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AAN DE PRAAT MET ROELIE DIJKEMA

Twee jaar geleden trokken ze zich terug uit café en
winkel: Roelie en Tonny Dijkema. Maar dat betekende
niet dat ze zich in hun nieuwe huis aan de Schutterlaan
in Thesinge 'terugtrokken'. Roelie stortte zich, aktiever
dan ooit, in het verenigingsleven. Als enig vrouwelijk
bestuurslid van o.a, Dorpsbelangen en de Scheuvel is ze
een opvallende figuur in ons dorp. Dat was aanleiding
tot dit gesprek, want het najaar staat weer voor de deur
en het voor ieder zo belangrijke verenigingsleven komt
weer goed op gang.

NEGENTIEN JAAR
BEDRIJFSLEVEN
Roelie Dijkerna woont nu 21 jaar
in Thesinge: 'Met mijn huwelijk
ben ik hierheen gekomen. Ik kom
uit Zuidwolde. Tonny zat toen al
twee jaar in het café, en toen wij
getrouwd zijn is de winkel· die
eerst bij mijn schoonmoeder aan
huis was· daar ook gekomen.
Samen hebben we dat negentien
jaar gedaan. Dáárvoor was ik
apothakers-assistente in de stad.
Ik heb h.b.s. gedaan, wat heel
wat was voor een kind uit een
gewoon gezin, en zeker voor een
meisje in die tijd. Maar wat dat
betreft vonden ze me toch altijd
al een aparte: voor mijn huwelijk
ben ik heel wat keren op
vakantie geweest in het
buitenland, met een reisclub.'

CONTACT MET DE MENSEN
Roelie is niet iemand die stilzit :
'Toen ik de winkel er nog bij had,
zat ik al wel in VIOD (de
toneelvereniging), de kaartclub
en gymnast iek. Maar verder
kwam je nauwelijks aan iets toe.
Ik begon 's ochtends om zeven
uur en de meeste avonden was
je pas om half een, een uur klaar.
Ik had er tenslott e ook nog eens
een gezin en een huishouden bij
en je probeert alles zo goed
mogelijk te doen.' In die drukke
jaren werden de kinderen
geboren, Siebolt (19), Jan (18)en
Lia (12 jaar). 'Toen we uit de
winkel gingen, voorspelde mijn
vader dat ik me hier aan de laan
dood zou vervelen. Maar met al
die hobby's van me, zag ik dat
niet zo gebeuren. Ik wilde het
contact met de mensen niet
verliezen. Zo zijn de Scheuvel en
Dorpsbelangen erbij gekomen:
dan blijf je overal wat meer bij
betrokken.'
Roelie is ook nog
contactpersoon van Thesinge
voor de Noorderkrant: 'Daar heb
Ik zelf om gevraagd, omdat er
hier geen was. Het is pure
liefhebberij , je verdient er niets
mee ofzo. Een enkeli ng komt
weleens bij je om een berichtje

. door te geven, maar het meeste
moet je zelf horen. Het ligt in
mijn karakter om zo aktief bezig
te zijn. Ik heb nooit gemerkt dat
de mensen er raar tegenaan
kijken dat ik dit als vrouw
allemaal doe. In Dorpsbelangen
vinden ze het, geloof Ik, zelfs wel
mooI. Ik vind het zelf ook wel

goed voor een vereniging van
Dorpsbelangen dat er een vrouw
in het bestuur zit - een vrouw
bekijkt de dingen soms weer heel
anders dan een man.'

EEN DORP
Het verenigingsleven is
belangrij k voor een dorp: 'Zoals
de gymnastiek ook, het is
hangen en branden maar het
moet eigenl ijk wél blijven
bestaan. Als er iets wordt
opgezet, melden zich altijd heel
veel leden, maar het valt niet
mee om ze als lid te houden. Met
het toneel en de kaartclub loopt
dat overigens wél goed. En nu
met het feest van JULIANA (de
muziekvereniging) zie je ook dat
de meesten graag mee doen · er
komen wel achttien praalwagens,
geloof ik. Maar JULIANA en
Dorpsbelangen zijn dan ook
typisch dingen die er zijn voor
het héle dorp. Dat merk je met
Koninginnedag ook, het hele
dorp is dan één. Dajrom is het
goed dat we af en toe van die
grote gemeenschapsfeesten
hebben.'

EIGEN MENING
Zoals bekend aan de
Schutterlaan, heeft de
interviewster een aktie gehouden
voor open sloten terwijl Roelie
aktie voerde voor dichte sloten
aan weerszijden mits de laan dan
weer een èchte laan wordt, met
bomen, zoals het vroeger was.
Roelie hierover:
'Dorpsbelangen onderhoudt
regelmat ig contact met de
gemeente. Dat is natuurlijk ook
onze taak, een tussenpersoon
vormen tussen het dorp en

aller lei instanties, zoals de
gemeente, om de belangen van
de mensen te behartigen. We zijn
er net weer geweest om over de
riolering te praten. Dat idee van
de laan-met-bomen viel in goede
aarde. Jull ie hebben je
bezwaarschrift ingetrokken , en
mei vond het fijn om van ons
dan het idee te krijgen hoe de
laan in oorspronkel ijke staat kan
worden teruggebracht, met
bomen. Men heeft ons ook
gevraagd om over die beqroeiïnq
na te denken.' Moeilijk, d ie
bestuursfunkties? 'Ik ben nooit
zo bang geweest om mijn mond
open te trekken als het nodig is.
Als je een bepaalde taak hebt,
moet je je soms wel eens op de
vlakte houden, maar ik vind wel
dat ieder voor zijn eigen mening
moet uitkomen . . .'

VERDERE PLANNEN
Het feest van 'Juliana' heeft het
dorp in rep en roer gebracht: 'Op
onze lijst is geweld ig ingetekend,
we hebben wel vierduizend
gulden opgebracht. Dat vind ik
geweldig. In herfst en najaar
komen er kaart-en sjoelavonden,
en op de jaarvergadering hebben
we het over paalslaan gehad.
Dan zijn er nog lopende zaken,
bijvoorbeeld over die nieuwe
woningen en het eventueel
uitbre iden van de bebouwde kom
van Thesinge. Daar moeten we
ook achteraan. Weet je, de
gemeente krijgt wel vaak van een
heleboel dingen de schuld als
het lang duurt , maar vaak
kunnen zij er ook niets aan doen 
ze hebben weer met

Gedeputeerde Staten te maken.
We gaan trouwens nu ook naar
de kennismaking met de nieuwe
burgemeester, dat hoort er ook
allemaal bij .'

RUST
Door al haar aktiviteiten heeft ze
de winkel en het café eigenli jk
nooit gemist: 'Tonny werkt nu op
een kantoor in Groningen, we
hebben veel meer tijd voor het
gezin en voor onszelf. Ik zou best
nog wel eens een baantje willen,
maar nooit meer voor hele
dagen. Het bevalt me best zo. Ik
vond het bijvoorbeeld pracht ig
dat ik voor het eerst de rust kon
vinden om eens ergens te
kunnen koffiedrinken. Niet dat ik
dat persé moet, maar je kunt het
doen als je er zin in hebt. Het
bedrijfsleven was gewoon een
kool. Nooit vrij, en je kinderen
schieten wel eens te kort, hoewel
ze er ook wel makkel ijk door
worden!'

HET DORP VERJONGT ZICH
Roelie vindt dat je, wanneer je in
een zaak staat , niet zo erg merkt
dat een dorp verandert als
wanneer je in huis zit , omdat je
in een zaak meegroeit: 'Het dorp
verjongt natuurli jk wel, en dat
vind ik ergens wel goed. De
jeugd leeft weer heel anders en
dan is het logisch dat ze er ook

weer iets heel anders van maken.
Het vervoer heeft ook veel
veranderd. Ze zeggen wel eens
dat het vroeger gezelliger was,
maar toen hàdden de mensen
ook zo weinig .. . En wat mezelf
betreft, die verenigingen zijn een
hobby van me, maar ook mag ik
graag puzzelen en lezen en een
beetje in de tuin . Dat is er voor
mij steeds gezelliger op
geworden, net als het
gezinsleven nu we hier wonen!
En er blijft genoeg te doen . . .'

Annelies Heuvelmans

Dappere
brandweer
reddingsaktie
Maandag 20 augustus, 17.15.
Nadat de alarmerende melding is
binnengekomen, rukt de
brandweer van Garmerwolde,
waarvan de auto is gestat ioneerd
bij de heer K. Jansen, met
loeiende sirene uit en begeeft
zich in ijltempo, met gierende
banden de bocht nemend, in de
richting van de bossen langs het
Eemskanaal. Vier
brandweerlieden springen uit de
nog rijdende auto en spoeden
zich naar de plek des onheils. Na
een inspannende speurtocht door
de bijna ondoordringbare bossen
komen zij bij een zeker vijftien
meter hoge boom waarin op één
der bovenste takken zich een
reusacht ige rode kater bevindt,
genaamd 'Bolke' en eigendom
van de fam. Zuur.
In allerij l wordt de langste ladder
welke de brandweer heeft,
afgeladen, in z'n volle lengte
uitgeschoven en tegen de
bewuste boom geplaatst.
Intussen is ook het grote
vangzeil, eveneens behorend tot
de standaarduitrusting van de
brandweer, uit de auto gehaald
en onder de boom uitgevouwen.
Hierna beginnen 2
brandweerlieden, met groot
gevaar voor eigen leven en
gewapend met een zaag, de
boom te beklimmen. Dat dit een
waarlijk hachelijke onderneming
is blijkt uit het feit dat zij zich bij
de beklimming moeten steunen
en vastklemmen aan dorre en
dode takken, welke onder hun
handen en voeten met veel
gekraak afbraken. Doch met de
moed der wanhoop weten ze de
tak te bereiken waarop 'Bolke'
zich sedert 3 dagen angstvallig
vastklampt. Een eerste poging,
door flink aan de tak te
schudden om zodoende de rode
kater tot de grote sprong te
bewegen, mislukt. Hierna wordt
de zaag ter hand genomen en
zich slechts met 1 hand aan de
zwiepende top der boom

.vastklampend, weet één der
brandweerlieden de tak door te
zagen. Met donderend geraas

vallen tak en kater naar beneden
waarbij 'Bolke ' keurig in het
vangzeil terecht komt.

Plattelands·
vrouwen afd.
Garmerwolde

Jaarprogramma '79-'80

19. sept. Werken met spaanders
o.l.v. mevr. Spanninga
24 okt. Modeshow door
modehuis 'de Vennen' uit
Appingedam .
14 nov. Lezing over het
boerenleven in Canada
19 dec. Kerstavond
19 jan. Neijjoarsvezide, Toneel
door de rederijkerskamer 'Wester'
uit Garmerwolde
20 feb. Jaarvergadering, na
afloop stoffenshow door fa. van
Dam
18 maart Modeshow in Thesinge
26 maart Demonstratie Friesche
Vlag
23 april Lezing over het ontstaan
van Groningen d~or de heer
Hazekamp
21 mei Lezing over natuur
geneeswijzen door de heer
Huige.

Graag willen wij de dames die
niet lid zijn op het volgende
attent maken.
leder die belangstelling heeft
voor onze vereniging kan
vrijblijvend tweemaal als gast de
bijeenkomsten meemaken.
Inlichtingen worden gaarna door
de onderstaande bestuursleden
verstrekt.
Mevr. Dijkhuis, Rijksweg 31,
Oosterhogebrug , tel. 410788
Mevr. Zwart , O. Rijskweg 2,
Garmerwolde, tel. 416105
Mevr. Havenga, O. Rijksweg 9,
Garmerwolde, tel. 416425
Mevr. Tepper, Zuiderweg 15,
Lageland, tel. 416472
mevr. Luijtink, Eemskanaal NZ 3,
Garmerwolde, tel. 416311

Het Bestuur

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij u allen
hartelijk danken voor de enorme
belangstelling, prachtige
bloemstukken en andere mooie
geschel,ken welke wij bij de
opening van café 'De Unie'
mochten ontvangen . Dankzij u Is
de officiêle opening een fijn feest
geworden.
Nogmaals onze heel hartelijke
dank

Jan Veenstra
Jan Wigboldus
Karel en Janny de Waal



Te voet de wereld rond

Sneeuwen ijzel zijn gegaan
Café v.d, Toorn blijft bestaan
En mocht u het misschien niet

weten
U kunt hier nu ook blijven

eten.
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verf-glas-behang-klempen-laarzen

Biedt een volledig ossortiment voor
kamer en tuin .

Binnenkort ook borderplonten. o.o.
Sllivio's, IOgetus enz.

CAFÉ 'DE UNIE'
Dorpsweg 65, Garmerwolde

Schildersbedrüf
H. Hofstede

Telefoon 050-416253

Firma
R. Veenstra
BLOEMKWEKERIJ

Garmerwolde
Tel . 050-416280

Ten Boer
Tel. 05902·2946

Café en cafetaria v.d . Toorn
Molenweg7

Thesinge

Voor uw bruiloften, feesten ,
partijen, recepties,
vergaderingen en

bijeenkomsten

bijeengehouden door een
netwerk van lianen, klim- en
slingerplanten met schitterende
trossen bloemen in paars en
purpe r en blauwen rose, die
soms 20, 30 meter hoogte als
druiventrossen naar beneden
hangen.
Onze lift gever vertelde dat het
wild in de jungle erg schaars
begon te worden, omdat er te
veel jagers zijn, maar dat men er
toch nog poema's, jaguars en
andere panter- en tijgerachtigen
kan tegenkomen, evenals
natuurl ijk talloze slangen.
Onze eerste jungle-ervaring
hadden we nog diezelfde avond,
op de weg tussen dorp en strand,
vlak naast onze kampeerplaats.
Daar lag waarachtig een grote
boa constrictor op de weg te
slapen, zijn prooi te verteren en
op een zekere dood te wachten
want er rijden nogal wat auto's
af en aan tussen dorp en strand;
en ook de dorpelingen slaan
maar al te graag zo'n slang dood
. hetgeen ze dan goedpraten met
allerlei sprookjes over zijn
giftigheid en onz ln-verhalen over
hoe zo'n slang zich in je slaap
om je nek kan winden en je
verstikken - om het opgezet aan
de rijke toeristen te kunnen
verkopen. We besloten om het
nuttige en mooie dier het leven
te redden , en hebben hem met
een stok opgepakt· onder
vervaarlijk gesis natuurlijk · en
buiten het dorp een end het bos
ingedragen. Toen hij zich
eenmaal had uitgerold en
sissend in het hoge gras
wegschuifelde, bleek hij ruim
over de twee meter lang te zijn.
San Bias bleek net zo toeristisch
als Mazatlán; we deelden een
stukje strand met een
internationaal gezelschap en
spraken, onder grote hilariteit,
zeven talen door elkaar, wat zeer
vermoeiend was. Maar ondanks
de schoonheid hield niemand van
de bezoekers het langer dan een
paar dagen in die omgeving uit:
het Idven was een constant
gevecht tegen wolken muskieten
die dwars door spijkerbroek en
slaapzak heenstaken, akelige
mugjes die in oren en neus
kropen, kleine vliegjes die je ooa
en mondhoeken opzochten en

TOT SLOT
Als altijd: jullie eigen versjes,
verhaaltjes, t ips, reakties of wat
dan-ook blijven welkom bij
Annelies, Schutterlaan 29,
Thes inge.

Aanbevolen voor wie van
gedichten houdt of voor wie van
gedichten wil gáán houden !

De lifttocht van Mazatlán naar
San Bias was niet veel
spannender dan die van Los
Mochis naar Mazatlán. Het
voornaamste verschil was dat we
deze keer niet één, maar zes
li ften nodig hadden om er te
komen; maa r we kregen ze vlot,
dus dat was geen probleem. De
bergen van Nayar it reiken tot vrij
dicht bij de kust, dus de weg
was minder vlak en wat mooier
dan in Sina loa. We kru isten weer
een aantal imposante, brede,
sterke, vuilbruine rivieren, waarbij
vergeleken de Rijn toch niet zo
groot is als hij m ij in Nede rland
altijd heeft geleken; en naa rmate
we zuidwaarts trokken zagen we,
vreemd genoeg, op de hellingen
naast de weg de manshoge
orgelpijpcactussen weer terug,
en de agaven, met hun
bloe istengels als een
denneboom, waarmee we in de
woestijn van Arizona voor het
eerst hadden kenn isgemaakt en
die we in de bergen van Sonora
achter ons hadden gelaten. De
leukste gebeurtenis op dit stuk
tocht was misschien nog wel dat
we op een krui spunt werden
afgezet-dat volgens onze
schatting prec ies op de
kreeftskeerkring moest liggen:
daar stonden we, met één voet
nog in de subtropen en de
andere al in de tropen· maar aan
beide kanten van die
denkbeeldige lijn zinderde de zon
even hard en stonden de
kokospalmen even recht en trots
en hoog te wuiven.
San Bias was prachtig, met
brede zandstranden en
genoeglijke restauran tjes, maar
het mooiste was de weg erheen ,
van de Panamerican Highway
naar de kus t: 36 km kronkelweg
dwars door de jungle. Palmen en
bamboebomen van wel vijftig
meter hoog omzomen die weg
als met een dichte haag , en
werpen een mysterieuze groene
schemering over de weg· en die
haag wordt totaal
ondoordringbaar gemaakt door
een wirwar van bloeiend
stru ikgewas, met grote gele en
rode en oran je bloemen,

VOOR HET EERST DE JUNGLE
IN

kinderversjes, maar 'echte'
po ëzie, van allerlei dichters, voor
het grootste deel jongere . Geen
zware kost, maar best te
begri jpen en vaak erg grappig, en
ze gaan meestal over dingen
waar iedereen mee te maken
heeft , zoals de gebeurtenissen
van alledag en de dromen van
elke nacht. Dat staat achterop
het boek , en het is waar.

door Rudy en Renee Bremer

LEO IS ZIEK
Wees maar wat stil ,
en praat maar wat zacht,
want Leo, die jongen, die al ti jd
lacht,
die zo vlug en zo lang is
en voor niemand bang is,
Leo is ziek.

Vanmorgen heb ik hem
opgezocht.
Zijn moeder deed me open .
Ze zei: 'Ji j komt zeker voor Leo,
hé?
kom maar mee,
zal je zacht jes lopen?'

Leo lag in bed en zag heel bleek,
het was net of hij veel kle iner
leek
zo in bed met zijn nachtgoed
aan .

de kle intjes, omdat ze door ritme,
tempo, klankenspel én natuurl ij k
door de inhoud zo schitterend
aanslu iten op hun
belevingswereld. Een voorbeeld:

Een rij k boek, door de zo
herkenbare situaties en
onderwerpen, maar ook de fraa ie
sfeervolle pentekeningen van
E.H. Shepard.

VOOR DE MIDDENGROEP
Net als Anni e M.G. Schmidt is
Han G. Hoekst ra niet weg te
denken uit de kinderversjes
wereld. Uit de bundel Het
verloren schaap (Meulenhoff ,
Amsterdam) het volgende, als
voorbeeld:

IK WIL NIET
Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet
dat ze zeggen: 'Jij bent nog veel
te klein ! '
Ik wil niet, ik wil niet, ik wil niet
dat ze zeggen: 'Je moet
voorzicht ig zijn!'
Ik wi l niet , ik wil niet, ik wil niet
dat ze vragen : 'Ben je niet te
moe?'
Ik wil het niet, ik wil het niet! Ik
weet wel wat ik doe.

Op straat scheen de zon,
een draaiorgel maakte muziek ,
maa r ik dacht alleen maar:
Leo,
Leo is ziek.

Ik zei: 'Dag Leo, word maar gauw
beter',
en hij zei: 'Dag Peter ',
heel zachtjes,
ik kon hem haast niet verstaan.
Op een kastje naast zijn bed
waren allemaal drankjes
neergezet.

Voor de iets ouderen
De bundel GOEDEMORGEN,
WELTERUSTEN samengesteld
door Kees Fens (uitgeverij
Querido) is een gedichtenboek
voor kinderen EN ANDERE
VOLWASSENEN; geen boek met

VOOR DE KLEINTJES
AA Milne was een Engelse
meneer die de beroemde
verhalen over WINNIE DE POEH
schreef. In het nederlands
verscheen ook een bundel
gedichtjes, bij uitgeverij
Ploegsma in Amsterdam, onder
de titel TOEN WE NOG KLEIN
WAREN . Ze zijn stuk voor stuk
juweeltjes om voor te lezen aan

POËZIE
Weet je nog wel , je poesie-album.
Daar schreven en schrijven de
oma's en opa's, de mama's en
papa 's , zusjes, broertjes,
vriendjes, vriendinnetjes, ooms
en tantes en de buurvrouwen juf
en noem-rnaar-op in. En wat
schrijven ze dan? Rijmpjes. Of
versjes. Of gedichtjes. (Of ze
hebben geen zin en plakken
alleen maar een mooi plaatje).
Po ëzie dus, want zo heet dat in
de taal van de deskundigen.
Meteen een moeilijk woord, en
misschien lijkt het je oo k wel
heel moeilijk om gedichten goed
te lezen. Toch valt dat heel erg
mee, en het wordt dan opeens
reuze-leuk, als je maar weet hoe
en waarmee je moet beginnen.

Daar zijn we weer!
Op de schoorsteenmantel staan
nog de vakantiekaarten. Of
misschien zitten ze bij jullie wel
tussen de deurpost geklemd.
Stranden, bergen, meren, zee,
oude stadjes in binnen- en
buitenland .. . al die
verschillende plekken waar
mensen de afgelopen periode
van hun vakantie hebben
genoten. Het gekke is dat op
ansichtkaarten altijd de zon
schijnt. Zelfs de kleurenfoto's in
je album zien er vrolij k uit, zodat
je alleen aan de warme kleren
die de mensen op de foto dragen
kunt zien dat die zon nogal eens
op zich liet wachten. Misschien
heb je de kaarten die vriendjes
en vriendinnetjes je stuurden, wel
aan je kamermuur geprikt. Maar
toch . . . het zijn allemaal alweer
herinneringen geworden, want de
vakantie is voorbij, de schooldeur
staat weer open, de regelmaat
van het 'gewone' leven is er weer
en we hebben met ons allen
weer heel andere dingen aan het
hoofd ... !
Daarom gaan wi j , jull ie en ik,
weer onvervaard verder met deze
maandelijkse rubr iek voor · en
soms door· onze dorpskinderen.
Vorige maand liep er namelijk
iets mis (in vakanties staat de
boel wel eens op z'n kop ,
nietwaar) zodat er geen Jeugd·
Express was. Die had ik al wel
gemaakt, maar ja . . . Er stonden
een heleboel tips in voor lekkere
vakantie-Ieesboeken. Die
bewaren we wel tot een volgende
keer,owant we gaan het nu
hebben over gedi chtjes.

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

spaarvorm
•voor Jongeren

van 11 Vm 14 jaar

sr.. EXTRA PREMIE

Babo Bnk ~
GAfU"'lERWOLDE

de
Zilvervloo
Ideaal Spaarpiän
voor 15 plussers:

10% premie

Babobank ~
GARMERWOlOE

• njeuwbouw
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•
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•
TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J. Y. LEGGEL.
Telefoon 416389

Garmerwolde

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Moordhol

Bo vag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren.

bromfietsen
ZÜNDAPP • KREIDLER . GAREl li

·VESPA • l ON OS • YAMAHA
-FANTIC

• Alk k/al rM et! modelJen lil t ~OMrood

Je~rboor • Vek cccesseees en ondertkIen
• Pnmo seroce ~n ~ro~

RIJKSWEG IS
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902.1624
Werkpl.... ts 's maandags de ,eheleda, a:esIoten

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050·416425
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nog kleinere die een ondraagl ijke
jeuk over je gehele lij f
veroorzaakten. We vluchtten vaak
de oceaan in, die hier heel wat

I kalmer was dan in Mazatlán .
hoewel we toch nog een
Mexicaans echtpaar ontmoet
hebben die onder de schrammen
en builen zaten omdat ze
onverwacht op de rotsen
geworpen waren - maar toen zich
daar horden kleine kwalletjes
bleken op te houden, die nog
gemener staken dan de vliegen
en muggen, besloten we toch
ook maar te vertrekken.
Als afscheid van San Bias
besloten we een tocht door de
jungle te maken , in een klein
motorbootje, als voorproef je van
wat we nog in het groot zouden
zien in Yucatan, in Venezuela en
natuurlijk helemaal in het
Braziliaanse Amazone-gebied.
Die tocht was onvergetelijk: eerst
een eind een brede, bru isende
rivier op, en daarna echt de
jungle in. Het boot je maakte
maar wein ig lawaai, en de stilte
om ons heen was
indrukwekkend.
Jungle-oerwoud, althans in de
natte jungle, is niet erg hoog: de
mangrove bomen moeten eerst ,
boven de grond, nog eens door
vier meter water heen voordat ze
zichtbaar worden, en beginnen al
op zo'n t ien meter hoogte hun
luchtwortels weer naar beneden
te sturen; ze zijn zelden meer dan
een meter of tw int ig hoog . Overal
om ons heen tussen de
mangrove-wortels zagen we
zilverreigers en purperreigers,
aalscholvers en rallen, en boven
ons buizerds en een visarend. We
zagen sch ildpadden en leguanen,
en grote scholen vissen, lianen
als boomslangen en
boomslangen als lianen. Er zaten
grote termietennesten in de
bomen , en hier en daar bloe iden
paras itaire orchldee ën, De zon
was heet, het kunstgebergte stak
rondom boven de jungle uit ,
overal praalden de bonte

bloemen van de vele kl imp lanten
en het landschap was
onbeschrijflijk mool- een
schitterende ervaring , die we
graag en vaak zullen herhalen.
Maar we waren toch wel blij dat
we hierna het liftersleven
voorlopig vaarwel konden zeggen
en weer op onze eigen benen de
kustweg konden volgen, om een
prachtige baai en een ruige
rotspunten heen, in de richting
van Sant a eruz.

Ci)fiJtOltdut..
• Harm Hofstede in Thes inge
fraaie series ans ichtkaarten
uitgegeven en te koop heeft?
• er op zondag 2 september heel
wat 'toerisme' wordt verwacht in
Thes inge om de praalwagens van
de jubilerende JULlANA·
muziekoptocht te bezichtigen?
• ook Garmerwolders van harte
welkom zijn op de
gymnastiekuren van de S.V.
Thes inge in de voormalige
O.L.S.?
• het best fijn is om op die
manier ook 's winters fit te
blijven?
• u zich nog nèt kunt opgeven
voor de ballroom-danslessen in
café v.d. Toorn? Vlug zijn !
• deze zelfde dorpskroeg een
spannend inbrekersnachtje heeft
beleefd, waarbij men de dader
gelukkig snel op het spoor
kwam?
• er óók danslessen zullen
worden gegeven in Café 'De
Unie'

Gedichten van
Tiddo Schutter

Aan de veuroavend van 'n
duustere tied (1940-1945)

Aal laang hongt onhail ien de
lucht
en joen gedachten nemen sums
'n laange vlucht
'Het monster oorlog' stekt zien
klauwen oet
en 't wordt joe iezig kold ien
hoed
Ain lösgeloaten brulcap stak de
lont ien 't vuur
Veur machtwellust en roofzucht
is mensenbloud nait duu r
Joen ogen dwoalen surns noar
vraauw en kiend
't Kanongedunder heur je ien de
wiend
De nazie beulen goan van land
noar land
Geweld en hoat krigt'n aal meer
de overhand
Bie doezendtallen worden
mensen gemarreld en vermoord
want moord en doodslag hem 'n
't leste woord
De vredeswil van 't aarme volk
mag nalt meer beat en
Aal groter wordt de aandrang om
te heaten
Nog leven wie hier ien vree ien 't
olleloug
Moar vroag ik: 'hou is 't mörgen
of overmögen vroug?'
Dat vragt men zich wel oaf bie
dag en nacht
Wat is het löt, dat ons ien
toukomst wacht?
Het ideoa l van vreê en vrijhaid
gait vervlaigen
Men hoopt nog wel .. . mor . ..
aigenliek is 't laigen
Mit 'n vol gemoud sch rief 'k dizze
regels hier
.. . Het proat zo zwoar . . . 't gait
beter op papier.

OÖRPSPROAT

Is 't nou nait zunde ...?!
Noutn kinder weer noar schoul
en direkt d' eerste dag noa
de vakantie is 't verdikkemie
't mooiste weer van de wereld.
'n Art ikel woar wie moar zo'n
gloependst kla in beetje van
had hebbn zo laank as 't
vakantie wèst is. Nou ze
weer laanger onder dak zittn
moutn om wat te leern, nou
begunt 't nog eefkes mooi te
wordn zeker . . .
Kiek, zukswat schut mie din
toch wel eevm in 't verkeerde
keelgat, hè. Toun zowat elk boetn
weezn kon omdat 'e vakantie
haar , kon 't nait omdat
't weer d 'r nait noar was .
En nou zèl 't zeker zo wordn
dat je nait onderdak weezn
kinn'n van de waarmte . . .
Och, 't weer is 'n minsk ook
nooit noar 't zin, hè. Moar
't was dizze zummer toch wel
bar, doar kin gainain nee op
zègn.
Kinder haarn d'r ducht mie
traauwns
wel weer zin aan , om noar schoul
te goan . Vakantie verveelt op
'n duur ook , mout je reekn.
En doar komt bie: d 'r was
eavntuur! 'n Neie meester
in Gaarmwóll Dat moakt 't
noar schou l goan toch wel
eefkes aans . Wat zol hai doun ?
Hou zol 'e weezn? Onz't baaidn
haarn mit nog 'n poar aandern
al ais 'n stap of wat op 't
schoulplain woagd, toun z'in
de kiekerd kreegn dat neie
meester doar touhield . Hai leek
heur wel oardig tou , zee'n
ze. Hai zigt d'r jong oet ,
wizz'n ze te vertèln. Ons
oldste docht dat d 'r wel
veul veraandern zol ; moar wát
din wel aal, doar haar hai
nog gain kiek op. Dat kin ja
zoveul weezn!
En veur 't luttje wicht was

't ha ilemeal wat biezunders.
Komt nou haildail bie meester
in klas en din óók nog bie
'n sp linterneie . . .
Moar 't is wel zunde dat
'e nog nait bie schoul woont.
Loatn wie moar hoopn dat dat
nait laank meer duurn zel -
din is man mit zien
vraauw en kinder ja haildail
Gaarmwólder. Want loatn wie
nou moar eerlijk weezn:
zo'n nele meester n ött
nait allain de kinder bezig
moar óók de grootn. Gaarmwól
staait veur hom oopm.
Wie zolln groag willn dat hai
zuk hier zo gaauw meugel ijk
thoes vuilt.

De plakkers
Eenmaal per jaar worden alle
echte en vermeende volleyballers
in de L v.d. Veenstraat
opgetrommeld want dan is het
'Sportweek Ten Boer', Zo ook dit
jaar. Het enthousiasme om mee
te doen was zo groot dat het
herenteam 33 procent over
bemand was. Helaas mocht deze
overmacht aan manschappen
niet baten. Heldhaftig strijdend
gingen zij ten onder tegen nog
beter uitgeruste teams. Maar niet
getreurd, volgende keer beter.
Deze sterke mentalite it was
's avonds laat tot diep in de
nacht nog te horen toen het
team , inmiddels met een schare
supporters verstek,
neergestreken was in Café De
Unie. Onder het genot van
pilsjes, sigaren en chips werden
alle wedstrijden nog een keer
doorgenomen en men kwam
eensgezind tot de conclusie dat
het maar een haar had gescheeld
of ze waren kampioen geworden.
Daar moest op gedronken
worden, enzovoort.

H.V.
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SlasCer - 'Ien Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. 05902-1383

Voor 'n vrijblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u alti jd van harte

welkom.

Bij ons vindt u een keur van kwal iieitsmeubelen.
N iet alleen modern - maar ook klassieke woonvornnen

laten w ij u graag zien.

oude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

Café· Bar - Eetcounter
'LEWEMBORG'
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen

Open van 10 uur v.m. tot 2 uur .
Maandag en donderdag tot I uur.

'EKKO-SPAARPLAN'
JEUGDSPAARKLUB
t.b .v, 6- tl rn 10-jarigen
MET S% PREMIE

'7-

Van der Molen
leyer( n.et

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

een zonnescherm gog t.
Mour tevens houdt oru::e 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 vrijblijvend nau onze
mogelijkheden en prijzen.

Fa. M. w.d.
Molen Ir. Co.

Kantoor en ....eritpba u ·
Oude R'lks~g 12. Garmerwolde .

tet. 050 ... 16098

AdYiseuze voor Lew enbot-g

mevr , H Drewes. MeoerpuJ 170,
tel. 0S().-41 0 5)1.



Den voor een lekke, slukje teen ot gebek, even nee,

lets te vieren?

de grootste pechvogels.
Na afloop werden de prijzen
uitgereikt door de voorzitster van
de P.J.G. en werd er nog enkele
uren feest gevierd in
Jägermeister en in de spec iaal
voor dit doel opgerichte P.J.G.
bar naast Jägermeister wat als
een plezierige afsluiting van een
succesvolle dag kon worden
beschouwd.
De P.J.G. dankt tenslotte al die
mensen die en dankzij hun hulp
er voor hebben gezorgd dat dit
evenement gerealiseerd kon
worden.
Het succes wat betreft
bezoekersaantal was ook dit jaar
weer duideliJk; er kwamen 1500
mensen naar het spektakel
kijken.

A.H.J.

Met B & W werd overeen
gekomen, dat er een nieuwe
voorlichtingsavond zou komen
voor Schutterlaan-bewoners om
de rijke hoeveelheid aan
ondu idelijkheden de wereld uit te
helpen.

Sloten-aktie
Schutterlaan

De bewoners van de
Schutterlaan in Thesinge hebben
inmiddels allen persoonlijk
gehoord, hoe het is afgelopen
met het bezwaarschrift dat was
ingediend tegen het plan van de
gemeente om de sloten te
dempen t.b.V. riolering . Ger Pot
en Annelies Heuvelmans
brachten drie weken geleden een
bezoek aan B & W in Ten Boer
(waarb ij de nieuwe burgemeester,
de heer Bultena, al aanwezig
was). Uit dat gesprek bleek, dat
het bezwaarschrift volgens de
'Wet AROB' geen effekt zou
sorteren.
Voorbee lden van eerdere
soortgelijke gevallen in
Nederland werden daarbij
geloond. Volgens de wet heet
het namelijk, dat het bezwaar
zich rich t tegen DE
GOEDKEURING DOOR DE
GEMEENTERAAD VAN HET
BEDRAG DAT VOOR DE
WERKZAAMHEDEN NODIG IS.
Aan het werkelijke probleem, de
slootdemping, werd dus voorbij
gegaan.
Daarop werd het bezwaarschrift
ingetrokken. De kans op succes
was , gezien de genoemde
voorbeelden , immers uiterst
kle in. Niemand was gebaat bij
een enorme vertraging van de
plannen, wanneer die uiteindelijk
toch zouden worden doorgezet

OPEN SLOTEN

DICHTE SLOTEN
Andere Schutterlaan·bewoners
hadden inmi ddels ook niet
st ilgezeten. Die berichtten de
gemeente, dat zij de sloten wél
dicht wilden hebben (aan
weerszijden, en niet, zoals nu het
plan schijnt, één kant open en
één kant dicht) mits er dan weer
bomen zouden worden geplant.
Kortom: de Schutterlaan zoals hij
er vroeger uitzag, voordat de
sloten werden gegraven. Het
koddige verschijnsel deed zich
voor dat aardig wat bewoners
beide lijsten hadden
ondertekend, waardoor de twee
uiterst verschillende
handtekeningenacties er niet
geloofwaardiger op werden !
Tegen de Vereniging van
Dorpsbelangen verklaarde de
gemeente overigens blij te zijn
met het idee van deze eventuele
begroeiing.

Op zaterdag 4 augustus
organ iseerde de P.J.G. weer de
Hanegevechten. Dit gebeurde
voor de 4e keer en natuurli jk
hoopten we op net zoveel succes
als de vorige jaren. Het weer was
weer bijzonder goed zodat er ook
wat dat betreft geen probleem
aan de lucht was .
Voor de Hanegevechten hadden
zich 37 personen opgegeven nl .
32 heren en 5 dames.
Na vele gevechten kwam als
winnaar bij de heren Hans
Steenhuis uit de bus gevolgd
door Tino Stollenga en Jan
Dijkerna als 2e en 3e.
Bij de dames werd Jeanette
Nljdam winnares met Aafke
Straat als 2e. De gevechten
tussen de dames duu rden over
het algemeen langer dan die
tussen de heren. Waarschijnlijk
slaagden de dames er beter in
zich aan de paal vast te
klemmen. Zo moest de finale
enkele malen worden overgedaan
omdat de st rijd onbeslist was
geêind igd.
Als strijdlustigste haan werd
Geert Jacob van Dijk gekozen
vanwege z'n vechtlust in de 1e
ronde waar hij eerst hangende
onder aan de paal later toch nog
weElr overeind kwam en zelfs nog
z'n tegenstander versloeg.
In de pauze's van de
Hanegevechten kon het publiek
genieten van het grote spektakel
van dit jaar, nl. de
Badku ipglijbaanwedstrijd.
Dit gebeu ren, dat tot nu toe
alleen voor de televisie te zien
was , kon door de inzet van velen,
ook van mensen buiten de P.J.G.
nu ook in Garmerwolde worden
gerealiseerd.
Dat het de mensen van
Garmerwolde en omstreken niet
aan fant asie ontbreekt , bleek wel
uit het grote aantal badkuipen,
nl. 17.
En hoewel ze er allemaal erg
origineel uitzagen was de jury
toch van mening dat de prijs voor
de orig inee lste badku ip moes t
gaan naar Cobi Smit en Trijn
Dijkstra mede dankzij hun
bijzondere kled ing.
De snelste badkuip was die van
Elle Ebeling, die er in slaagde
binnen 8 seconden de paal te
bereiken en de bel te luiden. HIJ
werd daa rmee evenals vorig jaar
de winnaar. Tweede werd de
ploeg van Stoweza met een
badkuip die eens een auto was .
De tocht naar de paal kostte hun
16 sec. Ze werden wat de tijd
betre ft op de voet gevolgd door
Aesopus IV met als bestuurder
Jan Havenga in 16% seconde.
Een badku ip die duidelijk niet
zeewaardig was , ging direct
onde raan de steiger al ten onde r.
De bemanningsleden Henri
Veninga en Abel Mulder kregen
daarom van de jury de prijs voor

'Hanekampen'
1979 
Garmerwolde

Garmerwolde. We heten ze
hartelijk welkom en hopen dat ze
er wat van zullen weten te maken
hier. Want het dorp heeft het
café, de zaal en hen nod ig als
midde lpun t van verenigingen ,
feesten, fuiven, repetities,
vergaderingen en evenementen.
Jaren lang werd door de mensen
de naam Café 'De Unie ' maar
zelden genoemd. Als er een feest
of een recep tie in die zaak was ,
werd die al ti jd gegeven 'bie Oazn
Moat'. Dat was bekend begrip
voor iedereen. Niet de zaal of het
caf é werd genoemd, maar de
man die er de sfeer bepaa lde.

We hebben er hier gelukkig ook
al zo iemand: Willem. Nadere
aandu iding is overbodig.
Als Karel en Jannie het weten te
bereiken dat een feest of een
receptie niet in 'De Unie' maar

.;~ _ _ ...." ••;-< - J. FEEN5TRA
" -"~ - - -. -= ::=- _.

~ ::_~~____ -- RIJksweg 145
-" .- -" ~~ Ru ischerbrug

__~- - edelslager = ~=-- Tel 050 - 487413.

'bie Karel' of 'bie Karel en
Jannie' wordt gehouden, hebben
ze het, zo dac hten we, 'wel
gemaa kt '.
Nou, dat wensen we hen van
harte toe - hen en die twee
Jannen. Daar zijn zij allemaal
mee gediend en onze
dorpsgemeenschap ook.
Want naast de zaak van Willem
is er plaat s voor dit bedrij f.
Jaren - en jarenlang is dat zo
geweest, het kan nog steeds.
Willem was er dan ook, op die
open ingsfu if van zijn nieuwe
collega hier.
En de man die aan 'De Unie'
jarenlang zijn persoonlijke naam
verbonden zag, Oazn Moat' , was
6ók van de partij , deze avond.
Samen met zijn vrouw spec iaal
voor deze gelegenheid uit hun
nieuwe woonplaats Zuid laren
naar het oude honk gekomen !
Zij n sti j l, zijn sfeer zull en Karen
en Jannie niet over kun nen
nemen . Maar op hun eigen
manier zullen ze het toch zeker
wel even goed kunnen doen als
hij . Dat hopen we, dat
verwachten we, daar vertrouwen
we op , als dorpsgemeenschap.
Voor alle betrokkenen: SUCCES!

H et ad res voo r a l uw vlees en f ij n e vleesw aren
S pe c ia lis t in ro lla d es . droq e- en ver se wo rst

Ied ere w o ensd ag Gehaktdag

,'lees "Ie\'.-••,.".
1I ,,'cet lIest
"';1;11-••111.

eo.terhamrlklun 117
9715 PB Gron ingen
Telefoon 050-n2552

Bij de deur van 't ca fé, moeite
doende om de uitgang te
bereiken tussen het vele volk
door, zagen we de ene Jan staan ,
diegene van de twee die zich
tussen al die bloem st ukken en
boeketten best op z'n gemak
voelde .
'Dat het zo maar door mag gaan,
hé' , zeiden we tegen hem.
'Afwachten', was het rustige
antwoord, 'maar het geeft wel
moed '.

Ook Karel en Jann ie de Waal
hebben we natuurlijk de hand
gedrukt en we hebben ze van
harte geluk gewenst in hun
nieuwe bestaa n, hier in

~
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J.c. Kaptlynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498

En men kwam over het algemeen
niet met lege handen.
Bloemstukken, leuke dingen om
aan de wand te hangen
enzovoort, alles vergezeld van
goede en beste wensen voor de
toekomst.
De obers hadden handen en
serveerb laden vol werk en
drankjes voor ieder die wat wou .
Levende muziek van 'The
jukebox' zorgde voor de
stemming , die dan ook
allesbehalve lang op zich liet
wachten. Een goed stuk muziek

Ze werden aan de toekomstige
klandizie voorgesteld door Jan of
door Jan, maar vrijwel steeds
toch wel door één van de twee .
Mensen, mensen, wat hebben die
lu i toch een handen mogen
drukken! Dat geeft fut voor de
toekomst, menen we, nietwaar

Ook kunnen wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. SloI,
Ilo<psweg 40, Garmlrwolde, lIl. 050-416292 of 730498

Geweideweg 11 - Garmerwolde .
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. 050 - 416365

YRAMSPOR,.BEDRIJF
H. Jansen

BakkerU Stol

Is er nog iemand hier in de omgeving die niet weet waar
Café 'De Unie' staat? Dat zou wel een wonder zijn,
dachten we. Want de officiële heropening ervan op
vrijdag 10 augustus j.l. was nou niet bepaald een
ongemerkt voorbijgaande gebeurtenis. Van heinde en
verre en van overal bleek men ervan te hebben gehoord.
De zaal liep vol en vol en vol ...
Hoe vaak zou die vraag aan de make n die jongens, dat is een
jonge, tegenwoordige eigenaars feit. Allee n misschien wel wat
van dit echte bruine café al zijn hard - maar dat is een st ij l
gesteld: 'Wanneer is de open ing , waarin ze niet de enigen zijn
jongens?' Vooral begin dit jaar, tegenwoordig.
toen ze de zaak pas hadden Nee, dit was geen
overgenomen, moesten ze vaak 'openingsreceptie' zoals velen
eens antwoorden: 'Nog niet well icht hadden verwacht - 't was
bekend, we moeten nog zien .. .' een echte fuif van fo rmaa t.
Er waren allerlei haken en ogen
uit de weg te ruimen, we weten
het. Maar zo'n drie weken terug
gleden dan toch de uitnodigingen
in ettelijke brievenbussen: op 10
augustus zou het zover zijn! Om
8 uur 's avonds.
Wat er verder op de
uitnodigingen stond, klopte ook:
onder een drankje konden we
kennismaken met Karel en
Jannie de Waa l, de nieuwe
Garmerwolders die voor de 'beide
Jannen' de zaak zullen beheren
en 'runnen'.

,Café 'de Unie' officieel
heropend!


