heer Oosting direct weer
beginnen met het maken van
plannen voor een verbouwing van
zijn school, want ook in
Garmerwolde was men wat de
schoolsituatie betreft niet
helemaal meegegaan met de tijd .
De ramen bijvoorbeeld waren
veel te kle in en te hoog geplaatst
zodat de kinderen niet naar .
buiten konden kijken. En ook hier
waren de sanitaire voorzieningen
alhoewel niet echt slecht toch
ook duidelijk voor verbeter ingen
vatbaar .
Zo'n twee en een half jaar na zijn
komst in Garmerwolde, in de
jaren 1973/1974 werd de
verbouwing overeenkomstig de
wensen van de heer Oosting
gerealiseerd. De ramen werden
naar beneden geplaatst en
vergroot. Van twee ramen werd
een gemaakt en de hele school
werd naar achteren uitgebouwd.
Zonder teveel afbreuk te doen
aan het karakterist ieke en
duidelijk dorpse karakter van de
school aan de buitenkant, werd

Meester Oasting
met pensioen



Dörpsproat
Hail voak als 'k mil hond eev'm
aan loop goa, loat ik hom wat
oetrun'n op ol Stadsweg.
Dat vindt hai mooi , doar heb e de
roemte en hai het d'r hail wat te
roek'n. Vroag mie nait wàt, want
'k zol't nait zegg'n kinn'n. Moar
hai stekt zien swaarde neus
overaal in, dat wait'k wel.
'n Mooie streek vin ik dat , dei ol
Stadsweg. 'n Hail mooi stuk d'r
van is nou stief vol bouwd mit
hoez'n • Lewenborg staait d'r ja
veur 'n gedailte op. En dat vin ik
aaign'lieks slim zunde, nait alla in
omdat 't doar zo'n mooi stuk
roeme natuur was, mit veul
gruinland, verschaaidn vogels en
'n mooi fietspad . Nee, doar nait
allain om, óók omdat d'r deur dat
stuk Stad alwéér 'n gedailte vot
is van dei aiwenolde weg dei wie
nog alt ijd 'Ol' Stadsweg ' nulm'n.
Hai liep ja ook van Stad
(Grunn'n) of bei Gaarmerwól
laangs en oal wieder 't
Ommelaand deur; tot aan
Hamburg zulfs, zo wordt d'r
beweerd. 't Is woar: Stad Grunn'n
was hail vroug aal 'n belangrieke
handelsstad, net as Hamburg.
Baaide steed'n haar'n 'n bluiende
handel op de Oostzeeland'n.
En 'n Daam (Appingedam) zat
doar, as zwaare konkurrent van
Stad en as belangrieke ploats in
't Hanzeverbond, mooi tussenin.
Kin'ie joe 't veurstell'n? Hou dei
balde, voak modderige loan de
gode, belangr ieke handelsweg
was, honderden jaar'n leedn? 'k
Prebaaier mie 't veur te steIIn
hou handelaars mit heur
woagens d'r laangs trokkn, bie
haarfst- of winterdag sums mit
de haile brut vast zitt'n bleevn in
de daipe spoorn. 'n Kiepkeerl, die
van dörp tot dörp trok om zien
negotie bie de mensken te si iet'n
• zien negotie én zien neis 
veuraal toen d'r nog gain
kraant'n waarn, wazz'n zuks luu
de 'neisbloadn' veur boer en
dOrpeling.
D'r binn' reed'ns om aan te
neemn dat dei ol Stadweg zulfs
al beston in de Middelaiwn. In
mien verbeeld'n zai'k d'r 'n stel
roege huurling'n, huursoldoat'n,
laangs trekkn, of 'n
laaidjeszanger, 'n minstree l.
Misschien wel hailemoal dei
haile laange weg van Hamburg
naar stad Grunn'n • of net aander
kaant op. Hou laank dee ze ain
d'r over? 'n Week of zeuv'm? Mie
ducht, din haar 'e nait omzeurd!
Dat schoot d'r zo deur mie hin
toun wie roem 'n week leed'n bie
Hamburg laangs reed'n mit auto.
Over 'n hail andere weg as dei
Ol' Stadsweg.
En wie haar'n d'r gain zeuv'n
week, moar zeuv'n uur over doan.
Nee, nait over die Ol' Stadsweg.
Gelukkig nait, want as dat zo
was din zol d'r aal wéér 'n stuk
geschiedenis onder ons moderne
asfalt ligg'n. Ons old stuk
Stadsweg ligt d'r nog, zo roeg as
in aaiwn. In Ten Boer en verderop
ligt d'r 'n wegdek over. 'k Hoop
eerliekswoar dat 'ons' 'Ol'
Stadsweg wieder aaldeur zo
bliev'n zeI. 't Is te mooi om 'vot
te doun' • 'n antiek stuk van ons
laandschap !

Vanoet Denemarken
op vakantie
Jan Noordhot.

spaarvorm
voor jongeren
van 11 t;ln 14 jaar
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Op bezoek bij
ju fr. Bos in
Bloemhof

Na 20 jaar in Garmerwolde
gewoond te hebben is jufr. Bos
om gezondsheidsredenen
vertrokken naar het
bejaardentehuis 'Bloemhof' in
Ten Boer. Twee redaktieleden
van de G. en T. Express hebben
haar daar opgezocht. We werden
erg vriendelijk ontvangen op haar
kamer, waar jufr. Bos op dat
moment druk aan het naaien
was. Ze bood ons direkt een
stoel aan en begon toen te
vertellen, dat ze er eindelijk maar
toch in geslaagd was een
plaatsje te krijgen in het tehuis
en wat zij mede te danken heeft
gehad aan de hulp van haar
huisarts. Ze is erg slecht ter been
en kon daardoor niet meer haar
werk doen in haar huisje. Op de
vraag hoe het haar bevalt in
Bloemhof, antwoo rdde ze:
'Prachtig! Het is hier net een
hotel. Ik krijg roomboter ,
aardbeien en heb zelfs ook
knakworst jes gehad.'

Ook kan ze prima opschieten
met de andere bewoners.
Miste ze nu haar huisje en vooral
haar tu intje in Garmerwolde ook?
Vooral dit laatste, want dat had
jufr. Bos met haar 78 jaren alt ijd
prima in orde. Maar nee hoor, ze
wilde niet graag terug, want het
werk kon ze toch niet meer doen.

Ze vertelde nog wel dat ze een
dip loma koken heeft , die ze
gekregen heeft , toen ze nog
werkte vroeger in een hotel in
Klazienaveen. Verder heeft ze zo'n
vijftig jaar bij anderen gediend.
Natuurlijk wilden we voor de
krant graag een foto van haar
maken en we vroegen of dat wel
mocht. 'Is mijn jurk wel mooi en
m'n haar ook wel?' was haar
tegenvraag. Doch dat was prima
zeiden we en toen gaf ze
toestemming om een foto te
maken. We hebben fijn en
gezell ig met haar gebabbeld en
nadat ze ons ook nog trakteerde
op bonbons en sigaretten hebben
we afscheid van haar qenornen,
doch we moesten haar de belofte
doen nog eens terug te komen.

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarpl3n
voor 15 plussers:

10% premie
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S.V. Thesinge
Door de S.V. Thesinge werd op
26 jun i 's avonds een sporti nstui f
georganiseerd. Eerst was er een
optocht met spandoeken van de
jeugdleden. De 3 mooisten
werden beloond met een prijsje.
Op 't veldje van Heidema werden
er toen wat demonst raties
gegeven door de jeugdleden.
De jongste meisjes deden, onder
leiding van Corrie Stuut, eerst
ochtendgymnastiek. Ze waren
hiervoor gekleed in een
nachtpon. Daarna deden ze nog
een dansje. De oudere meisjes
lieten ons zien hoe goed ze
paard konden springen.
De heren speelden een partijtje
volleybal. De dames waren niet
allen komen opdagen, zodat we
daar niets van te zien kregen.
Na afloop van de demonstraties
kon ieder die wou, meedoen aan
de spelletjes.
Vooral het volksdansen onder
leiding van Wobby Slaghuis had
veel belangstelli ng.
Om half tien was het afgelopen
en kon de S.V. Thesinge op een
geslaagde avond terugzien.

Open sloten
Schutterlaan?!
In het vorige nummer van de
'Garmer & Thesinger Express'
beloofden wij u op de hoogte te
houden van de ontw ikkelin gen
rond het bezwaarschrift , dat de
meerderheid van
Schutterlaanbewoners heeft
ingediend tegen de
slootdemping. Er zou - vóór de
hoorzittin g - eerst een
oriênterend gesprekje
plaatsvinden tussen een paar
mensen, die de aktie gevoerd
hebben, en het college van
B. & W. van Ten Boer. Ondanks
diverse pogingen van beide
zijden, is dat voor de
zomervakantie helaas niet gelukt.
Nu zal het wel augustus worden
eer dit gesprek kan plaatsvinden.
De betrokkenen horen dat
natuurl ijk vóór die tij d. Alle
andere belangstellenden zullen
het verloop van de
onderhandelingen kunnen volgen
via dit maandblad.

P.J.G.
Garmerwolde
Evenals vorige jaren willen wij
ook dit jaar de al bijna
tradit ionele Hanegevechten
organiseren. Dit zal worden
gehouden op 4 augustus, de
laatste zaterdag van de
bouwvakvakant ies. Komt allen !
Ook dit jaar proberen we weer
iets geheel nieuws aan het
programma toe te voegen. I.p.v.
een gewone badkuiprace zal er
deze keer een zgn. badkuip
glij baanwedstrijd worden

• nlieuwbouw
• yerbouw

• onderhoud

•
teyens yerhuur

yan
AU"O.OXEII

•
TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGELO
Telefoon 416389

Gar m erwolde

opgezet. Dit wordt zo mogelijk
nog spectacula irder als de
badkuip race.
Op de wal bij het Damsterdiep
zal namelijk een enkele meters
hoge stelling worden gebouwd
van waaraf de deelnemers aan
deze wedstrijd met zelfgemaakte
vaartuigen via een glijbaan het
water in zullen gl ijden. Ongeveer
halverwege zal een paal in het
water staan met daaraan een bel.
Wie het snelst vanaf de gli jbaan
het water in glijdt, zich naar de
paal voortbeweegt en de bel luidt
heeft gewonnen.
Voor nadere inlicht ingen over
deze gli jbaanwedstrijd en voor de
eisen waaraan het vaartuig moet
voldoen kan men terecht bij
Henk Veenstra, tel. 414790 of Jan
Jansen, tel. 41 6365.

De Hanegevechtcommissie
van de P.J.G.

SPELREGELS VAN DE BADKUIp·
GLIJBAANWEDSTRIJD

De deelnemende vaartuigen
moeten voldoen aan de volgende
eisen:
minimaa l 2 meter lang
minimaal 1,5 meter breed
min imaal 3 meter hoog (inclusief
mast)
Overige eisen:
geen uitst ekende of loszittende
delen
geen scherpe delen
vlakke bodem
moet uiterlijk als vaartu ig
herkenbaar zijn
max. leeg gewicht: 100 kg.
Aandrijving:
geen roeispaan, duwboom of
motor
Bemanning:
aantal bemanning sleden
onbeperkt
valhelm en schoeisel verplicht
Leefti jd:
deelnemers dienen 15 jaar of
ouder te zijn
Deelname:
is op eigen risico
Jury:
let op originaliteit en creat iviteit
van de deelnemers en het
voldoen aan de eisen z.a. gesteld
in de spelregels.
Zowel voor de snelste als het
creatiefste vaartu ig zijn prijzen
beschikbaar.
Tijd :
vaartuigen moeten 2 uur voor
aanvang van de hanegevechten
aanwezig zijn
Wedstrijd :
de deelnemers dienen het
vaartuig zelf in beweging te
brengen op het platform en over
de rand te duwen (a la bobslee);
de tijd gaat in bij het in
beweging brengen van het
vaartuig;
eenmaal in het water gekomen
dient men zich zo snel mogelijk
naar de paal te begeven en de
daaraan bevest igde bel te luiden;
op het moment dat de bel geluidt
wordt is de wedstr ijd afgelopen;
de deelnemers mogen tijdens de
wedsti jd het vaartuig niet
verlaten.
Aanwijzingen van de
wedstrijdleiding dienen stipt te
worden opgevolgd.
Tegen beslissingen van jury en
wedstrijd leiding is geen beroep
mogelijk.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
lIoordho'

Levering van alle soorten
rijwie le n, motoren,

bromfietsen
ZUNDAPP • KREIDLER - GARElU

-VESPA . TOMOS · YAHAHA
·FANTIC

• Alk k ltvlM ~~ II lf IIOOI'rood
~ • vee acceUOtfn en ~dden

• Pnmo se-oce en ~ro~

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902.1624
We rkplu ts 's mundags d e ge he le

dalledoten

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Inl.: P.J. v , Zanten
Tel. 050 -4 16091

b.g.g. 050 -416328

J.L. HAVINGA THESINGE
Luddestraat I Telefoon 1262

Rund·
en Varkens

slagerij

Bestellingen worden
bezorgd:

vrijdagmorgen te Thesinge
vrijdagmiddag te Garrnerwolde

Firma
R. Veenstra
BLOEMKWEKERIJ

Garmerwolde
Tel. 050·4 16280

Ten Boer
Tel. 05902·2946

Biedl een volledig assortiment voor
kamer en tuin.

Binnenkort aak barderp/onten. o.a.
sa/via ·s. tagetus enz.

SchiJdersbedrüf
H. Hofstede

verf-glas-behang-klompen-Iaarzen

9797 PC Thesinge .
G.N . Schuttertaan 28.
telefoon 05902·1957

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
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Te voet de wereld rond
door Rudy en Renee Bremer

HET LEVEN IN MAZATLÁN

In Mazatlán, oorspron kelijk niet
meer dan een vissersdorpje,
maar nu rijk dank zij de
Amerikaanse toeristen , konden
we dan eindelijk - maar pas na
lang zoeken - onze harde Duitse
marken kwijt , die de banken zelfs
in de grote havenstad Los
Mochis niet hadden will en
wisselen. De kranten schreeuwen
dagelijks moord en brand over de
vloedgolf van Amerikaanse
dollars die het land overspoelt ;
internationaal valt de dollar
gestaag , maar niet in Mexico: de
Mexicaanse peso is geheel
afhankelijk van de dollar (ruim 22
peso voor een dollar) en valt dus
gestaag mee. Mocht u echter
plannen hebben om dit
verrukkelijke land te bezoeken,
laat dan uw reischeques in harde
marken of goede guldens maar
liever thuis, want ondanks al het
geklaag nemen de banken in
Mexico vrijwel niet anders dan
dollars aan.
Met een vuistvol peso-bil jetten
spoedden we ons weer terug
naar onze kampeerplaats, om
onze buren gade te slaan , want
naast de woel ige, verkwikkende
oceaan en het leven in en om de
kathedraal waren het onze buren
die ons in Mazatlán het meest
boeiden. 0 , niet de Amerikanen
met wie we onze kampeerplaats
deelden, en waarachtig niet de
talloze muskieten die zich op ons
zoete bloed stortten, en zelfs niet
de zwarte, beo-achtlqe vogels die
in allerlei toonaarden in de
palmen zaten te kwette ren. Nee,
onze naaste buren leefden op het
dak van een soort
electriciteitshuisje vlak naast
onze tent : een vuilbruine leguaan
van bijna twee meter lang, met

een rug van een heel leli jk flets
soort oranje, een veel kleinere,
vaalbruine leguaan zonder oranje,
en een gifgroen, watervlug soort
smaragdhagedis van bijna een
meter lengte .
De capriolen van deze beesten,
die tijdenlang doodstil konden
liggen en dan plotseling met een
sierlijke sprong van het dak naar
palmboom verhuisden , met de
kop omlaag langs de stam
renden en dan weer stilzaten
alsof ze bevroren waren, daar
konden we uren naar kijken. En
's avonds kwamen daar nog
talloze padden bij, in allerlei
kleuren, die zich in de
onmogel ijkste houdingen aan de
muur van het huisje vastklemden
en dan zo, kop omlaag en poten
gespreid , er toch in slaagden een
maaltje insect en bij elkaar te
sprokkelen.
Het leven in en om de kathedraal
van Mazatlán is weer iets heel
anders. De kerk zelf is imposant
en ziet er oud en verweerd uit ,
met veel goudkleurig mozaïek op
muren en torens ; maar hij is pas
in 1938 gebouwd . Van binnen is
hij vol pracht en praal , zoals de
meeste kerken in dit land:
bontgekleurde heil igenbeelden,
diepe nissen met rijkversierde
altaren . flakkerende kaarsen en
vetpotjes en geknield biddende
of zachtjes mompelende
Mexicaanse vrouwen. Maar er
heerst geen gewijde stilte: een
oude, vervuilde bedelares, die
met één arm op een doopvont
leunt om zich staande te houden ,
barst herhaaldel ijk in jammerend,
hoog gezang uit en spreekt
voorbijkomende kerkgangers aan
met: 'Lekkertje'; kinderen rennen
heen en weer; bij een van de
ingangen ligt een halfdronken ,
volkomen mismaakte bedelaar in

zijn slaap te kreunen; en in een
hoek van het schip begint een
hele Mexicaanse familie van wel
twintig personen, onder leiding
van een soort koster , plotseling
zachtjes maar duidelijk een
litanie te zingen. Als we door een
zij-ingang weer naar buiten gaan,
staan daar een stel oude, sjofe le
mannet jes en vrouwtjes
luidruchtig plezier te maken; één
volkomen gerimpeld, verweerd,
vervuild en gekromd vrouwtje
drinkt in één teug een nog meer
dan halfvolle heupfles tequila
leeg en wenst ons kakelend een
behouden reis. En dan staan we
weer op het pleintje met zijn
fruitkraampjes en zijn garnalen
en oesterstalIetjes, temidden van
het voortrazende verkeer, dat
voornamelijk uit walmende
autobussen bestaat. Ja,
Mazatlán mag dan een
toeristenplaats zijn , maar het is
toch nog altijd Mexico .
Kort voordat we uit Mazatlán
vertrekken - helaas liftend, omdat
er uit Mazatlán geen weg langs
de kust voert; we zullen niet
eerder echt langs de kust kunnen
wandelen dan in de omgeving
van San Bias, in de staat Nayarit,
in de echte tropen - komt er een
waarschuwing dat er een orkaan
op komst is. Er worden
windstoten van 150 km. per uur
voorspeld , en de hele stad is in
rep en roer: huizen aan de
boulevard worden geblindeerd ,
restaurantjes breken hun
overkapping af, iedereen is
paraat. Wij kunnen niet anders
doen dan onze tent wat steviger
verankeren en hopen dat we in
het naastbije gebouwtjes kunnen
vluchten als de storm losbarst.
We brengen een slapeloze nacht
door, in windst ilte en bij een
prachtige volle maan, maar als

we de volgende dag opgelucht
ademhalen , blijkt het dat we te
vroeg gejuicht hebben: de orkaan
is weliswaar afgezwakt tot zo'n
120 km. per uur, maar er wordt
nog altijd voorspeld dat hij
Mazaltán zal treffen , nu de
komende nacht. We kijken eens
somber naar de vele palmen
zonder kroon - afgeknapt in de
vorige orkaan - en relaiseren ons
vreugdeloos dat het geen zin
heeft om de tent te verplaatsen:
overal staat hij wel in de baan
van zo'n geweld ige palmkroon
vol kokosnoten, die bij zo'n storm
van 30, 35 meter hoog op je
neerkomt als de palm "afknapt.
We pakken alles in, klaar voor
een bliksemsnelle vlucht -
waarbij we de tent natuurlijk
zullen moeten opgeven, want die
wordt bij de eerste de beste
windvlaag als een veertje
weggeblazen - en gaan dan, na
een laatste blik op de plotseling
loodgrijze lucht, toch maar
slapen, want wat kan je anders?
De volgende dag vernemen we,
geheel verkwikt , dat de orkaan
vrijwel uitgewoed is en
bovendien ruimschoots ten
Noorden van Mazatlán langs zal
trekken . We gaan nog één keer
duur uit eten · f 7,50 per persoon,
en dat is in Mexico lang niet mis
- en zeggen dan ons leventje van
rijke toeristen in een beroemde
badplaats vaarwel, om ons langs
de Panamerican Highway naar
de tropen te spoeden.

Predikbeurten
5 augustus, J.C. Tak, 10 uur,
Thesinge
12 augustus, Ds. De Vries·
Batenburg , 10 uur, Garmerwolde
19 augustus, Ds. De Vries·
Batenburg, 10 uur, Thesinge
26 augustus, J.H. Beenakker,
10 uur, Garmerwolde

Een kip met vier poten!
De trotse eigenaar, de heer
H. Klunder, met zijn zeer
zeldzame curios itei t . . .
'Een kip met vier poten '

o Brand, na het grote onweer van
begin juni, alvast een 'begin '
heeft gemaakt met de
renovatieplannen in de Thesinger
dorpskern?
o Het voetbalteam van de lagere
school Thesinge 3e is geworden
op het Schoolvoetbaltoernooi?
o Er in het fraaie 'Sneeuwboek'
van de Noorderkrant, uit
Thesinge foto 's werden geplaatst
van J,L. Elzer, E. Holtman, A.
Kremer, I. van Rijssel, S. Sybenga
en mevrouw Westerhof?
o G. Bouwman en W. Bus uit
Garmerwolde ook hun
sneeuwprent bijdro egen?
o Er in onze contreien een
algemene plaag van 'slakken'
heerst?
o De abri aan de rijksweg te
Garmerwolde weer is
gerepareerd door Harm Jan
Havenga?
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Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien,

Voor 'n vrijblijvend kijk je of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom,

Slaster . "en Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. OS902·1383

Café· Bar - Eetcounter
'LEWElIBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

Open van 10 uur v.rn. to t 2 uur .
Maandag en do nderd ag to t luur .

'EKKO-SPAARPLAN'
JEUGDSPAAR KLU8
t .b.v. 6- t lm 10-jar igen
MET S% PREMIE
~

,", *1 ""'''''''' ' '",,",

GARMERWOLDE

Van der Molen
leye..t njet

alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken wij graag een
scherpe offerte voor u als 't om

een zonnescherm gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling
zeilmakerij zich bezig met het

opnieuw bekleden van markiezen.
of met het repareren van tenten.
Ons leveringsprogramma omvat

verder:
vouwwanden, verduisteringen.

rolluiken, voorzetramen en
konstruktiewerken.

Informeer vr ijblijvend naar onze
mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. Y.d.
Molen &. Co.

Kantoor en .....erkp taats

Oude RiJk..weg 12, Gar rnerwclde .

tel 050--4 16098

Adviseuzc voor l ewe nborg:

mevr. H. Deewes. Meerpaal 170.
tel 050-41053L



Dan voor een lekker stukje teert ol gebak. even naar

Nieuwe
beheerders in
Café 'De Unie'

Trekkingsl ijst
verloting v.v.
G.E.O.

Karel en Jannie de Waal uit
Groning en zijn inm iddels de
nieuwe beheerders van café De
Unie in Garmerwolde.
Het ligt in de bedoeling , dat
vanaf 10 augustus het café dan
dagelijks, de gehele dag,
geopend is. Voorlopig tot 6 uur 's
avonds, waardoor de avonden vrij
blijven voor te houden
vergadering en etc.
Ook hoopt men tezijnerti jd de
winkel weer te openen en deze
dan te voorzien van een zo groot
mogelij k assortim ent, zoals
levensmiddelen, maar ook
groente, brood en dergeli jke.

Vakantie

1827 1688 927
803 305 1141

1025 843 356
614 364 1782
903 1802 1692

1194 812 2068
827 569 2004

1796 1248 345
439 1695 1635

1204 233 690

Prijzen afhalen bij K. Wierenga ,
vss. Hildebrandstraat 14,
Garmerwolde.

Misschien hebt !J het nog niet
gemerkt maar het is inmiddels
vakantie. Heel Nederland en half
Garmerwolde en Thesinge zijn op
vakant ie. Het eerste sein dat de
vakantie aanst aande was kwam
van de schoolkinderen. Plots zie
je die overal en altijd. De rustige
uurtjes van de moeders zijn
verdwenen want de kinderen
worden nu niet beziggehouden
door de meester of door jut.
Integendeel , deze voorheen zo
rustige uren blijken nu de
moeilijkste. Alle kattekwaad van
een heel jaar is opgespaard en
wordt nu uitgeprobeerd. Hutten
worden gebouwd en even later
zie je de afgebrande restanten .
Blijkbaar heeft de eigenaar l
bewoner zich vergist in zijn
stookkunst en sloeg de vlam in
de pan en vervolgens in het
hutje. Het tweede sein van de
aanstaande vakantie werd
gegeven door de SRV-wagen.
Deze komt nu vroeger en omdat
veel klanten nog van niets wisten
wordt de voorsprong steeds
groter evenals de hoeveelheid
gemiste boodschappen en
tevergeefs wachtende
huisvrouwen. Daarna wordt het
pas echt vakant ie en wel de
bouwvakvakantie. Heerlijk die
rust. Geen gerammel van
betonwagens of gehamer van
zeer vroeg uit de veren zijnde
timmerlui. Maar ook is er dan
nergens meer een spi jker of een
plank te kri jgen voor je kippehok
dat jij in je eigen vakantie even
zou bouwen . Inmidde ls zijn je
buren al terug van ver weg
geweest en je hoort verhalen,
niet te geloven: het weer was uit
de kunst of juist andersom, de
mensen aardig of uit op je
centen , de camping uitstekend of
thu is zit je beter. En dan opeens
blijkt de vakantie bijna voorb ij te
zijn. Je merkt 't het eerst aan het
korter worden van de avonden,
het zich vervelen van de
schooljeugd en aan de
groentetuin die in volle pracht
erbij staat.

TELEFOON 050-4 16062

Cl\ FE

j/iigermeü)ter
GA R:vlER\VO LDE

Op donderdagavond 21 juni nam
juf Van Dijken afscheid van haar
kleuters. De beide juffen en de
kinderen hadden veel werk
gemaakt van het feest. Er werd
gezongen, verteld, en zelfs een
musical opgevoerd over
'BESTAAT-NIET-LAND', een
sprookjesland voor kinderen,
waarbij juf Heidema het verhaal
vertelde en de oudste kleuters
enthousiast opvoerden.
Een dik succes!
Juf Van Dijken, die zes jaar
hoofdleidster is geweest van "t
Kwelternest' in Thesinge, krijgt
nu in Ommen een zelfde positie.
Natuu rlijk was er ook een
afsc heidslied , en veel cadeaus
en bloemen van kinderen, ouders
en bestuur als pretti ge
herinnering aan een fijn e
Thes1nger kleut erschoollijd.
Tot nieuwe hoofdleidster is Paula
Noorman uit Ter Apel benoemd ,
die in die plaats ook werkzaam is
geweest als hoofd van een
kleuterschool.
Het feest duurde tot half tien ,
wel wat laat voor de kleuters
maar het was dan ook een
speciale avond, en iedereen die
aan het feest had meegewerkt
kon tevreden zijn over het
succes. Het was tegelijkertijd
afscheid voor de oudste kleuters
die komend schooljaar naar de '
lagere school gaan!
Als ouders sta je er toch iedere
keer weer versteld van, wat er
door de kleintjes en hun leidsters
samen wordt gepresteerd! Niet
alleen een dubbel mooi afscheid
maar ook een mooi besluit van '
di t kleu tersc hooljaar.

Ingezonden door een moeder

Dansen in
Garmerwolde

Afscheid 'Juf'
Wilma van
Dijken

De heer Mulder, erkend
dans leraar, vroeg ons om de
inwoners van Garmerwolde,
Thesinge en omstreken het
volgende te wi llen mededelen.
Het ligt in zijn bedoel ing om
danscursussen te organ iseren
voor jong en oud, gehuwd en
ongehuwd, beginners en
gevorderden.
De cursussen beginnen in
september en worden gehouden
in café De Unie in Garmerwolde.
Men kan zich hiervoor opgeven
woensdag 8 augustus 's avonds
van 8 tot 9 uur, eveneens in café
De Unie.
Voor verdere inlichtingen kunt u
terecht bij ; Hoornsediep 75a te
Groningen, tel. 050-258001 .

Mulla s
Rumpstadt
Rabenwertl
Rau·Combi

Veenhu is
Hassia
Has sia
Kong ski lde

Bede lift
PZ

Fiat t rektoren 4(} 150 PK
New Holl and Persen 37().37&386
Vicon Cirkelmaaiers. schooders en

strooiers
Krone Opraap snu-ooseeewaçens
SchuÎtemalter Mestverspfelders, Kippers.

Vacuumlank en Meslo'lagen
Vavuumlanks en Kipw agens
Pootmeetnoes 2-4-6 rij
Oliebad zaaima chines
Zware cutuva toren (VibrofleK)
2.25-6.25 m tr. Hogedr ukreiniger.
Hel e lucht kacnet
Betenrooie r
Cycloma a1f!fs. si roo iers en
setnocers
KUllsnijders
Ploegen . Frezen. cutuvatoren
Grond bewerking
Grondbew erkmqswerknnçen en
wiedmachines

SChmotzer Wiedm achines voor opbouw
Santens trensconews
Westlaiia Melklelding·Visgraatstal .

Carocsset stallen
Weldetankjes
MotO!'zeisen

Spa,.
Xenoah

Tiddo Scnutter

Vraagt vrijbli jvend II1lichlmgen:

WIJ LEVEREN U GRAAG:

'Goa den ien keuken', raip zai
kwoad.
'Hoals mie de haile tied oet
sloa p
En scharrels deur de koamer as
'n oap! '
'Dat dou 'k', zéJan , 'doar binnen
tenminste bl inden veur,
Was 'k nou mor eerst ais bie die
deur.'
Hai strompelde en hompelde wat
rond,
En tuimelde met groot geweld
bie 't trapke deel op grond .
D'r kwam dou 'n jeuzelend
gelu id,
En Knelske vloog te bërre uit.
Zai doch t nait aan gerdienen 
aan dit noch dat ,
Allain mor dat Jan haals en
bain'n broken had.
Dou 't licht op kwam zag zai dan
ook 'n maal tafereel,
Jan lag in 'n knoedeltje op deel.
Zien bainen stake n deur zien
hemdrokmauwen
En 't aandere dus zulfs Knelske
noast nait meer aansc hauwen .
Jaans ogen keken wied en
scheel,
En jammerend en scheldend lag
hai door op deel.
Dat schë ln gaf zien vrauw weer
moud,
lai trok hom aan zien ondergoud.
Dou bleek pas goud hou roar de
situoatie was
En boet'n stonnen de kwoa jongs
te loeren veur 't glas .
'Mos kiek'n Berend', raip d'r ain
van pad,
Jan Broasem en zien Knels
stonnen hoas t mit blote gat! '
Binnen wer 't dou hoastig sti l en
grauw ,
Mor as ie Broasem proat'n over
wassen en verschonen
wordt hai flauw . ..

Ooster1lamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-772552

Dat Knelske 't wel weer wonnen
had.
Dei kroop intussen al aan koant
en ook Broasem dé zien goud
van hoand.
Och, dat oetklaid 'n ging wel vlöt
AI had hai den ook haast voas
van bossum stöt.
Kiek zé hai 't had mie al hoast
weer cent'n kost.
Dat doe die al gerdienen ook net
weer wassen most .'
Hail veul antwoo rd kwam d'r nait,
Want Knelske kreeg hai nait
meer hait.
Mor joa . . . en toch, want heur
mor ais.
Van vranterighaid wer Jan al
hais.
Zien hemd wol nog wel over kop
Mor mit de onderboksum wer 't
stro p.
Hai foet erde en frommelde
Totdat er staingoud van de toafe l
rommelde
't Lawaai drong ook tot Knelske
deur.
Dei gaap te: 'wa t heb 'k mit dei
toch aal 'n gezeur,
Nou stais doa t sikkum aal 'n
kertaier
Verach tfond bis ja net 'n stom
daier! '
'Wel gloeiende glène gört mit
stroo p
Knels wiel, doar heb 'k aal weer
'n knoop .
Wat gaf mie doar toch veur 'n ol
lap,
't Liekt wel 'n onderboks um mit
'n klap.
Verdraaid nog tou wat enge
piepen
Zai zillen mie glad in 't vel te
kniep'n.
Ik vuil gain end en gain begun
Ik zëg die Knelske, hel is dun'.
'Och sla i f van kerel', trok dei van
leer,
'Wat h ës toch aal mit dein
gebeer.
Ik leg die alles kaant en kloar
En nog moak doe zo'n groo t
misboar?
Doe bis weracht ig net 'n leujong
'k Wait zeker dat er sch iere
onderbrouk op stoule hong '.
'Dat l öq ', z éJan, 'zo voak as 't
zëg me wief
Ik krieg dat ding nooi t om mien
lief ,
'k Zit hailda il mit dat tlont ien 't
hoes.
en oardeduis ter is 't . . . wat is 't
gezoes.'
Oet bedsté kwam dou 'n goue
road,

~
~

J.c. Kapte ynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

Gedichten van Tiddo Schutter

't Was op 'n Zoaterdag

'Wel gloepend', raip Jan Broasem
oet
'Wat heb ik toch 'n jeuk om hoek.
Mit 't schone goud krieg 'k mien
gerak
mor aans è 'k: 'k Zit vol
ongemak'.
'Ach laive stumpers', raip zien
vrauw
Den 't hemd mor oet en 'n beetje
gauw
Dat brengt mie nou ja glad van
streek,
Gelukkig 't is net end van week !'
'Och wicht' , zè Jan, 'dat zint mie
nou ja niks op heden
En 't is ook ja nog mor 'n dag of
vart ien leden
Wat doch's nou dat verschonen
nodig is? . ..
De Jeuk zit mie in 't bloud as ik
mie nait vergis!'
Mor Knelske prait hai nait oet
zied
En 't ondergoud lag over stoul
tegen bërgoans tied
'Hier', z ézai, 'ligt het haile spul.
En denk erom - gain fla uwe kul.
Doe hols nou strakk ies dien
fatsoun
want most wel even ien 't
duisteren doun.
Mien overgord ienen zitten ien
was
En zo mit blode pokkei stoan , dat
geit gain pas.'
Jan Broasem prevelde nog wat ·

DAMMINGA - IN DE EERSTE PLAA TS STIJL.
. . . UW STlJL .. .1

Onderstaand gedicht - alweer het
derde, dat de Express publiceert 
schreef Schutter 'naar een
plaatselijk his torisch gegeven,
behoudens enige dichterl ijke
vrijheden' rond 1929. Hij zegt
hierover: 'Als ie naar 't joartal
(1929) kiek 'n, dan mout ie wait'n
dat er dou bie ons in 't dörp gain
badkoepen, doesjes etc. te
bekennen waren. As men
zuchzull een beetj e behimmelen
woe den ging dat deur middel
van 'n wasl ap en 'n teiltje woater .
Of den alle lichoamsdailen 'n
nadde beurt kregen, mag bie
summigen ook nog betwield
worden. Moar algema in wer
aanng,men dat men op
zoaterdagoavend te hemd oet
mos . Veur de rest ging 't voel der
mit swaitn wel oal , zei men den.
Hou dat verscho nen d'r bie Jan
Broasem en zien vrauw d'r om
weg ging word joe in het
volgende beriemde vuurval
verteld -'

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bell en naar R.K. Stol ,
Dorp,weg 40, Garmerwolde, lel. 050-416292 of 730498

BakkerU Stol

H.V.
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A P S C HEI 0 MEE S TER o 0 S TIN G

opZat~rda9middag 18 augustus werd de heer Oosting en zijn familie
een afscheidsreceptie aangeboden in café" De Unie ", waar zêêr veel
belangstelling voor was. .
De ','Hee r .en ,mevrouw Costing werden op originele wij ze Garmerwolde
binnengehaald. Aan de grens van het dorp werd door "De Harmonie"
de auto opgewacht vanuit Ten Boer, waarzij sinds kort woonachtig zijn.
In optocht . ging, het toen over de Dorpsweg naar café De Unie. Hier
bracht "oe Harmonie" de familie Oosting een serenade.
In het café was er gelegenheid om van de heer Oosting' en zijn vrouw
afscheid te nemen en kennis te maken met het nieuwe hoofd der school,
de heer Groenhagen en zijn vrouw. Vele ouders en oud-leerlingen ·
maakten van deze gelegenheid gebruik. De mees ter en zijn vrouw ston
den er "stralend" bij en lieten kennelij k g0nietend heel het gebeuren
over , zich heEm gaan. :' "
De heer K.Jànsen opende de , receptie als voor z i t t e r van de oudercom
missie. Hij heette de .heer en mevr ouw Oosting van harte welkom en
tevens , in het bijzonder het nieuwe hoofd der school. ".

' Ve r der zei de heer Jansen ;
' ..,"Dames en Heren, Jongens e n Meisj es"

Namens het gemeentebestuur en de o~dercommi s 3 ie heet ik u allen
hartelijk welkom op deze afscheids~eceptie van Meester Costing.
In het bijzonder wil ik welkom heten onze ni euwe Meester, de heer
Groenhagen en mevrouw Groenhagen.
Meester Groenhagen, ik spreek èe wen3 uit, è a t onze school lang van
uw kennis mag profiteren en dat wij als oudercommissie prettig met U
mogen samenwerken. .
Geachte aanwezigen, straks als u ~f sche id neemt van meester Oosting
kunt u direct daarop kennismaken met ,mee s t er Groenhagen.
Ja meester ;. •• de tijd is gekomen da t ar afs che i d moet worden genomen.
Toen u hier 'i n '1970 kwam organiseerde u di rec t een Floralia tentoon
stelling, wat de dorpelingen wel konden waarderen. Ook was u direct
in actie om de school te laten verbouwen, want u vond de school niet
met de tijd was meegegaan. Na ongeveer t wee jaar kon de verbouwing
naar uw zin worden gerealiseerd. en hebben wi j mede door uw inspannin
gen een modern schoolgebouw. U moest al di e tijd wel in een houten
noodgebouw zitten. Daar heeft u het niet gemakkelijk gehad. Want
eens 'na een storm en veel regen wa s alles "kleddernat. Maar dat had
u er wel voor over. Als uw school maa r in een nieuw jasje werd ge
stoken. Nou u kon er dan ook wel trots op zijn.
Een paàr jaar geleden konden de r eunisten de school ook bezichtigen,
toen de school haar 100-jarig besta an vierde . Aan die middag hebt u
ook vooral uw steentje bijgedragen . U hebt oo k alles gedaan om een
gymnastieklokaal hier in Garmerwol dc t e krij gen, soms leek het erop
dat het gerealiseerd zou worden, maar i edere keer ging het de mist
weer in. Al die jaren dat u hier bent geweest moest u met de kinde
ren naar Thesinge om wat aan hun lichamelijke conditie te doen. En
zo ging u ook langs de Stadsweg naar het zwembad in Ten Boer. Dat .•
moet wel een enorme opgave voor u geweest zijn. En wij willen u
daar ook nogmaals hartelijk voor bedanke n , dat u altijd die opoffe
ring hebt willen 'doe n .
Eên van uw wensen was":ook de 70ge naamde "kleuterbasisschool. Dan zou
er misschien een derde leerkracht toegevoegd kunnen worden. Het leek
er op, dat onze school er voor in aanmerking zou komen.
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In Garmerwolde kwamen meer gez innen met kinderen. Maar het werd
voor u en voor ons een teleurstellin g omda t verschillende ouders
om uite enlop ende r e de ne n hun k i nd e r e n naar e e n andere school
stuurden. Ma a r mi s s chie n komt cr nog e e ns e e n kleuterschool en een
gymnastiekloka a l. Ui. o pvo l ger komt in ieder geval niet in een opge
gemaakt bed.
Na t uur l i j k waren e r tussen u en o n s we l een s moeilijkheden, als wij
als ouderco~~issie u he t n i e t naa r de zin dede n . Ma a r toch hebben
wij het me tP a l t i j d pre t t i g naar d e zin ge h ad .
U was een goede penningmee s ter , wan t a l s wij iets wilden kopen, zei
u altijd "wa t, kos t h e t, want ua he bben nie t zov e e l ' geld 'me e r " :. , ,-,'
Maar het ge l d kwa m er a l t i j d we l . - ' , , ..
Vertrekt e r , v an h i e r ee:1 l eer l i ng naar de stad, ' d a n ' b l i j kt ,; , dat hij
of , zij een goede bac ' "H;shoo l ;leeft geh ad . U hee f t onze' kinderen
heel wat geleerd en a a t wo ::-d t door ons ook e cht \;rel' gewaardeerd.
De schoolre i s j e s wa z i k bijna verge t en . Dat jaarlijkse ' r e i s j e werd

," ,": door d e kindere n e rg op p r i j s' geste ld . Als j e hun vroeg hoe is , het
.. gega an, dan kr e gg j e ste eds a l ::; antwoord "we moes ten wel \'lCer ,veel

lopen, maar het wa s ~Te l moo i ~ Ir ,

Heester, bij he t ove r d e nken v a n d eze , jaren vragen -wij -o n s af hoc u
dit , afscheid zu l t e :;:-'..a r en . U diè t o c h v a n de school éri de 'k i nd e r e n
houdt. He t we r k dat u hier wa s toeve r t r o uwd . Wi j 'moet èn ons toch al

, - sterk vergiss en a l s u da't nu s t r a k s n iet zul t mi.s s eri , ' ;' , i ",!, '

Mee s te-r , in uw loopbaan \li l l e n \'l:' j ook U>T 'v r o uw b e trekken-• .-,Wa nt uw
werk had t ó ch ook a lti j d naar beLan çs t.eL'l Lnq , Juffrouw ,stond :e:l1tijd
kla ar me t een vriendel i j k woord en e e n harte li j k gebaar. De school
jufs e n de hospitante n wo-con cr al les v an, ' dat mevr 'ouw"Oosting\ ' een
heel l ekker kopj e ko :!:fie zet t e n kon .
Me ester e n j u f f r ouw, wij be danken u voo r hetgeèn ' u voor onze.. Jdnde
r9nde ed, maar wi j hopen dat u Ga r merwolde niet 'vergeet~ Dat u ,nog
vaak op deze j aren h i er t eru g ziet~ En dat u s amen 'in Ten Boer' nog
v e el v an .h o t; l eve n g e n i e t . Ik d a nk 'u : Al.du s de vh ee r Jansen. ,

Namens h et gemeer, ';ebe r;tm.:r van 'l'e n Boer sor ak wethouder Uitham~.
Hij zei, dat d e hee r Oo nt.Lnq meer d an 20 'J a a r in 'de "gemeentein het
ondé~wijs h e e f t gewcrl~t . Uit b l i j k van wa arder ing h~eft de ,gemeente
deze r eceptie dan ook v an n a r te o nde rste upd. De wa a r oe r i ng was ;
tevens groot voor h e t met v e r vroe g d p e n s i oen gaa n . Hij vond d~t dit

" , getuigde van e e n vers t a nd i g i n zich t om zodoend e aan ,e e n jong~r hoofd
, ' " ' " de ruimt e t e 'bieden . De ,...e t houder nemo r eer d e t.c v ens..oe positie van
- ' ;(' , de Op enbare La ge r e School, d i e dezti jds d r e i gde a f t 'o 'g i l j d e n naar

" : "e e n "é é nma ns - s c ho o l . He t n i euvrbouwp .Lan i n Garme rwolde 'h e e f t ;'de ze
" dreigende situat i e "_oe n gered . Voo r d e t o e koms t van ,d e school, met

. :'d'c eventuele n Leuwe s ysteme n d i e cp s t a pe l s t aan , ' kunn e n nu het
nieuwe hoofd e n de o l1r: Al:commi s s ie z i c h ga a n bezinne'il~ " De achooL zelf
s t.aat. ier , mede door U';l a c t i v i t e it , zee r goe d Lij, wa t een ze$r goe
de zaa k was.' De heer Ui,t.h a m cd n 'l j göe d oor nogmaal s , z i J n waardering
uit t e spreken v oo r wa t de heer Oo sLl,u ':J vvo r. hel; onder wi j s .Ln de
gemeen t e h e e f t gedaan . , , '
be h e er Schutter (e x vret.houdor van de gemeente Te n .Boe r ) 'z e i 'he t
volgûnd e '; Als ambt eloos bur ger heb je niet zo veel meer te vertel
len, ma a r bi j d i t afscheid wi.L ik t oc h wa t zeggEm ~ Ook hij !>prak

,; - zij n bij zondere wa a r d e z i ng ui t voor' een bij ZUllucr~ m~Ç"\~ter . · Hij
was n.l. niet zo maar een 3choolf.1e c G::cr . Hij had altijd vC'"'l, 'over
'v oo r d e kinderen. In ne s c hoo l raarl l i et hij dan ook vaak ecn l\..L '"

-Ó , t 'ibche toon hor en over de p laa tselij ke gymz a al, die 'ontbrak. Dat
,, ;, waren g e en perso o n l i jke be zwa r on , maar hij dee d d i t uit veiligheid

"" vo o r 'z I n k i nderen . De heer s ..,..h. , ~ , ... ..... .,. he s l oo t me t een gedicht in het
Gronings, dat eino tgrlf' II\,-, L " i k \.,c n : ,.. j {)c ,," "' ''' ''''' h p t-, I'l.lJer heste en
kort ge zegd : n:lL w aS het dan t e n '_ '3s t e

-,
V c .... v . )l C]f'" ,:: b".:J.1O de h e er Heye r , hoo f d der O.L.S. in Ten .Bo e z aan het

, '
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woor d, als c ollega tegen collega . "Ik spree k na mens de hoofden van
d e Openbare Lagere Scholen i n de geme e n t e . Nu j e het krijtje aan de
wilge n h e bt gehangen vindt ik het een eer om j e n amens m' n collega's
vaarwel te zeggen. We ne me n e cht e r ge e n a f s c h e i d van de p e r s oo n
Oos t i ng . Achttie n j a ar 12~g werken wi j nu al samen, dat i s e en lan
ge tij d . Opvallend v ond i k a lti jd dat je a l t i j d g raag het woord
mo cht nemen . · ·Ve e l wa arder i ng h e b ik ge k r e ge n v o o r onderwij zers die
op 2-3 ma ns schole n we rken , wan t d a t v ergt vee l va n h et onderwij
zend personeel : " Nog enk e le ·v e :ccle r e uitspra ken va n de heer Meyer
t ot de heer Oosting wa r e n o . a .

I n St . Ann en noemden ze j e o o k vre L e ens bu r geme e s t e r .
- Wat h e b je v ee l voor j e k i nd eren · over gehad .
- Hoe j e met bloe men e n p l a n ten j e s c h oo l g e zellig maakte .
- Je hebt e ens . gezegd Il Ik wou è a t de v a kan tie afge l open was, ik mis

de kinderen zo ;
- J e was erg kre a t i ef .
- Bewo nd e r i n g voor j e f i e ts t o c h t e n naar Thesinge en Ten Boer voor

gymnastic k c n zwem~cn .

- J e praatte a ltij d v ee l , ·maar · c ok voor j e beurt, maar dat· waarde-
.r c n we .

He t spi jt ons Oosting, dat je e r 2.1 5 c o l l e g a niet meer bij bent.
De s a l a ri s s e n laten h e t t o e j e ne g 't,a t . aan te bieden , het is :ge e n
roos, geen s o k ke n ma z r een kado bon . "le h op en dat ji j e n je vrouw van
e en we Lve .rd Lerid ..p e nsioen !:'.ogen ge n iet en .

Hierna werd het woördg6no~en door de hee~ Venerna ui t ST. ANNEN.
De he er Venerna b cdank t.e d e heer Oo sting voor de a lti j d stuwende
kracht v a n d e school on h~t ve~0nigings leven i n St. Ann en indertijd.
Het i s toc h tJP~ s ch , d a t S t . Annen a l t i j d d e hoofden v an de O.L.S.
aan Gar~erwolde l e verden . Dnar i s dRn nu e e n e i nd aan gekomen .
Garmerwolde mag St . Annen da n o ok dank b uaz z ijn dat de heer Oosting
i ndertijd naa r Garmcr-ml de kwam , lüs kado bo o d t de h e e r Venerna een
grote fo to a an van de :~ ~okkens t08 1 in St . An ne n , waar h ij j aren
h eeft g m..oond , Va n de ze f oto h(.;; ·~ :::t a l leen de burgemees ter e en
e xe mp l a a r . j·lij w',msen u Gen "lC:i.7 c r d i e n(; :?ens i oe n toe :

Daarn a kwam de h e er OQs t i ng mo t ~ i j n dankwoord .
Hij dankte alle aanw0 z ige n voor h un komst. Dat ik een geweldig mens
ben gewe es t hebb en ze me n u ve~teld, maar ik ben ma ar een doodge
woon mc ns . Hi j ze i verëier ; " De u .it.b ouw v a n d e s c h o o l h ad ik te
danken aan d e me d ewerking v a n het gemeent ebestuur en niet a l l e e n de
u i t bo uw, maar tevens voor a l l e hulp d ie ik h eb gehad zowe l in
St. Annen a ls in Ga r me.rwo Ldo ; " lü j n grootste wens i s nog steeds,
al b en i k amb t e loos bur ger, "zorg da t e)~ e en gymn a s t iek l okaa l komt : n

Dat i s een grot e noodza a k. U d oet de k i nd eren e r een groot plezier
me e. Tot de heer l-ieye r zei hij ; " i k p raatt e i nde r d a a d veel, maar
toch moet i k zegge n, dat o . a . j u l l ie mi j het we r k aangenaam hebben
ge ma a k t " . Hij n woni.n q s t a a t; nu i n ':L'en Roer en ik ho o p jullie nog
v a ak t e mo ge n beg~oeten.

Zo b e d ank t e de heer Oosting a l l e s p rekers o p zij n ongecompliceerde
wijze . Het i s t e moeili j k om a l l es p rec ies t e citeren , maa r we zul
l e n proberen e e n greep te doe n.

Als ik n a a s t Schutter s t o nd ko n i j; n iet zinge n i n het zangkoor.
- Re n n u l i d gc,!or den van d 8 d arncLub ,
- Heer Ve nema be dankt voo~ de prG cht igc foto .
- Toen i k met m'n 51 j a ar in Garmerwo lde kwam , dachten ze dat is

een "olIe k nul" , maar dat v ond ik zelf n i et.
Vroe ger kre eg j e a l~ we r k l oos o ndc n "ijzcr f 2 .5 0 v an j e v a der,
tegenwo ordig krij g j e dan een uitkering, z o z iet u ma a r " i k heb
een b e woge n t j.jd a ch t e r de r ug " .

- F i j n , he er Sc hut t er , da t u o p .. l e e ftij d nog bent ge komen.
- I k bli j f Garmerwolde r : :



- De oudercommissie van Garmerwolde Vlas "linker" dan die van St.
Annen. In Garmerwolde waren de commissieleden altijd aanwezig.

- Kees Jansen, 9 jaar lid van de oudercommissie, mag ik nu als voor
zitter uitluiden. Geweldig wat jij gedaan hebt: Om nooit te _
vergeten.

- En dan de "Juffen" Huberts en Tuin, _j ul l i e ook bedankt, we hebben
bijzonder prettig samengewerkt.

Nooit ruzies, niet met de juffen, niet met het gemeentebestuur,
"' ~ct niemand, zelfs ni~ ~ me t de predikant.

- "H I nopvolger Groenhagen'. loleet u wat mij bij hem opviel ? Hij
- i - hee f t ëenvriendelijk gezicht, ik hoop dat hij dat volhoudt.

:- .- Be l a ngr i j k vond ik, dat de kinderen rijp gemaakt moesten worden
voor het voortgezet onderwijs.

- Ik hoop, dat de heer Groenhagen de lijn doortrekt op "mijn school".

Dit waren cnkele uitspraken van de heer Oosting in zijn dankwoord.
Hij bedankte zijn vrouw even apart -cn zei, dat zij altijd z'n klank
bord was geweest.
Vrienden, ik neem nu afscheid als meester, maar niet als m~ns en
eindigde met een gedicht van Adema Schelterna, waarvan de laatste
regel luidde

Mijn mond is moe van zingen.

Verslaggever
Bob V::)s
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