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Aan de praat met UNIFIL soldaat
Henk Hut uit Garmerwolde
Onverwacht kwam Henk Hut met verlof twee weken thuis
en het leek ons leuker om uit de mond van een Libanonganger eens te horen hoe het daar is, dan het uit de krant
te lezen. Henk had dit verzoek om een gesprek wel
verwacht.
Mevr. Hut, de trotse moeder, ontving ons en zorgde
ervoor dat we niets te kort kwamen en voorzag ons dan
ook rijkelijk van koffie en hele dikke plakken cake! en
niet te vergeten de borrel.

.

Henk (21 jaar), wa nneer ben je
naar libanon vertrokken ?
· Op 21.11.79 ben ik vertrokken .
Ben je vrijw ill ig gegaan of had je
geen keus en hoe lang moet je?
• Ik was al in dienst en had me
opgegeven om naar libanon te
gaan. Wij bl ijven daar tot
28.05.80.
Hoe waren je gevoelen s toen je
hoorde dat je naar libanon
moest?
• In het begin zag ik het niet zo
zilten , je wist er weinig van en er
was veel kriti ek op de uitzending
van militairen naar libanon. Dat
veranderde later omdat er meer
mil itairen heen gingen. De
werktijden veranderden en heel
belangrij k, het salari s werd
verhoog d.
Vind je het een eer om het
gebied te bewaken?
· Ik ben er nu trots op , en voel
het · als één van de weinigen -als

een eer dat ik daar mag zijn. Je
bent daar om de vrede te
bewaren , dat staa t bij mij voorop.
Hoe waren je eerste indrukken bij
je aankomst?
· Het vlieg en: alleen het stijgen
en landen verneem je . Het was
nou niet bepaald een luxe vluc ht
in tegenstell ing tot de eerste
vluch ten van milita iren naar
libanon. We zijn geland in
Beiroet. Het was prach tig weer
± 35° C, ik had geen moeite met
de warmte. Nu wel weer hier in
Nederland , tijdens mij n verlof,
dat is een hele overgang.
Wat mij verder opviel was dat
men in li banon niet op
verkeersrege ls of discipline in het
verkeer let. Het wegennet is ook
niet alles, de hoofdweg valt te
vergelijken met de weg van
Garmerwo lde naar Thesinge!
Hoe ben je gelegerd en wat vind
je van het land?
· Ik ben gelegerd in Sidd igine . Ik
was van te voren goed ingelicht
over de stand van zaken. Ik vind
Libanon een mooi land, maar
helaas vrij veel oorlogsschade.
We slapen in tenten en zit op
een post met totaal 38 personen .
In een kapotgeschoten oud huis
hebben wij een bar en eetzaal
ingericht en in de kelder een
schu il plaats . De koudst e nacht
die ik heb meegemaakt was
· 2° C. Momenteel is er de
regenperiode, met deze regen
moet men het in libanon een
heel jaar 'doen'.
Mevrouw Hut zit op haar stoe l te
wippen om ook wat te mogen
zeggen.

Mevr. Hut : Het was eerst heel
span nend, ze had Henk
aangekeken en gedach t: zal ik
hem ooit terugzien? Maar hij
schrijft geregeld en dat maakt
mij rustig. Ze maa kt iedere week
een pakje voor he.n klaa r met
o.a. pennen, vloeitjes (Henk: de
vloeitjes waar het 'eger voor
zorgt komen uit Griekenland en
vallen niette plakken),
borreinootjes, een zaklan taarn
etc. Met nieuwj aar
nieuwja arsrollet jes die totaal plat
aankwamen.
Zij staat ook wel achter het idee
van vrede bewaren; dank zij de
mi lita iren kunnen de kinderen in
Liban on weer r aar schoo l. De
kinderen zijn do l op de
Nederla ndse milita iren.
Henk: het leger zorgt wel voor
alles en nog wat , hoewel de
bevoorrading niet alt ijd gladjes
verloo pt.
Hoe was de situatie toen je
wegg ing?
- De situat ie was op dat mom ent
rust ig. Patrouille lopen gebeurt
alleen in het dorp.
Hoe zijn de kontakten met
andere Unifil troepen?
. Er bestaat een goed kontakt
met andere Unifil troepen en de
sfeer met de Nederlandse
militairen is prima.
Heb je oo k vrije tijd en trek je er
dan ook wel op uit ?
- In mijn vrije tijd schr ijf ik
brieven en kaarten, ik krijg zo
ontzettend veel pos t en ik vind
dat ik deze moet beantwoorden.
We mog en er wel op uit t rekken,
doch zitte n zonder vervoer, nl.
met een defekte aut o. Er is geen
bioscoop, wel video vanuit
Nederland , een paar keer per
week, de post en de kranten
doen er 3 a 4 dagen over.
De eerste 2 maand in libanon
ontving ik zo'n 170 brieven en
kaarten (hij liet ze ons zien)!
Ik heb twee weken verlof. In
tegenstell ing met wat er in de
kranten stond weet ik niet s van

een zwijgplicht.
De jongens il Libanon hebben
veel vrije tijd . Ik ga nog wel eens
naar Harris, een dorp ongeveer
zo groot alslen-80er~'patatje(!J
eten in een restaurant waar
alleen Nederlanders komen,
overal een beetje rondkijken,
winkel en en meisjes kun je daar
wel vergeten i.v.m. de
godsdienst.
Heb je wel eens angst ige
momenten gehad ?
. Nee, ik heb nog geen 'enge'
. dingen meegemaakt. Het is in
ons gebied erg rustig .
Het patrou ille lopen is zeer
geli efd vanwege het thee drinken
in het dorp. De post ligt vlak aan
de Middella nds e Zee, waar we
wel eens zwemm en en in het
gebi ed groeien veel sinaasappels
en mandari jnen .
Hoe is de verhouding met de
bevolking ?
- De bevolking is zeer gastvrij!
We worden vaak voor eten en
thee drinken uitgenodigd. Er
staat dan één grot e etenspan in
het midden en iedereen eet hier
dan met z'n handen uit, de
milita iren nemen dan zelf maar
een lepel mee.
De famil ie zit op
sinaasappelki stjes om deze pan
heen, er is geen ander meubilair.
Vrouwen telle n in libanon niet
mee, ze worden nog verkoc ht
voor het huwelijk, ze zijn echter
niet gesluierd.
Een groot deel van de bevolking
houdt vee (geiten , schapen ,
enkele koeien). Als groente plukt
men het onkru id uit de bermen.
Heb je nog meer verlof?
. In april heb ik nog twee weke n
verlof en ga dan naar Israël.
Wat heeft je tot nu toe het
meeste getroffen ?
- De reis van het vliegt uig naar
Siddigine. Je ziet geen auto
zonder deuk. Je moet noo it zo'n
auto aanrake n, wa nt ais er dan
wat afval t of beschadigd (en dat
is niet zo moeilij k want ze
hangen van ellende aan elkaar)
wordt jij daarvoor aansprakelijk
gesteld . Je ziet zelfs auto 's

zonder bodem , alleen een matje
tussen jou en de weg. Verlichting
kennen ze ook niet.
Enkele algemene indrukken:
- - Hèrï k vèrst aafeen-b1ief je'- - - - - Arabisch, maar spreek t het niet.
De Libanezen spreken ook wel
Frans, aangezien dit een
verplic ht vak op school is, maa r
de school is niet verplicht, zodat
je daar som s ook niet veel mee
opschiet.
Hun eten word t op Hollandse
wij ze bereid; de ingrediënten
komen uit Griekenland en het
brood is Libanees.
Met Kerst was Henk op de TV te
zien. Mevr. Hut werd door
iedereen in de omgeving
opgebeld om haar hierop attent
te maken, zodat zij twee dingen
tegelijk moest doen: naar Henk
op de TV kijken en te lkens weer
die telefoontjes beantwoorden.
Ze heeft nog even naa r Henk op
de TV gezwaaid.
Met Oudja ar was er alleen
siervuurwerk (stel je voor dat
men denkt dat het echt knalt) ;
daarom hadden we het dorp op
de hoogte gesteld!!
Het landschap is bergachtig met
hier en daar sneeuw op de
toppen. Wij zit ten zo'n 150
kilometer van Bethlehem !
Henk heeft wel genoeg aan z'n
soldij , maar vindt het per uur wel
wat weinig.
De reis naar Nederl and moe st hij
zelf betalen (!), wel tegen
speciaal tarief. Wij kregen echter
de indruk dat dit niet zo speciaal
was!
Hij heeft ons beloo fd nog eens
wat kopij voor de krant te
zenden, bijv. als hij naar Israël is
geweest.
Tot slot van het interview liet
Henk ons een 200 ta l d ia's zien
van het land en haa r bevo lking
waaru it bleek dat Li ba non een
bijzonder fij n vak anti elan d zou
zij n.
Henk , bedan kt voor dit
inter viewen we hop en dat je
nog een goede tij d hebt in
Libanon en houdt de eer van

Nederland hoog in het MiddenOost en !
Voor d iegenen die Henk eens
wi lle n sc hrijven hier nog een
keer z'n adres :
Henk Hut , sld. 581209120
Detach ement UNIFI L
A.mr.pel. paos t cie
44e Paintb at (VN)
NAPO 25 3509 VP UtrechtVeld post

Toch is de sf eer nog zeer
herkenbaar, en zal bovendie n
bi j o uderen we l iet s op roepen
van een zekere weemoe d naar
het nog tame lij k recente
verleden . Maar voor
kinderl ezers zullen een hele boel
bijfig uren (mensen in het boek
die geen hoo fdrol spel en)
toelic ht ing nodig hebben van de
oude ren, d ie zich die voo rbije
jaren nat uurl ijk stukken bete r
herinneren dan j ij , die het zelf
niet meer zo hebt meegemaakt.

Dörpsproat
Nou dat is eem 'n wat nait?
Keunig in dei moar zo bekend
moa kt dat ze d'r mit oetscha id.
Gain mens dei doar an doch t
haar. Ze wa s nog zo fl ink. Kon
nog uur'n laank op 't bordes
stoan as ze joarig was en
mai st ied ook nog op hoge
hakk'n. Doar heb ik voak met
bewon der ing noar keek'n. 'n
Aand er mens van dei leef tied
krigt noa ' n haa lf uur stoan al
pien in de rögge en begunn 'n
knei'n ho m te bi bbern .
Twei'ndart ig joar bienoa het ze
't volholl 'n en nou krieg wie
heur docht er as keunig in.
Prin ses Gli m lach nuim 'n ze
heu r. Zol l' n joe ook nai t alle
doag en laac h'n as je zoveul
schoef over doem haar'n as
zai? As wie stra ks vief mai
vier 'n, hemm'n wie dus 'n neie
keunigin.
Hemm 'n ie al contac t' n
opnoom 'n met buurtgenoot'n of
zegg 'n ie, vlaggetj es laangs de
stro at is mie voldounde.
Bie o ns t hoes wer vot proat

over ereboog bie veurdeur en
kers tboomverlich ting in de
toen . 'k Heb heur es eem'n st ief
ankee k'n en vroagt of ze wel
goud wa s. Moar zai nee: 'zeg
nou zuil , in december heb je
som s temperatuu r'n as in mai
en in mai is 't welais kól der as
in decem ber, wat maokt 't den
oet wanneer dei lichies
braand 'n . 't Galt er nait om wat
je do un as je moar met doun '.
Dan wol ik d it nog zegg'n: As je
'n mooie woagen hemm'n of
wat dan ook en d' r komt weer
zoveul mense n van Wolte rsom ,
Roeskerbrógge, Engelbert of
wai t ik veul woar vandoan , denk
er om dat ze joen idee'n nalt zo
moa r overn eem 'n. Ie hemm'n
tensl ott e de kopschraaberij d'r
van had , doar ken best wat veur
t róggekomm 'n. Mensschain zit
er dan nog wel een gezell ige
avond an vast. Denk ie d'r om
dat ie joe veur ain meert mou t'n
opge em'n? Dan wens ik joe veul
succes en veul staarkte.

Fred

'. .. Een klein dorp met oude
hui sjes, twee sc holen , twee
kerke n .. . met hier en daar
boerderijen en met veel
we ilanden en bouwland .. . Een
klei n do rp, maar een fijn
dorp . . .'.
Dit dorp is Thesinge - dat wil
zegge n, Thesinge zoals meeste r
Piet Kalte ren het dorp kende in
de t ijd dat hij hier les gal aan
de christelijke school. Zo
beschrij ft hij Thesinge in zijn
ki nderboek 'Fred, en het
sch ilderij da t niet te koop was '
(uitgeverij Voorhoeve, Den
'
Haag).
Fred is de hoofd persoon , het
zoontje van boer Brouwer op
Klunder. Zij n beste vrie ndjes
zijn Mark, zoontje van de
meest er, en Frank, kind van de
do minee. Ze vinden hun
meest er (Marks vader dus) de
beste mees ter van de hele
wereld , hun moed er de beste
moeder van de hele wereld, en

ze zouden voor geen geld in de
stad willen wonen. Tevreden
jongetje met een vred ig
bestaan .
Het boekje speelt zich al in de
hui dige t ijd, zou je denken
wanneer je leest dat ze op
schoo l netozijn overgeschakeld
van c ijfer- o p woordrapporten.
Aan de andere kant is Thesinge
wel verand erd : er bleef één
school over , er zijn maar lie fst
drie kerken , en aardig wat
nieuwe huizen. Bekende figure n
die in het boek rondwandelen ,
dokter van der Werff en slager
Ridder en sch i Ider Kolom er
maar een paar te noemen ,
oefenen hun beroep hier niet
meer uit (schilder Kol alleen
nog om zijn schoo nzoon Harm
Hofst ede bij te spri ngen). Het
café is van naam en beheerders
verande rd. Er wo rden molens
genoemd, en het t urfsch ip in
het Maar , die all ang niet meer
onder ons zij n.

• nieuwbouw
• yerbouw

•

AUt'OBOXEM

•

Thes inge is, oo k in dit boek ,
een klein veil ig wereldje-op-zich.
De orde van all edag wo rdt
verstoord door de komst van
vier kunstenaars, di e een
leegs ta ande boerderij vla kb ij
die van boer Brouwer
betrek ken. Het dorp vindt dat
maar gek ke mensen, met hun
lange haren en kleu rige
jurken .. . En Mark meldt hoe
zijn vader (die beste meester
van de hele wereld dus! ) weet
te verte llen, dat kunstenaars lu i
zijn en allee n maar veel
dr inken. Dat deze onzin berust
op do mme voo roordelen, wo rdt
ook in het boekje wel
rechtgezet : wa nt Fred verdrin kt
bijna, wo rdt door de
kunste naar s gered en iedereen
mer kt dan dat het toch wel
goed is dat zulke mensen er
óók zijn . . .
Schilder Jan maakt een
schi lderi j van Fred, dat samen
met ander we rk tentoongesteld
wordt in de ned. hervormde kerk
midden in het dorp . Het
sch ilderi j is niet te koop , want
Jan heeft het bestemd voor
Freds ouders .. .
En dat is dan eigenli jk de kern
van het verhaal.
Een fa ntast isch boek is het
niet, want het is vaak oub ollig .
en oppe rvlakkig gesch reven,
zoda t je de mensen over wie
het gaat nergens ècht leert
kennen. Maar leuk blijft
nat uurli jk het feit dat Freds
alledaagse beleven issen zic h
afs pelen in zo'n bekende
omgeving : dat is voo r ons dan
ook het leuke aan dit boekje ,
dat bedoeld is voor kinderen
van 7-10 jaa r. Juist doo r d ie
'herkenning' zal het ook
ouderen aanspreken . Spelen op
de Ti l en schoolp lein, fiet sen
over 't Diekje en het si ntelpad
langs 't Maar, dorpsf iguren
tegenkomen . . . dàt schi lderij
zal voor velen, die Thesinge uit
eige n ervari ng of andersman s
verhalen lang er kennen dan
vandaag, in ieder geval wel
redelijk uit de verf komen .
En over verf ges proke n: het
boek je is te koop in de
schilderswinkel van Harm &
Jell ie Ho fsted e.

spaarvorm
•
voor JOngeren

• onderhoud

teyenS yerhuur
yan

. . . en het schil derij dat niet te
koop was

van 11 ~ 14 jaar

de
Zilvervloot -Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:

Y. LEGGELO
Telefoon 4 16389
Garmerwolde
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dat?

• Er een 'koek en zopie' kraam
op het sportveld staat?
• De 'koek en zopie' van
Garmerwolde wijd en zijd bekend
is?
• Jantje Ganzeveld·Brink er zelfs
in Ten Post mee op het ijs staat?
• Er een nieuwe volleybal club in
Thesinge opgericht is?
• Men in Ten Boer de G & T ook
en goed leest?
• Er yoga lessen gegeven
worden in Thesinge als er
genoeg belangstelling is?
• Men als gevolg daarvan in
Garmerwolde nu weer over keurig
gesnoeide bomen, heggen en
andere wegbeplantingen
beschikt?
• Sommige mensen toen
ontdekten, dat ze nog steeds
dezelfde overburen hadden?
• Er in Garmerwolde al aan yoga
wordt gedaan?
• Nu veel mensen in
Garmerwolde spijt hebben dat ze
zich indertijd niet hebben
opgegeven voor 'dansles',
• Daar misschien in de
toekomst nog wat aan gedaan
kan worden?
• Yoga zeer ontspannend werkt?
• Alle dames die er aan
meedoen aan het eind van de les
moeten worden gewekt, omdat
ze in slaap zijn gesukkeld?
• Oranjecom ité Garmerwolde
wacht op méér aanmeldingen
voor de 5 mei-optocht?

Burgemeester
. Bultena
bezocht
Thesinge
Op 22 januari organiseerde de
Vereniging van Dorpsbelangen
Thesinge een bijeenkomst in
café v.d. Toorn voor alle
dorpsbewoners.
De edelachtbare heer J. Bultena
was op uitnodiging van de
Vereniging naar Thesinge
gekomen. Het doel van de
vergadering was dan ook om de
dorpsgenoten kennis te laten
maken met de burgemeester. We
hadden gedacht dat hiervoor veel
belangstelling zou zijn . .. slechts
een dertigtal leden waren
aanwezig.
De burgemeester vertelde iets
over het Krottenp lan, de
rioler ingsplan nen en het nieuwe
Welzijnsp lan. Veel nieuws viel
daarover niet te melden.
Verder kon iedereen, die iets te
vragen had, dit doen. Als de
burgemeester niet direkt
antwoord kon geven, zou hij het
doorgeven aan de gemeente.
AI met al een gezelli ge avond.
VeN. v. Dorp sbelang en

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

~

10% premie

E. Havenga

TIMMER· EN AANNEMINGSBEDRIJF

J.

Wist

u. EXT"A ""f"'IE

Rabobank

GAIl.HEIl WO LOE

~

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050·416425

.Rijk, gemeente
of provincie?
Garmerwolde , langzamerhand
bekend om haar
Zuiveringsinstallatie.
Verschillende mensen hebben
het bezichtigd toen men nog
maar pas was begonnen met het
bouwen.
In september had het klaar
moeten zijn, maar zoals overal
wel eens gebeurd, kwam men
ook hier voor problemen te
staan .
Eén ding staat vast, om er te
komen kan men over de eindelijk
herstelde Oude Rijksweg, waar
eigenlijk het hele voorjaar en
zomer een bijna levensgevaarlijke
situatie heeft bestaan, maar
gelukkig is ook dat weer verleden
tijd.
Toen Koning Winter echter zijn
intrede deed met sneeuwen
gladde wegen, ontstonden er
weer nieuwe problemen, want
wie, oh wie moest de weg naar
de Zuiveringsinstallatie gaan
st rooien; Rijk, Gemeente of
Provincie?
Na veel speurwerk van
belanghebbenden is gebleken
dat de Provinciale Waterstaat het
kind van de rekening is,
aangezien het zuiveringsbedrijf
onder beheer valt van de
Provinci e Gronin gen. Er zàl dus
worden gest rooid al moeten er
eerst enkele kilometers voor
worden omgereden. Hopenlijk tot
tevredenheid van de
weggebruikers.
Jes

Harmonie bakt
ze 'bruin'
Het nieuwe jaar is al weer een
maandje oud, maar nu toch nog
even een terugblik naar de
jaarwiss elin g.
Traditiegetrouw werd het plan
gesmeed om oli ebollen te gaan
bakken. Doch er waren wat
problemen met de huisvesting.
Gelukkig kwam Roelf Stol snel
met de oplossing dat we bij hem
in de schuur wel oliebol len
konden bakken.
Alles werd keurig opgesteld en
zondag 30 december werden de
olieboll en gebakken. Het geheel
verliep voortreffe lijk.
Maandag 31 december werd er
gevent, ook dat liep goed.
We zijn blij met de
hulpvaardigheid van vele niet·
leden en bedanken hen voor het
vele werk. Ook dank aan de
fam. Stol voor de gastvrijh eid en
aan een ieder die deze actie tot
een succes maakte.
vlce-secretaresse Harmonie,
Hennie Oomkens.

Schitdersbedrüf
H. Hofstede
verf - glas · behang klompen - laarzen

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

..

Gedichten van Tiddo Schutter
'Ik zai mie zult', z é Ol, 'hail braid
te redden
en . . . ik loat hom brommen as 'n
rus'.
len volle voa rt zol hai dat ste l
veurbie go an vlaig 'n,
den . . . rem d 'r op . . . en st op'n
vlak bie 't ho under hok .
't Is nait om joe wat veur te
laig'n,
mor Zandstroa schoot 'n dikke
bok.
't Was aal moa l vreemd en ien
zien alleroatzie
remde hai na it oaf . .. mor gaf
vol gas .
Het wer 'n ha idense
consternoatzie
len ain moa l tro k de plof hom
dwaars deur goas en glas.
Hai haar mie doar 'n t umel
moakt van hier noa r gunter
En lag te kreunen doa r ien 't
hound erho k,
Het was 'n aldernoarste blunder
en blo uderige st riemen van 't
goas zaten hom aan kop .
Hai l z örqzoam vruig 'n zai: 'hes
oo k pien ?'
'Konjak', zee Pait , is hier het
best e med isien'.
Ooar had landstroa ha il ga in
oren noar,
Hai wer zien vrauw in deur
gewoa r . . .
Zai gaf 'n gier - versc hoot van
kleur
En trok hom ho ast ig bin nen deur.
Doar he't dou 'n zetje oa rig
waait,
Dei storm oogst, het vanzulf
wien d oetzaaid . ..
De valer getuig 'n gaf'n ien do rp
oetgrebraid versl ag,
En Zandstroa kwam vot ha il nai t
weer veur 'n dag.
Vruig men hom loater noar zien
nije koop ,
Den zee ha i steeva st : 'De Plof
wa s go ud . .. mor hai was op
loop'.

In de jo aren dou de bromfi etse n
in opkomst waren , wer mie deur
'n kenn is 'n verhoal verteld van 'n
verre ken nis van homzuil. Het
liek mie aalmoal 'n beetje
aan dikt , mor ik vond 'n 't moo i
verhoal en doarom heb ik het
mor ien de volgende riemkederij
vertoald:
HAl WAS OP LOOP

..

'Joa luu', zee landstroa tegen 'n
poar kornu iten ,
'Hou ie 't ook kru ien of keren mit
fatsoun
het kos t jo e wel wat extroa
duiten
moar zunder motors ken ie 't
aigeliek nait meer doun '.
ze hadden 't over de moderne
lieden
en landstroa wa s weer go ud op
dreef
Zien collega's wa ren baa ng : zai
gingen 't nije mieden ,
Dat was de plek woar scnoun
hom wreef.
'Ooe stai's hi er nou wel op te
scheppen',
zee o l Kloas Oast er, dou wat
stief
doe sche l ons oet veur oli e
beppen
mor dien gereude l het nait veul
o m 't lie f:
hès zulf gain rnot órs of mesienen
wat wo ts doe mit dien stuk
kaboa l
man, hol die la lver bie gemeste
swienen
ienploats van dat gewauwel over
'n gas pedoal . . .'
Nou stak Zandstroa kon ien 't
enne :
'Ie zat'n zain da 'k 'n ploffiets
koo p,
'k Ben zat van d ie bainentrap
ellene,
En zoo' n ploffiets heb ie zo aan
loop!'
Op 't lest begon nen ze oo k nog
te wedden
da t Zandstroa hail ga ln plof
beried en dus

T. Schu tt er

Weerzien met Indonesië
De familie klunder uit
Garmerwolde is onlangs met
vakantie geweest in Indonesië,
Voor Henny Klunder was het een
eerste weerzien van haar
geboorteland na 20 jaar. Voor de
G & T was dit aanle iding om
eens naar hun ervaringen in dit
exotische land te vragen.
Hieronder volgt in eerste
instantie het verslag van Henny
Klunder hoe zij dit weerzien had
ervaren.
De grote dag was eindelijk
aangebroken , 15 december 1979.
Het regende en er stond een
stormachtige wind. Om kwa rt
voor vijf die middag zouden wij
vanaf Schiphol met de Singapore
Airlines vertre kken naar
Singapo re, waar we drie dag en
zouden blijven alvore ns onze reis
te vervolge n naar Jakarta.
Sch ipho l was als immer zeer
druk. We wa ren nogal nerveus.
Vliegen isoper slo t niet een
dagelijkse bezigh eid.
Na de controle van paspoo rt,
vliegti ckets en het wegen van de
ko ff ers, konden we dan eindel ijk
afscheid nemen van de in grote
getale opgekomen fam ilieleden.
Na zelf , incl usief de handbagage,
ook nog gecontroleerd te zijn
door midde l van rön tge n stralen
(wapenbe zit· kap ingen) st apten
we in de 'menser opslo kkende'
Boeing 747. Daar gaan ongevee r
zo'n 250 passaqiers in. Het was
'volle bak '. Fraai ogende
st ewardessen in een prachtig
Oos ters t enue begroetten ons en
wezen onze plaat sen aan . De
lam pjes met 'fasten seatbelt s' en
'no smoking ' ging en aan , de
stra almotoren begonnen te
brullen en daar ging en we dan .
Geen weg terug , vliegen maar. In
een mum van t ijd zaten we al erg
hoog en kreeg de wereld onder
ons iets Madurodam-acntlqs.
De reis naa r Singapore ging via
Frank furt, Bahrein en Bangko k.
Het duurde in to taal 27 uur . Het

was alsof er maa r geen eind aan
kwam en dit ondanks de zeer
goede zorgen van het vliegend
personeel en de uitstekende
verzorging van het 'natj e en het
droogje'.
Eindeli jk dan Singapo re. Vooral
op aandr ingen van mijn man , die
hier vroege r als
koopv aardi joffic ier vaak was
gewees t, zouden we hier een
paar dagen blijven om alle s nog
eens weer te zien . Maar ook om
wat te acclamat iseren aan het
plotseling wel zeer veran derde
weer· en wereldbeeld . Nederland
koud met een gu re wind.
Singapore ruim dertig graden
celsius met een zacht, verkoel ing
brengend, briesje.
Het eerste wat je in Singapore
opval t, na uit eraard het wee r en
de mensen , is de net heid. Het is
er ongeloofl ij k sc hoon , geen
papiertje op straat , zelfs geen
hondepoep! Ook een belangrijke
reden om Singapore aan te doen
was het feit, dat wij nog zoveel
inkopen moesten doen, Vooral
kledi ng, maar ook op
fot ografisch geb ied hadden w ij
nog wat wensen: Nou . . . en
waar kun je beter doen da n in
deze 'vrijhaven', d.W.Z. bijna
'belasti ngvrij' inkopen. De prijzen
liggen er op ongev eer de helft
van wat wij gewend zijn in
Nederland, tenmi nste als je we l
weet af te ding en. Vaste prijzen
kent men all een in de zeer grote
winkels, supe rmarkets enz.
Overal elders moet je afdingen
en for s ook, want men maakt er
een sport van om je . vanu it hun
zienswijze · een 'verko persloer' te
draaien. Een prach tig spel tussen
ko per en verko per. Onze uit
Nederland meegebra chte koffers
waren voor een groot dee l
volgestouwd met souveniertjes
en lekker e dingen voor
familieleden en kenn issen in
Indonesié, zodat we na onze
kopersrage in Singapore
genoodzaakt ware n er nog een

GARMER & THESINGER EXPRESS
Bedaktie-adres: Vera van lanten, Dorpsweg 31, Garmerwolde
Telefoo n: 050-416091
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koffer bij te kopen. En een flinke
ook!
Na drie dagen in deze pra chtige
en zeer boe iende stad te zijn
geweest gingen we rijk aa n
nieuw e indrukk en maar veel
armer aan ge ld op weg naar
Indonesié, naar Jakarta. Duur van
de vlucht één uur en 15 minuten,
Een zacht eitje dus . Voor m ij
steeg de spanning ten top . Een
weerzien im mers na goed 20 jaar.
Hoe zal Jakarta, het voormalige
Batavia, er nu uitzien ? Mijn Indié
en onze voormal ige 'Gordel van
Smaragd '?
Jakarta, vli egeld Halim . . . als
laatsten stapten we uit het
vliegtu ig. We keken naar de
wachtende mensen. Wie zou er
staan? Zwaa iende armen en . . .
ja hoor . . . daar zij n ze war empe l.
Fam ilie, oud e bekenden . Eerst
nog alle rlei formaliteiten .. . wat
duurt dat lang. Bij de douane
gelukkig geen moeil ijkheden.
Eindelijk, kinderen aan de hand
naa r de uitgang. Omhelzingen en
tranen . Daar sta je dan, beduu sd ,
ontroerd na zoveel jaa r weer in je
geboortelan d. Nieuw sg ieri g naar
wat behoud en is gebleve n en wa t
er allemaal is veranderd. Op we g
naar de stad zat ik in de auto op
het punt je van de stoel om maar
niets te m iss en. Ik ontdekte niets
bekends, alles was nieuw. En
mijn hemel wat een dru k verkeer.
Ik kreeg bijna kramp in m ijn
maag. Alle s raasde lang s elkaar
heen met sne lheden van zo'n
80 km per uur. Alles wat on ze
lieve heer in het verkeer heeft
verboden wordt er vrijelijk en mei
volle overga ve gedaan. Links en
recht s inhalend , snijde nd , luid
cl axonerend en met li ch t
knipperend word t elk e
gelegenheid aangegrepen om je
voo rbij te komen en om elk vrij
plekj e op de meer dan overvolle
wegen te benutten. Eén wi rw ar
van de meest uit eenlopende
soorte n vervoersmiddelen.
Bet jaks, Baya 's (driewielige
scooters voor passagiersvervoer)
naast de 'o ude en nieuwe
gestaalde perfecti es' ui t vooral

Motor of
bromfiets

lets te vieren?

MOTOREN HANDEL

Dan voor ee n lekker stukje teen ot gebak, even naar

Joop

Moordhol

BakkerU Stol

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,
bromfietsen

H.J.
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Kapteynl ..n 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-730498
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nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rij ksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-41650 I

Café· Bar· EeCcouncer

'LEWEM.ORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Open van la uur v.m. tot 2 uur .
Maandag en donderdag tot luur .

~

Oosi ertlam riklil n 117
9715 PB Groninge n
Tele loon 050-n2552

$0

RIJKSWEG IS

GARMERWOLDE
TELEFOON 05902-1624
Werkpluts 's mundal1 d e gehel e
dal les!o t en

Ook kunnen wij bezorgen. dan even bell en naar R.K. Stol,
DOlj>sweg 40, Garmorwolda , tol . 050·41629 2 ol 730496

'EKKO·SPAARPLAN'
JEUGDSPAARKLUB

Van der "olen
le"ert n~et
alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken w ij gr~g een
sch erpe offerte 'Voor u als 't om
een zo nnesche r m gaat.
Maar tevens houdt onze afdeling
zeilmakerij zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen,
of met het repareren van tenten.
Ons lever"ingsprogramma omvat
verder:
vouwwanden. verduisteringen.
rolluiken. voorzetramen en
konstruktiewerken.
Informeer vrijbl ijvend naar onze
mogelijkheden e n pri jz.en.

t .b.v. 6· tl rn IO-jarigen

MET S% PREMIE
~

Fa. M. w.d.

Molen

&.

Co.

KOlintoor en .....erkplulS
Oude RIjksweg 12. GOIIrrnet"W'o!de.

te l. OSQ.416098
AdvlleUl e voor

l~1

mevr. H . Drewes. Meerpul1 10.
tel ., OS0.-4 1OS) I.

Japan. Na deze chaos geesteii jk
een beetje verwerkt te hebben,
vallen een paar dingen heel
.duidelijk op. Ongelukken hebben
wij niet gezien, er durven zelfs
nog mensen , zij het met
doodsverachting, de straat over
te steken. En het meest
wonderl ijke is waarschijnlijk wel,
dat je nergens een boos gezicht
ziet of getik tegen het voorhoofd .
Ook het aantal acute
hartverlammingen schijnt best
mee te vallen .
Ja karte is zeker erg veranderd. Er
wo nen nu een zes miljoen
mensen . Bijna de helft van de
tot ale Nederlandse bevolking.
Wij kome n er in de 'natt e
moesson ' tij d. Zeg maar
wint ertij d, alhoewe l je dat begrip
bij temperaturen van een 40
grad en boven nul eigenlijk
moeilij k kunt hanteren. Beter is
dan ook te zeggen de 'regentijd'.
In deze tijd valt er erg veel regen
zoal s we lij felijk dan ook '
meerdere malen hebben ervaren.
Maar . . . het is ook de
vruchtentij d.
Alles wat Indonesië aan
tro pische nat uurprodukten
voort brengt zien we dan ook in
grot e hoeveelheden uitgestald in
kraampjes langs de weg. Bergen
duria ns, rambu tans, salaks ,
doekoels en wat al meer. En
etensstalletjes. Jakarta. warm en
cha oti sch, maar aan eten en
drinken geen gebrek. Overal zie
je mooie dingen. Alles wil je wel
kopen en met onze gulden is het
ook nog eens spotgoedkoop.
Over Jakarta is nog zoveel meer
te vertellen. Bijvoorbeeld over het
projekt 'Antjol' , aan zee
gebouwd, waar je heerlijk kunt
zwemmen en ronds lenteren langs
talloze kuns twinkeltjes. 's Avonds
zittend onder de klapperbomen
aan het stra nd, kijkend hoe de
lich t fluorice rende golven komen
aanrollen ... en lekker eten.
De dierentu in. Natu urgetrouw
opgezet. Maximaa l
gebruikma kend van de rijke
Indon esische flora. De dieren
leven da ar, voor zover praktisch
mo gelijk, in hun natuur lijke
om geving.
Tama n-mini een ander projekt.
Daar kun je op ware grote alle
bouw- en leefs tijlen van heel
Indonesië bekijke n. Je bent er
meer dan een dag zoet mee.
Na de Kerstdagen bij familie
doorgebracht te hebben,
ontvluchtten we de hitte van de
stad en trokken de bergen ten
zuiden van Jakarte in.
Maar daar graag een volgende
keer wat meer over.

Schaatsen
Thesinge
Uitslag Lagere Scnoo l-we ästriiti

Klasse 1 & 2
JONGENS
1. Gertjan Plijter
2. Peter Holtman
3. Joop Klimp
Klas 3 & 4
JONGENS
1. Pieter Holtman
2. Erik Vegter
3. Jan Harm Plijter
Klas 5 & 6
JONGENS
1. Fred Ril sema
2. Arend Koenes
3. Wim Plijter

12 t lm 16 jaar
JONGENS
1. Alb ert-Jan Ridder
2. Jan-Jacob Ritsema
3. Dic k Apoll
DAMES
1. Francien van Huis
2. Ina Heidema
3. Heina Heidema
MEISJES
1. Al ina Schutt er
2. T-osca van Huis
3. Ellemieke de Boom
MEISJES
1. Petra Bus
2. Wies je Koenes
3. Annemarie Pot

Grote
bestuurs·
wisseling
noodzaak bij
s. V. Thesinge
e.o.
Op dinsdag t 1 maart zal de
gymverenig ing voor Thesinge en
Omstreken, haar jaarlijkse
ledenvergadering houden in café
v.d . Toorn.
Naast de gebru ikelijke
agendapunten, staat er ook een
grote bestuurswisseling op de
agenda .
Tot de oprichters van de S.v.
Thesinge behoort Coba Pot. Zij
wil , na 9 jaar secretaresse te zijn
geweest , er weleens mee
opho uden .
Ook de,heren Oomkes en
Heukelom (voorzitter en sin ds het
vertrek van Ciska Rillema tevens
penningmeester) stellen zich niet
herkiesbaar.
Als enig bestuurslid blijft dan
over mevrouw Roelie Dijkema.
We hopen op een grote opkomst
want voor het voortbestaan van
de gymvereniging is met
bijzonder wenselijk dat u zich in
grote geta le aanmeldt voor een
bestuursfunktie! !
Neem dus kontakt op met Bart
Heukelom, tel. 1767 , of met COba
Pot, tel. 2172 .

Vogelasiel
Winneweer

MEISJES
1. Alett a Groeneveld
2. Petra Oudman
3. Jolanda Oudman

Ik weet niet of u het gelezen hebt
in de 'Noorderkrant' van enige
weken gelede n, mij is het in elk
geval helemaai ontgaan! Tja,
zoiets overkom t me vaker met
kleine artlke lt les ergens gedrukt,
links of rechts, helemaal
onderaan . . .
Toch wel jammer want op een
mooie witte winterse
zaterdagochtend werd ik
geconfronteerd met een 'meeuw'
(zoals ik toen nog dacht) die
spartelend aan de kant van de

MEISJES
1. Dia Oudman
2. Bartha Koenes
3. Lies ten Cate
HEREN
1. Jan Dijkema
2. Eitj e van Huis
3. Luit v. Wieringa

CAFÉ 'DE UNIE'

Schutterlaan lag. Nu moet ik
zeggen dat dit haast een
dagelijks beeld is want als het
geen poes is, die de dupe wordt
van de hardrijder s, dan is het wel
een eend, dus dac ht ik: 'Snel
kijken of er nog wat te redden
valt'.
In zoverre als ik dat, als leek, kon
bekijken was er een pootje
gebroken. Van dierenart s Pastoor
kreeg ik toen het adres van de
familie Dijkman door.
Even een geschikte tas
opzoeken , de 'meeuw'
geruststellend toespreken dat hij
nu echt geho lpen zou worden, en
toen er op at. Ik had de heer
Dijkman gebeld, dus wist hij van
mijn komst.
Toen hij mijn tas zag, zei hij
meteen dat wat daarin past e
nooit een meeuw kon zijn! Enfi n,
dat was van late re zorg.
Nadat de twee herdershonden de
'pati ënt ' begroet hadden, werd
het pootje gespalk t door
mevrouw Dijkman di e alles al
keurig klaar had gelegd.
Even nog kijken of de bek goed
schoon wa s, want dan was er in
elk geval verder niets aan de
hand . De vleugels werden nog
even gecontroleerd en toen het
boek erbij, want wat was deze
vogel nu precies? ' Een jonge
kokmee uw . . .' ja hoor. het kon
niet missen!
Toen ik deze mensen samen zo
bezig zag, deed mij dat eerlijk
gezegd wel wat. Twee mensen
die zich het lot aantrekken van
vogels in nood . In de winter gaan
ze zonder hulp beslist door !
De vorige winter hadden ze 30
vogels verzorgd. Dit asie l is
trouwens het enige in het
noorden waar ook roofvoge ls
verzorgd worden!
Het verloopt uiteraard niet alti jd
naar wens , want bijvoo rbeeld bij
de meeuw is het probleem dat hij
in gevangensch ap voedse l
weigert. Om die reden gaan deze
vogels dan ook vaak dood (99%).
Daarom wil de fam. Dijkma n
' graag een zwembasi n. Meeuwen
zijn echte duikers, in zo'n basin
zouden ze zelf - indien mogelijk hun voedsel kunnen 'vangen'.
Het wach ten is op toeste mmi ng
van het Waterschap .
Als het vogelasiel één jaar
zelfstandig draai t, komt het in

aanmerking voor subsidie. Die is
ook echt wel nodig want één
broeikas kost bijvoorbeeld al
f 3000,- en dat is niet niks !
Deze instelli ng moet dan ook
gesteund worden! !
De fam. Dijkman doet dit uit pure
liefhebberij . . . De heer Dijkman
is afgekeurd voor zijn werk maar
wil niet stilzitt en!
Voor mij was het een geweldi ge
ervaring om kennis te maken met
dit asiel en zijn fantastische
verzorgers. Toen ik afscheid van
hen nam en hun succes wenste,
werd ik bedankt voor de moeite
en zeiden zij: 'Wij hopen dat we
hem zo spoedig mogeli jk terug
mogen geven aan de natuur!'
Nog even het adres: Vogelasiel
Winneweer , Stadsweg 143,
tel. 05902·2581 . Bij
vervoersproblemen kunt u ten
alle tijd e een beroep doen op de
Rijkspolit ie te Bedum .
T. Kroon

Een bottende
baby . ..
Dit bericht vonden wij in onze
brievenbus:
'0, wat ben ik toch een boffer.
Het kan werkeli jk niet toff er.
Daar word ik me uitgerekend
geboren
bij Wout & Ria van der Toorn.
Eén ding vind ik bijzonder fij n,
Marcel zal mij n broertje zijn.
'k Heb mijn familie zelf niet
uitgekozen,
maar werkelijk mensen, 'k zit op
rozen . . .
Wouter V.d. Toorn,
geb. 14-2-1980'.
Wàt een feest in het Thesinger
café .
Van harte gefeliciteerd !

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubelen.
N iet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen
laten w ij u graag zien.

Dorpsweg 65 , Garmerwo lde

(wordt vervolgd?)

Voor 'n vrij blijvend kij kje of advies - óó k over
vloerbedekking en gord ijnen - bent u altijd van harte
welkom .
Voor uw bruiloften, feesten,
partijen, recepties.
vergaderingen en
bijeenkomsten

Slag_er· Yen Boer
WONINGINRICHTING
Stadsweg 63 - Tel. 05902-1383

Telefoon 050-415841

Sneeuw e n ijzel zijn gegaan

Café v.d . Toom blijft bestaan
En mocht u het misschien niet
weten
U kunt hier nu ook blijven
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H et ad res voo r al uw vlees en fijne vlees wa re n
S p e c ia list in r o lla des . d roge - en ve rse worst
Iedere w o e n sd a g Geha ktdag
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Café en cafetaria v.d. Toorn

Holenweg 7
Thesinge
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J. FEENSTR A
Ri j k sw e g 145
R u ische rb ru g

Te l 050 · 487413 •

Geweideweg I I - Gannerwolde.
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. 050- 416365

