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AAN DE PRAA,. ME,. HENK VISSER
VAM CAFÉ 'DE UNIE'
Onder de, bezielende leiding van de tarn. Viss er draait café de
t
Unie weer!
Het leek de G. en T. een goed idee om lang s deze weg u de
tarn, Visser voor te ste lle n.
Wie is de fam. Visser?
Henk, door de klanten 'de Boll e' genoemd , Siena z'n vrou w en
zoon Joh an, Verder is bij dit interview aanwezig Anita Stel tinga , vaste medewerk st er op drukke dagen ,

ken, zodat wij t ijd ens het interview niet gestoord zullen
wo rden, Dan komen Henk en
zoon Joh an binnen. Zij m aken het zic h gemakkelijk en
gaa n er op de vloer bij zit ten , Zo zit ik altijd zegt Henk
dat vind ik fij n.

Hoe komen jullie hier in Gsrme rw ol de verzeild ?
Door zakelijk doeleinden. Wij
komen uit Kolham en hebben daarvóór t ijdelijk in
Zuidl aren gewoond en in
Lutj egast , waar we ook een
ca fé + taxibedrijf hadden ,
Oor spronkelijk was ik vro eger vrachtwagen chauffeur,
maar moest hiermee tot m'n
grote spij t stoppen om medio
sche redenen,
Op 11 november 1980 zijn
we in Garmerwol de komen
wonen. Voor een taxi bedrijf
ligt Garmerwold e gun st ig ,
aan de rand van de stad.
Henk is op goe d ge luk in
cafe De Unie na ar binnen
géstapt om te vragen of het
'zu haben' (te hebben) was;
want het café trok hem wel
aan, Toen hoord e hij dat er
we l mogelijkheden waren ,
Puur toe val dus,
In de woo nkamer hangt een
fot o van het ca fé in Lutjegast, op vallend is de gelij ke·
nis met de café De Unie,
Wat gaan j ull ie met het winkeitje doen ?

Omdat Henk nog niet aanwezig is, roept Siena hem op
d.rn.v. een oproepapp araat
dat in de kamer staat. Henk
meldt zich met veel kabaal.
maakt zelfs meld ing van 'wilde beest en' onderweg . Siena: 'Zie je ze soms ook dubbel?' Henk houdt ons op de

hoogt e waar hij zich bevindt
op weg naar hui s en vraagt
of de koffi e al bru in is. Siena
antwoord: Na it soez'n ' Som s
zet ik het apparaat uit als
het me te gek word t. Op verzoek van henk wordt alvast
de stekker van de telefoon
uit het sto pkontakt getro k·

Henk heeft twee bedrij ven:
de AA-TAX (tax ibedrij f)/annex
koerier dienst, de naam AATAX is gekozen omda t deze
v óórin de telefoon gid s komt
te staan (handig !) en het café.

Henk ziet een herop ening
van het vroegere wi nkeltje
bij het café niet zo zitten; er
rij dt imm ers een SRV in het
dor p en daar komt bij dat we
niet zo ver van de winkels in
de stad (Lewenborg) verwijderd zitte n, Het ca fé, zegt
Henk , daa rvoor zal ik me
'doodvechten' om het weer
gezell ig te maken.
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het een kwam het ander,
want Anit a viel wel in de
smaak doo r haar optreden
die middag .
Anita speelt trouwens wel
vaker komische stukjes op
feesten en partijen.

Heb je nog andere plann en,
bijv. eetcafé?

Naast het taxi bedrijf heeft
Henk nog een koerierdienst.
Dit is het per express vervoeren van goederen tussen
de 20 gram en 500 kilo over
de hele wereld als het moet ,
b.v. van Groningen naar Japan. Hij geniet altijd zeer
van dit werk.
Voor de koerie rdienst werkt
Henk met werkstudenten di e
met deze bijverdiensten een
deel van hun st udie kunnen
bij beta len.

Wordt er wel gebruik gemaakt van je taxi binnen
Garmerwo/defThesinge?
Garmerwold e maakt wel gebruik van de taxi. Henk heeft
de indruk dat bijv . Thesinge
nog niet zo goed met het
bestaan op de hoog te is.
Hij berekent het zelfde tarief
als dat in Groningen geldt.
Opvallend voor de kroegbaa s
Henk is het feit dat hij geen
alkoh ol drinkt. Dit kan abso luut niet als je een taxibedrij f runt. Hij heeft er trouwens niet zoveel moeite
mee.

linker- en rechterhand op
druk ke dagen in het café.
Anit a zit nog op school en
doet veel aan kunstrijden op
de schaa ts; onlangs heeft zij
meegedaan aan regiowedstrijden in limburg.
Henk vindt het erg belangrijk
dat zijn helpster uit het dorp
zelf komt (ondertussen wordt
Ani ta even geko rrigeerd door
Henk bij het pils tappen ; we
zijn nl. inm iddels aan de bar
in het café beland.)
Anit a is op een dag komen
vragen of zij zwarte Piet
mocht spelen op een Sinterklaas middag voor de dorps kinderen in het café. Dit
werd een bijzonder leuke
middag (missc hien iets als
vaste akt iviteit voor de toekomst , evt. in overleg met de
diverse verenigi ngen en kommissies in het dorp?). Van

Een eetc afé kan volgens
hem niet uit op financieel
gebied . Er zijn wel kleine
hapjes te krijgen .
Henk ziet het café duideli jk
als een dorpskroeg en hoopt
dat de dorpsbewoners dit
ook zo zien. Het ca fé is opnieuw ingericht, nieuw behang e.d. 'Nieuwe bezems
vegen schoon'. Ik heb het ingericht zoals ik dat het
beste achtte om eigen karakter te geven'. Er is een
nieuwe bar geplaats t omdat
de mensen nu eenmaal
graag aan de bar zitte n, dat
is mij n ervaring. Een stamtafel vind t hij ook wel gezell ig
maar dat gaat to ch minder
goed.
Het ca fé vergt erg veel tijd
van hel gezin daarom helpt
Siena dan ook mee. ' De Bol Ie' moet imme rs veel op pad
met zijn ta xi en dan runt Siena het café voorname lijk.
Zoon Johan zit voor z'n eindexamen van de LTS en
wordt daarom zo min mogelijk ingezet. Er bestaat een
duidelijke taakverdeling binnen het gezin .

Zijn jullie af ingeburgerd?
Siena voelt zich wel thuis in
Garmerwold e en mag di t
werk graag doen. Zoon Johan zit op de LTS in Gronin gen en heeft nog niet zoveel
kontakten in het dorp, hij is
een beetje een 'Einzelgä nger' (op zic hzelf ).

Heb je ook hobbies ?
Ja, reizen b.V. Over een jaar
3 maanden naar Australië ,
waar Siena een goede vriendin heeft wonen en van auto 's, daar ben ik helemaa l
weg van ! Verder mag ik
graag een praatje maken
met de klanten , je leert de
mensen zodoende snel kennen, want Henk is namelijk
een vlott e prater.

Heb je al iets leuks mee gemaakt?
Ja, zo'n beetje het hele dorp
kwam op oudejaarsavond
even langs , dat was erg gezelli g.
Henk wil graag van de gele genhe id gebruik maken om
dank te zeggen aan de gemeente Ten Boer voor de
ta xivergunn ing en aan de
'beide Jannen' voor alle hulp
en medewerking .

Heb je al veel stamgasten?
Er zijn al een soort stamgast en ont staan, ook het biljart wordt veel gebruikt, met
name door de jeugd . De
jeugd vindt Henk erg belang,
rijk in het café, dit in goede
zin bijv. het onde rlinge kontakt.
Er zijn heel wat planne n, o.a.
een sjoe l- en kaart klub (gekombineerd), omdat ook de
vrouwen weleens een avondje wi llen 'stappen'; een autocross in Garmerwold e. Hij
zou b.v, heel graag een
'kleintje karnaval ' willen organiser en, maar heeft er
geen idee van of hiervoor
animo in het dorp bestaat.
Hij zou dus graag eens van
u, lezers. horen wa t u hier-
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De toekom st ?
Henk hoopt dat dit café
weer de oude plaats in het
dorp zal krij gen. Hij heeft
geen dir ekte plannen met de
bijbehorende schuren, behalve dan als taxista lling.
Op drin gend verzoek van
Henk dan nu Anit a Stollinga
aan het woord : Zij helpt als

\

E. Havenga
O ude Rijksw eg 9
G armerwol de
050- 4164 25

van all emaal vindt. Hij wi l er
in ieder geval best een heleboel voor do en!
Hij zorgt desgewen st voor
'ingeblikte' muziek bij feest je s in het caf é. Er is nl. een
komplete disco- en licht
show aanwezig .
Tenslott e: Hen k is erg blij

dat een aantal verenigingen
in het dorp de weg naar De
Unie hebben teruggevonden
in de korte tijd dat het gezin
Visser het ca fé runt.
En wat nog belangrijker voor
het dor p is dat ca fé 'De
Unie' weer open is en ni et
weg te denken is !

Annemarie-Bob

"oneelui~Yoerin8en

V.I.O.D.

Redak~ioneel
Zoa ls U ongetwi jfeld is opgeva llen was het vorige nummer
van de Garmer en T hesinger Express niet ge heel vrij van
fouten . Hiervoor onz e excuses . Met name willen wij melden
dal bij hel artikel over de Neijoarsverzide van de Platt ela ndsvrouwen Garmerwolde Coby VeensIra verme ld t
diende te word en bij het Brandweercabaret.
Op velerlei verzoek pla atsen wij h ier de oplossing van de
'G ro te Kers tpuzzel':
- de donkerste maand de gez elligst e maand -

Wis~
-

Evenals voorgaande jaren
hield V.I.O.O. weer haa r jaa rlij kse toneeluitvoeringen in
café v.d. Toren.
Er werd drie keer voor een
uitverkochte zaal gespee ld
(80 90 mensen). Er kan dus
wel weer van een succes
wordne gesproken.
Ook spee ltechnische zat het
g oed in elkaar.qez ien en ge hoord de react ies uit de
zaa l. Er werd veel gelachen
om de dwaze stre ken van
het huishoudelijk perso neel
van een barones uit Hare n,
om het uitgestreken gezicht
van de butler, de verstrooidheid van de baron en de slaperigheid van die ns neef.
't Hele verhaal na verte llen
is, daar een hoop lezers het
stu k hebben gezien , niet nodig. In 't kort kw am het erop
neer, dat één van de personeels leden als het doo r hem

a

kapot gemaakte beeld Napoleon gaat pose ren. Iedereen
is onder de ind ruk van dit tevensecht beeld . Er gebeuren
onder en voor de oge n van
dit beeld alle rlei vreemde
dingen . Alles loopt uit eraard
goed af en aan het eind
leest de baron zijn bazige
vrouw de les .
Over het kapotte beeld wordt
ni et meer gepraat. Eind goed
al goed , iedereen tevree.
Rest nog te vertellen, dat
dhr. A. Kampe n als regisseu r
en souffle ur op trad , de muz ikale not en werden verzorgd
door het duo de Bon it os en
de grime door de fam. Buurlage . Weer een ges laagd
jaar voor de toneelvereniging, die ook nog twee keer
een gas topt reden verzorgen
in 'Bloemenhof' en voor het
zoveel jarig bestaan van het
Groene Kruis te Ten Boer.

-

Car el Hazev eld een
'lintje' heeft gek reg en
vanwege het vele en
g oed e bloed dat hij heeft
afgegeven als bloedd onor

dat bi j een aantal
patienlen daarna we l d e
'snorgroei' onve rklaarbaar toen am!

.

Tel. 050- 416365

-

het gy mnasti eklokaal in
Th esinge inmiddels is
vo orz ien van 'belijningen'
voor badminton , zowel
en kel- als dubbelspel !

-

er in Thesinge nu reeds
30 aktieve badmintonspele rs zij n

-

dit misschien ook een
tip is voor ande ren?
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De Middeleeuwen herleefden in ,.hesinset
Op vrijdagavond 13 februari
herleefden de middeleeuwen
in de Thes inger dorpskerk .
Zoals bij velen van onze
lezers bekend is, behoort
de Ned . Herv . Kerk in di r
dorp tot de oudste
gebouwen in de wijde
omtrek. Velen hebben in de
loo p van de jaren de
betovering ondergaan die
van d it nederige bouwsel
uitgaat: dit is meer dan een
dorpskerk , hier zit historie
achter! De stenen spreken
boekdelen : de nissen en
raampartijen, de
spaarve lden en
dichtgemetselde ingangen
zijn stille getuigen van een
rijk ver leden ...
Dat het inderdaad meer
dan een gewoo n kerkje is
bleek zo 'n 10 jaar geleden
toen er gele kete n ach ter
de kerk werden geplaatst
en een restau ratie begon
di e de Thesinger
Kloosterke rk - zoals die
toen werd genoemd - in
haar oude lu ister moest

doen her leven. Vanaf dat
moment was het menens:
hie r lag geschiedenis,
Thesinge zou aan de
vergetelheid worden
on trukt!
De heer Raangs , die op die
vrijdagavond 13 februa ri
on s in de Kloosterkerk
voorg ing , was zeer nauw
betrokken bij de restauratie
van de kerk . Als restauratie
bouwkundige van het
bureau Dubbel ing/Partners
leidde hi j in 1972-73 het
projekt dat de in verva l
geraakte Thes inger kerk in
volle glorie moest doen
herrijzen.
Hij was du s de man bij
uitstek om, daartoe
uitgenod igd door het
Com mitee Hatheb rand, ons
duidelijk te maken welke
verhale n de eeuwenou de
muren ons hebben te
verte llen. Hij deed dat aan
de hand van dia's in een
verhaal dat uit twee delen
bestond.
Vóó r de pauze werd de

Kerk uit het zuidoosten gezien na de restauratie (1974 )
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geschiede nis van het
'Thi asinga cl ost er' belich t.
Het is nu onden kbaar dat
het vredige dorpje
Thesinge vanaf de 13e
eeuw een bloeiend klooster
leven heeft gekend.
Gesti c ht in de 12e eeuw
door Sint Hathebrand ging
het als Benedictijner
dubbelklooste r (zowe l
mannen als vrouwen) zijn
eigen, zelf stan dig leven
leiden.
Van de kloosterarchieven is
vri jwel niets bewaard
gebleve n, du s van de
prec iese ontwikkel ing
daarvan en het leven
daarbinne n evenmi n. Toch
ko n de heer Raang s ons
aan de hand van wat er van
ande re klooste rs (zoals
Aduard , Ter Ap el, Clun y) is
overg elev erd een beeld
sc het sen van de
geestel ij ken di e vele
eeuwe n vóór ons in
dezelfde kleig rond spille n
als wij nu .
In de loop van de 15e eeuw

raak te het kl ooster in
verval, zoveel is bek end .
Herhaaldelijk werd het
overvallen en gepl underd .
Uit eind elijk we rd en steeds
meer (gedeel ten van)
kloosterg ebouwen verk ocht
als metselwerk voor andere
beh uizingen. o.a. in 'Sint
Anna' en Groningen.
Tenslotte blijven in 1786
alleen de totaal vervallen
kl oo sterkerk en het abts
huis over. De west elijk e
pun t van de ker k zou op
het ran dje van de hu id ig e
melkhaven hebben gestaan .
Besloten wordt in dat jaar
de zaak te slechten , all een
het koor te laten staan en
aan de westz ijde een stuk
aan te bouwen (zie afb.2) .
Tevens wo rdt het dak ± 4
meter verlaagd, hetgeen
no g te zien is aan de
raampartijen d ie onder het
dak 'verdwij nen'.
Na de pauz e behandelde
de heer Raangs de
restauratie van de Klooster
kerk. Over deze restau ratie

Kerk uit het zuiden gezien voor de restauratie ( 1965)
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Van der Molen leyert nllet alleen
zonneschermen
Natuurlijk maken w ij graag een scherpe offerte voor u als

't

lets te vieren?
Dan voor een lekke r stukje taa rt of gebak., even naar

om

een zonnescherm gaat.

Maar tevens houdt deze afdeling zeilmak eri j zich bezig met her
opnieuw bekleden van markiezen , of met het repar er en van
tenten .

SakkerU Stol

On s le veringsprogramma omvat verder:
vouwwande n, verduisteringen. rolluiken, voorzetramen en
kostrukriewerken .
Info rmeer vri jblijvend naar onze mogelijkheden en prijzen .

Fa. M. v.d. Molen" Co.
Kantoor en werkplaats: Oude Rllks....eg 12. GarmerwokJe . tel . 050-04 16098

Advise ul e veer Le wenborg: mev,. H. Dre wes. Mee rp,laJ 170 . tel . 0 50 -4 105] I.

J.C. Kapley nlaan 18
97 14 CP Groningen
Telefoo n 050-730498

~

i&i

Oostemamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon 050-n2552

~

Ook kunnen M j bezorgen , dan even bellen naar R.K. Stol,
Dorp_weg 40, Garmerwolde, te l. 050-416292 of 730498

Recons tru ctie van de abdijkerk te Thesinge.
Het oorspronkelijke bouwwerk is votzwsrt, het
gedeelte anno 1786
gearceerd .

had men tijdens de pauze
al uitgebreid kun nen lezen
in de door hem
meegebrachte 'Restauratie
dagboeken'.
Door een slechte funde ring
was het in 1786
aange bouwd e ged eelte
gaan verzakken. Met een
ijze ren ko rset is d it ja ren
geleden aan het middel
eeuwse gedee lte 'vast
geklonke n', hetgee n
eno rme spanning en op het
gebo uw zette . Het was dan
ook gee n dag te vro eg toen
eind 1972 de restauratie
bego n en een betonnen
balk onder het west elijk
werd aangeb racht. die de
verzak ki ng tot staan bracht.
Verder hoefde er we inig te
worden 'terug
gerestaureerd ': het grootste
deel van het gebouw was in
gave , middeleeuwse staat.
In de zuidgevel is het raam
verw ijde rd dat er in de 1ge
eeuw ruw is ingehakt. In de
(ronde) koorsluiting werd
in de middelste nis he t
raam weer opengemaakt
(vergelijk de Io to 'sj. Bi nnen
is de preekstoel verplaatst
en het koo r is leeggelate n,
hetgeen een sfeer geeft van
lic ht, rust en ru imte .
Ac hte r de Notabelenbank,
in de noordgevel, is een
ruimte o ntd ekt (met een

stoepje en eike nhoute n
ko zijn) die toega ng moet
hebben gegeven to t de
noord elijk gelegen klooster
gebouwen. De ru imte is
intakt gelaten en weer dicht
gemetseld .
Een lezing als deze pr ikkelt
de fantasie en doet het
verlangen naar meer details
opleven. Niet alles kon
worden verteld en zeker
kon niet alles in deze
samenvatt ing worden
weergegeven . Mogel ijker
wijs komen wij late r nog op
het Thesi nger Klooster
terug, wa nneer nieuwe

ont dekki ngen ons daartoe
aanlei di ng geven !
Een extra eervo lle
vermeld ing verd ient het
optreden op die avond van
Bert us Kol en Cor van
Zanten, die met hun
sfeervolle muz iek in de
pauze en als oml ijst ing
voor de ju iste toon
zorgden . De fraaie org el
klanken en het volle
cornetgeluid droegen bij
tot de ingetogen stemming
die in een pracht ig
eeuwenoud gebouw
passend is.
T.H.

thousiast geword en dat ze
ook met een dansgroep wi l·
len begi nnen.

Op 27 jan uari j.1. trad de
volksdansgroep op als gast·
vrouw. Mevro uw Bijmolt en
mevr. Krabbe van de dansgroep uit Winsum hadden
n.1. een uit wisseling georganiseerd te houden in caf é
'De Leeuw ' te Garmerwolde.
in verband met de heersende
mist werd gevreesd dat het
geen doorgang zou vinden .
doch slechts 4 dames uit
Winsum belden af.
Nadat iedereen van koffie
met koek was voorzien heette mevrouw Bus van de
groep Garmerwolde, allen
hartelij k welkom, waarna ze
in het kor t iets vert elde over
het ontstaan en de akt ivitei·
ten van onze dansgroep.
Hierna werd bego nnen met
dan sen . In Win sum bleek men
in min der snel tempo te dansen, zodat na de eerste dans
werd besloten over te gaan
tot wat langzamer da nsen.
Cor van Zan ten (I.) en Ber tus Kol ·...volle toon... • Na de pauze begon Garrnerwo lde, daarna deed iedereen
weer mee en toen moesten
de dames uit Winsum toch
ook iets van hun kunne n laten zien. Ze dansten een
Port ugese fado. We hadden
deze al eens zien dansen en
Door het ééndagsbestuur
dens het één-jarig bestaan
er gingen stemmen op deze
van de Christeli jke Bond van
op 12 januari j.1. Eigenl ijk is
dans gezamelijk te doen. Dit
Platt elandsevrouwen in Thehet 14 maar die datum viel
iukte redel ijk. Omdat het nog
singe werd ons verzocht op
niet op onze wekelijkse
hun jaarve rgaderi ng op 20
steeds mi stig was wilden de
dansmiddag . We begon nen
mensen uit Winsum gaarn e
januari j.1. te komen dansen .
in Thesinge met 4 dansen .
weer vertrekken. Van deze
Daarna volgde een pauze,
dansgroep kreeg mevr. Bijwaarin ons koffie met cake
Tot verbazing van de aanwemo lt bloemen aang eboden .
we rd aangeboden . Daarn a
zige dames (waarvoor het
Tot slot bedankte mevrouw
vervolgden we met nog 4
een verrassing was) stapten
Bus alle aanwez igen voor de
dansen. Alles onder leiding
we daa r met 22 leden van
gezellige avond, in het bijvan mevr. Bijm ol t uit Zuid ·
onze volksd ansgroep bin nen
zonder de dames Bijmolt en •
wolde . Een hartelijk applaus
in kost uum. We droege n onKrabbe en bood beiden als
was onze belon ing. De daze kostuums voor de tweede
dank
een bos bloemen aan.
mes in Thesinge zij n zo enkeer. De eerste keer was tij·

Volksdans.roep
Garmerwolde

Rabobank
geld en goede raad
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Feestayond muziekyerenisins 'Harmonie'
Zaterd ag 14 febr . vond in
café de Leeuw de jaarij kse
muziekui tvoeri ng plaats.
Voorzitter K. Pestma n
opende de avon d om half
ac ht en hee tte iedereen
hart elijk wel kom , want voor
een vereni ging is het
bijzon de r fijn om een goe d
gevu lde zaal met mensen te
hebb en. Bescherm heer
dokter V.d. Werf! en
echtgen ote, mevr.
Bondsema en d hr. en mevr.
Maat (afge vaardi gde van
K.N.F.) werden speci aal
wel ko m geh eten , voo r de
dam es was er een
bloem etje. Nu er een
nieuwe zaal in Garm erwold e is bijg ekomen met
veel ru imt e kwam men op
het idee een medaillekast +
2 vaand el kast en te make n,
Jacob van Leggelo werd
bereid gevonden deze
kasten in elkaar te
timmeren .
Op deze feestavond mocht
dochter Yvonne v. Legge lo
- tevens lid van de
drumband - het gordijn
laten zakken. Het ge heel
staat erg mo oi.
Bij het ko rps zijn 2 nieuwe
susafoo ns aangeschaft , 2
prachtige in stru menten . Ze
we rde n van naam voor zien
doo r een bordu ursel van
mev r. Jan na Hazeveld. De
heer Pestman sprak mede
namens de verenigin g zijn
da nk uit aan mev r.
Hazeveld voor het gedane
werk.
Al s laatste pu nt in zijn
openingsrede dankte de
voorzi tte r de leden en nietleden die hebben gezorgd
voor vele pr ijzen bij de
tombola , speciaal mevr.
Friel ing , die erg veel werk
heeft gedaan om veel

prijzen te bemac htig en.
Hierna volgd e muziek van
het korps . Het klo nk go ed
in de nieuwe zaal. Dat het
pu bl iek de muziek
waard eerde blee k wel uit
het app laus.
Na 4 nummers volgde een
pauze waar in 3 ju bi larissen
uit de verenig ing werd en
gehuldigd . De drie waren
de heren Elhorst, 40 jaar,
E.D. Post , 25 jaar en R.
Stol, 25 jaar.
Voo rzitt er Pestman no digde
de heren uit naar voren te
komen met hun echtgeno tes.
De eerst e sp reker was dhr.
Maat, afgevaardigde van de
Groninger bond K.N .F.. De
heer Maat sprak tot ieder
persoonlijk een wo ord van
dank en overh andigde de
heren een speld.
Vervolgens felic iteerde
voorzitter Pestman de
dam es en heren en wees er
op dat oo k de dam es een
belangri jke rol spelen bij
het langdurig lid bli jven van
de heren. Daarna kondigde
hij aan dat de besch ermheer ook wilde spr eken .
De heer V.d. Werff sp rak
eerst een inleide nd woord
tot een iede r, hij zei dat het
goed ging met de
veren iging gezien de
prac ht ige uniforme n en
instrumenten. En geluk kig
geen financ iële zorgen .
Persoo nlij k tot dhr. Elhorst
zei dhr. v.d, Werf! da t hij
het bewond erde dat een lid
zoveel moeite nam om toch
in de ver eniging te blijven
waar hij het moo i von d en
naar z'n zin had. De hee r
Elhorst is n.1. al tall oze
malen verhuisd, maar zelfs
vanaf Houw erzijl en
Holwi erde kwam hij de

repe tities van Harmonie
bezoe ken . Hij kreeg een
gouden spe ld en mev r.
Elho rst bloemen .
Egb ert Post is vanaf 1962
lid van Harmon ie, hij kwam
vanaf het Zand hierheen.
Naast muzikant vervult hij
oo k nog de fun kti e van
secretaris, een taak die hij
met grote zor gvuld ig heid
en plichtsbesef vervu ld . Hij
kre eg een zilver en speld en
mevr. Post blo emen . Roel f
Sto l, de 3e jubi lari s is vanaf
zijn elfde jaar onafgebroken lid gew eest van
Harmon ie. Oo k hij kreeg
een zilveren speld en zijn
vrouw bloemen .
Na de huldigingen volgde
wederom muziek van korps
en drumband . To t slot werd
er een gezamelijk nu mm er
gespeeld .
Er vo lgde een korte pauze
waarna de to neelgroep
Violeria uit Westerbroek het
eerste deel van de op losse
groeven show presenteerde.
Het was een groot succes,
in de show traden o.a. op :
Bonn ie St. Cla ir , Vader
Abraham , de groep Babe
en vele anderen. In de
pauze van de show
verkoch ten leden van
Harmon ie lootjes voor de
grote to mbola. De ver koop
verliep pr ima !
Voor de muz iek tijdens de
pauze zorgde de Tirolerkapel. Zij hadden alt ijd
hou ten schi ld en om de
muzie k ac hter te zett en,
doch dat gaf wel eens
problemen met vervoer.
Naar ontwerp van Roel f
Stol hebben Greetje Stol en
Dina Feenstra nieuwe
sch ilden van stof gemaakt.
Groen fluweel met een
goud kleurige vioolsleutel

en op de middelste
sc hi lden 'Alpen'<jaqers.
Een prachtig geheel waarvo or de dames werden
beloond met een bos
bloemen.
Daarna volgde het tweede
deel van de show van
Violeria. Het werd besloten
met een polonaise waar
iedereen aan mee kon
doen. Het was een
geweldige show .
Na de officiële slu iting van
voorzitter Pestman kon
men dansen met muziek
van tr io Fris. Velen
maakten nog een dansje en
zetten nog even gezellig
door tot in de kleine
uurtjes. We kunne n terugzien op een geslaagd feest,
allen die daarvoor hard
hebben gewer kt hie rvoo r
heel veel dank .!
namens bestuur 'Harmo nie '
v.s. Hennie

Braderie
17 juli 1981
Willen verenig ingen of
instell ingen, die met een
stand op de braderie willen
staan en zich nog niet
hebben opgegeven , dit
doen
voor 15 maart a.s. bij
J. Hazeveld , tel. 414777
met opgave wat men wi l
doen.
Kosten f. 60,-- per stand.
Hiervoor word t een stand
geplaatst en weggehaald.

Bij o ns vindt u een k eur van k w aliteitsme ube ien .

N iet alleen modem · maar ook k lassieke w oonvormen
laten w ij u graag zien .

Café V.d. Toorn
Thes inge
(nadere rekla me overbod ig)

Voor 'n vr ijblijvend kijkj e o f advies - ook ove r
vloerbedekk ing en go r dijnen - bent u alti jd van harte

welko m .

Slaster - 'l'en Boer
WONINGINRICHTING

5tadsweg 6l . Tel. 05902·1 l al

De Brader ie-comm issie

De Jeusd Express
AI vaak hebben we het in
deze ru briek over boeke n
gehad. Boeken voor
meisjes en jongens, voor
ba by 's, peuters , kle uters,
lagere school kinderen en
noem maar op (want
mensen g roe ien verd er en
als ze geluk hebben,
groe ien ze verder met
liefde voor boeken ).
Wanneer je van boeken
houdt en veel leest en ook
nog door je werk veel te
maken heb t met bo eken , ga
je een hel eboel d ingen
vanzelfsprekend vinden die
dat niet zij n voor mensen
die niet zoveel van boeken
wete n als jij . Dat merk je
dan wel weer omda t
men sen je dan vragen
ste lle n. (Vers ta nd ige mensen en verstand ige ki nde ren
stelle n een hélebo el vragen
als ze iets tege nko men
waar ze niet veel van we ten
en dat ze nie uwsgierig
maakt. Er zijn ook mense n
en kinderen die I iever niet
veel vragen , omdat ze
denken dat het 'dom' staat
als je laat me rken dat je
iets niet weet. Maar dàt is
pas oliedom natuurlijk. Aan
die oliekoek endomheid doen
we niet mee, afgesprok en ?
Gewoon : vragen vragen
vragen. En als je geen goed
antwoord kr ijgt, bestaan er
altijd nog boeken om van
alles in op te zoe ken!)
Zo wordt mij nog weleens
gevraagd : Hoe wordt een
boek eigenlijk gemaakt?
Daar hebben een heleboel
mensen mee te make n. In
de eerste plaats natuurl ijk
de sch rij ver of sch rijfste r,
wan t die maakt het verhaal.
Al s dat verhaal af is, gaat

Motor of
bromfiets
MOTORENHANDEL

hij (o f zij ) naar een
uitgeverij . Daar wordt het
verhaal gelezen en als
iedereen daar denkt: wat
een goed verha al is dat ,
daar hebben ande re mensen
ook wat aan , wordt er een
boek gemaakt.
Dat kli nkt hee l eenvoudig .
Maar zo simpel is het nie t.
Het verhaal gaat naar een
drukkerij . Daar wordt het
'gezet' , zoals dat heet, en
dan gaat het weer terug
naar de ui tgeve rij waa r het
zetwerk wordt nagekeken .
On dertussen heeft een
tekenaar of teke nares
tekeningen gemaakt (de
ill ust ratie s, noemen we die)
voo r in het toekomstige
boek , en voor d e om slag:
de kaft dus.
Van de zette rij en de
ui tgeverij gaat het zetwerk
naar de drukkerij.inm idd els
is ook het omslag gemaakt

Schildersbedrüf
H. Hofstede
verf · glas · behang,

klom pen · laarzen

en da t alles gaa t naar de
bi nde rij. waar het boek 'in
elkaa r gezet' (gebonden)
wo rdt. Dan gaat het naar
de boe khandel , en van daar
komt het uite indelijk terecht
bij de lezer. Bij jul lie dus .
Dit is maar een sche tsje,
want er gebeurt op ieder
van die genoemde afdelingen zoveel met een
boek - of met datgene,
wat een boe k mo et ga an
worden - dat het eige nlijk
allemaal wel wat ing ewikke lder in elkaar zit , da n
het nu lijkt. Teme er daar in
de drukkerij-wereld oo k erg
veel gemodern iseerd is.
Eén klein voorbeeldje :
vroeger zocht een zett er
lettertje voor lettertje bij
elkaa r, wanneer er iets op
pap ier moe st komen te
staa n. Die lettertjes
kwa men uit de zoge naamde
'lett erbak ken' : precies ja,
zoa ls nu bij ju llie thuis, of
bij oo m Piet en tan te Annie
en oma en de bu ren aan de
mu ur hang t. En waarom

K. SLAGER

UTD
THESINGE
Tel. 05902·1975

979 7 PC Thesinge.
G.N . Schutterlaan 28.
telefoon 05902·195 7

Voor al uw veevoeders.
Tevens het adres voor:
Hondevoer, Kunstmest , Vogelzaad , Waspoeder

AANN EMER5BEDRIJF

Joop

Moordhol
BOVOIZ-IId

Leyering van alle soorten
r ijw ielen. motoren,
bromfietsen
ZUNOAPP . KRE IDLER . GARHlI
·\l ESPA - lOMOS · YAMAHA,
·FAN TIC

H.J.

• "'lolt ~ en ~ iIlf 0'tI0mXtd
~ .V~ lKc~m~

• Prwno

~ t ~ ~CIe'

RIlKSWEG 15
GARHERWOLDE
TELEFOON 05902 ·1624
Werlcp luts " mund.ll" de ~5e
cUl l ftlote n

hangen die letterbakken
aan de muu r? Omdat ze in
de drukkerij niet meer
nod ig zijn , want alles is
machi naal geworden.
Maar op al die spec iale
onderdelen van het boekmaken gaan we missch ien
later nog weleens in. Je
hoort weleens mo pperen ,
dat boeken zo duur zijn.
Dat is natuurlijk ook
jammer (het is alti jd
jammer als iets dat je graag
wilt hebben , duur is). Maar
ho e komt dat nou?
Eigen lijk o mdat zo vrese lijk
veel mensen te maken
hebben met het maken van
boeken. Die moeten allemaal brood op de plank,
dat wil zeggen geld
verdie ne n aan dat boek dat
jij leest. En wat dat betreft
is het maar go ed, dat de
zette r alle lett ertj es niet
meer stuk voor stuk hoeft
uit te kieze n ui t de
lett erbak. A nders werden
boeken (en alles wat je las)
helemaal onbetaalbaar.
Maar daarover later meer....

nieuwbo uw
verbouw en

onderhoud

oude rijksweg I 1
GARMERWOLDE
tel. 050·" I 650 I

Wenken yoor de tuin
Langzamerhand is het weer
tijd om iets in de tui n te
gaan doen.
Voor diegenen die de tui n
nog niet hebben omgespit
wordt het nu wel tijd
daaraan iets te doen , met
het oog op eventuele
nac htvo rsten, voor de
bevor dering van een goede
structuu r.
Onder U zullen er wel zijn
die reeds iets onder glas
gezaa id hebben, zoals
sp in azie, koolplanten enz.
Indien de weersomstandigheden het toelaten kunnen
in de tweede hellt van
maa rt de eerst e vroege
aardappelen wo rden gepoot.
Zo gauw de vorstpe riode
voorbij is, is het belangrijk
om Uw pootaardappelen in

het volle licht te zetten. Er
kan zich dan een stev ige
kiem/ spruit ontwikke len .
Sjalotten en tu inbonen
kunnen nu reeds gepoot of
gezaaid worden .
Restan ten van herfstbloemen die nog niet zijn
opgeruimd kunt U nu
verwilderen. Rozen kunnen
nog worden gesnoe id tot 3
ogen boven de grond . Voo r
roz en is bemesting met
kunstmest of plantaardige
mest aan te bevelen.
Als de wee rgoden
meewerken kunt U dan
weer veel plez ier aan Uw
groente- en bloementu in
beleven .
Veel succes.

J.

Jossins VIII
Ik 'jog' regelmatig .
Als ik moet zegg en
waarom ,
dan bl ij kt er een aanta l
motieven te zijn , die mij
ertoe brengen om één o f
meerde re keren per week
het train ingspak aan te
trek ken.
De meest voor de hand
Iiggende reden , namelijk
het opbouwen of bijh oude n
van je kon ditie, geldt zeker
voor mij. In de 'passieve' tijd is
het helaa s noodzakel ijk om
je 'fitheid' kunstmatig op
peil te houden. Als je niet
wilt , hoef je je nauwe lijks
lichamelijk in te spannen
om in de huid ige tijd 'op de
been te blijven '. Verwaa rloz ing van je lichamelijke
gesteldheid is daarom ook
meer regel dan uitzondering.
Ik geloof dat dit een slechte
zaak is, en probeer zeil door
middel van het 'joggen' wat
tegenwicht te bieden aan
deze 'bewegingsarmoedige'
tendens.
Ik vind het ook wel leuk o m
eens voor mezell een zo
hoog mogelijke prestat ie te
leveren: een lange afstand
(bijv . 20 km .) in één keer
uitlopen of een bepaalde
afstand zo sne l moge lijk
afleggen. Verg elijk ingen
met prestat ies van anderen
is daarbij betr ekkelij k
onbela ng rijk . Het gaat me
voornamel ijk om het lere n
ken nen en aftas ten van
mijn eigen mogelij kheden
en gre nzen op dit gebied .
Toch vorme n deze gezondheids- en prestatie- redenen /
slechts een deel van mijn
motivatie om te joggen. Erg

belangrijk ook vind ik het
dat je alt ijd buiten bent als
je loopt; we zitten tenslotte
al zovee l binnen. Ik vind dit
een belang rijk voord eel van
het lopen boven bij v.
volleybal en badminton.
Je hebt dan oo k met een
'ech t' , in plaats van een
kunstmatig kl imaat te
maken . De tem peratuur,
wind , neerslag enz. zorge n
elke keer voor ande re
omstandigheden met pos itieve en negatieve punten.
Ik kan net zoveel plezier
beleven aan het lopen op
een zonn ige dag in de kort e
bro ek als aan het dik
ingepakt 's avonds over de
besn eeuwde wegen mijn
kilometers afleggen. Erg
veel voldoen ing geeft het
's avonds lopen bij rust ig en
wat nevel ig winterweer

terwijl de maan 'vol' schijn t.
Ik heb er dan nauweli jks
behoefte aan om erg hard
te lopen, waardoor je toc h
wel op jezelf gericht bezig
bent. Ik loop onder zulke
omstandigheden meestal
rusti g om zoveel mo gelijk
van de omgeving met zij n
gelu iden , kleuren en geuren
te. kun nen genieten.
Een andere reden om juist
te 'jo gge n' is het feit dat je
het op elk mo ment en op
elke plaats kunt doen. Vij f
minuten nada t je het idee
krijgt om te gaan lopen kun
je al aan de gan g zijn . Het
en ige wa t ik thu is aan
voorbereid ing doe is het
aantrekken van sport kled ing
en schoeisel en dat niet te
kort na het eten . Van de
eerste 10 minuten lopen
maak ik gebruik om warm
te draa ien ; daa rna zoek ik
een vast tempo om dat de
rest van de route vast te
ho ud en, Je bent niet
afhankelijk van and eren en

bepaalde tra in ings - of
weds tr ijd tijden en je hebt er
geen spec iale materialen of
akk om odatie voor nodig. Je
hebt kortom all een met
jezelf te maken :
Afhankelijk van de tijd die ik
ervoor heb, de weersgesteld heid (en daarme e de
toestand van de wegen en
de paden) en mijn eigen
kon dit ie, kies ik een ro ute
om te lopen. Zo maak ik
vanu it T hesi nge meesta l
gebru ik van de volge nde
rondes: naar Garmerwolde
en terug (± 5 km .). naar
Garm erw olde en via de
stads weg richting Ten Boe r
teru g (± 7 km .). via het
fi etspad naar Sint Annen en
lan gs de weg te rug (± 9
km .) en naar Sint Annen ,
rich ting Bedum en via de
The singe rweg te rug (± 12
km.). Ik lo op (meestal 's
avonds) één van deze routes
één of soms 2 of 3 maal per
week en voel me daarbij erg
lekker.
een jogger.

Stoom'luitjes
TE KOOP:
Ruitercap, maat 6 'Ie 56
1 jaar gebruikt.
Reinette Sto l, Dorpsweg 40,
Garmerwolde.

TE KOOP:
Op enhaardho ut 3 m 3 f 100,één 2- plaat s radiator
60 x 60 cm f 20,een plaat stalen uit stortgootsteen (in de bijkeuken?) f 30,Bert Bur inga, L.v.d,Veen- .
st raat 24, Garmerwo ld e.

Kerkdliensten
Zondag 1 maart: 10.00 uur, Ds. C de Vries-Baten burg
In Garmerwolde (gezamenlijke dienst hervorrnd-qeretorrneero)
Zondag 8 maart: 10.00 uur, Ds. C. de Vries·Batenburg
in Thesinge
Zondag 15 maart : 10.00 uur, Ds. C. de Vries-Batenburg
in Garmerwolde
Zondag 22 maart: 19.00 uur , Ds. Stru if en Wilma Bulthuis
in Thesinge (Grunneger da inst)
Zondag 29 maart: 10.00 uur, Ds. J.D.A. Zuiderveld
in Thes inge

Timmer· en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

~

KAPPER

SERVICE
VAN DORP TOT DORP

· .. natu urlijk oo k voor Uw
• toiletartik elen en sche ergere i
• parfum s
• sig are tte n , siga ren en ta ba k
Ki jkt u eens rond bij on s,
terw ij l u wach t.

Fa. J. en J. van
Leggelo
A u tobedri jl
Garmerwolde

Dikkema

050-416389

G armerwolde

Overs c h ild

050-416051

05966·374

S. VENINGA
GARMERWOLDE
TEL. 050-4160n

