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DE YOORZI,.,.ERS
van de Verenigingen van
Dorps belangen
IN THESINGE EN
GARMERWOLDE

Dit verhaal wordt een dubbel·
portret. In hoeverre zijn de
dorpen Thesinge en Garrnerwolde vergelijkbaar? Waarin verschillen ze? Wie zich dat atvraagt, denkt al snel aan de
voorzitters van de Dorpsvereni·
gingen. Als Iemand je dat al kan
vertellen ...
Wij nodigden Simon Veninga,
voorzitter Garmerwolde, en
Willem Zijlema, voorzitter
Thesinge, uit om ons meer te
vertellen over hun vereniging
van dorps belangen en over hun
dorp. Plus - in deze tijd natuur lijk heel belangrijk - wat zo'n
vereniging nu eigenlijk doet en
kan doen voor een dorp. Dus
tegelijkertijd : een terugblik op
1982, vooruitzien naar 1983. • •
De dorpen

Garmerwolde, het dichtst bij de
stad gelegen, is het kleinste
dorp van de twee; zo'n zeshonderd inwoners. Er is een
openbare lagere school, met als
hoofd Dick Groenhagen, 'juf
Sien' runt de kleuterschoo l. Er
woont een arts (de meeste
Thesingers 'lopen' ook bij dokter
Friezema) en er is een prachtige
oude kerk. Rederijkerskamer
Wester is een begrip in het
dorp, maar er zijn nog veel meer
bloeiende verenigingen die (nadat de 'Unie' afbrandde) voornamelijk terecht kunnen in café
De Leeuw. Ook café Jaçermeist er wordt goed bezocht .
Vele Thesingers voetballen bij
GEO in Garmerwolde, en een
ander opvallend wapenfeit in de
Garmer geschiedenis is de onlangs geopende sportzaal.
Dorpsbelangen had een 'dikke'
vinger in de pap. Een bruisend
dorpje, zo te zien. Wijd en zijd
bekend zijn de jaarlij kse Hanegevecht en van de PJG, waaraan
de Garmerwolder Feestweek
wordt gekoppeld. De Vereniging
van Dorpsbelangen is daarbij
het overkoepelend orgaan van al
die andere verenigingen en
individuen die aan De Week
meedoen.
In Thesinge, zo'n 800 inwoners,
lijkt het leven wat rusti ger te
verlopen. Komt dat door de
ligging, verder van de stad ? Van
oudsher een geïsoleerder dorp
dan Garmerwolde? Er is zeker

niet zo'n royale nieuwbouw geweest als in Garmerwolde. Part iculieren hebben er wel
gebouwd.
De kern van het dorp Thesinge
werd opgeknapt volgens 'het
Krottenp lan' en heet nu PABBEMERAS. De openbare lagere
school is al jaren dic ht. De
christelijke lagere school loopt
goed onder leiding van meester
Plet Smid. Juf Heina is verantwoordel ijk voor de kleuterschool , sinds kort is er een
peuterspeelzaal in de voormalige o.l.s. waar ook veel
Garmer peuters op af komen.
De Vereniging van Dorpsbelangen heeft zich niet bemoeid met de belangen van
peuterspeelzaal 'Benjamin',
maar is wel blij dat de kern van
het dorp weer leeft. Dat dichte
gebouw was ook niks .
In Thesinge zijn drie kerken. De
mooiste is ongetwijfe ld de
Nederlands hervormde, restant
van een Benedictijner abdij,
gerestaureerd en onlangs voorzien van carillon (particulier
init iatie f). Er is één café. In '79
werd het laatste grote dorpsfeest gevierd ter ere van de
muziekvereniging JULIANA (de
evenknie van Garmerwoldes
HARMONIE). Minder algemene
activiteiten dus dan in Garmerwolde, maar ook in Thesinge
een bloeiend verenigingsle ven.
Thesinge heeft twee toneelgezelschappen, één openbaar
en één christelijk.
De kerken hebben hun eigen
verenigingen, die op zichzelf
staan. Ook verschijnen er aparte
kerkeblaadjes. Als je al kunt
praten van verschillen binnen de
dorpsgemeenschap, dan is
Garmerwolde voornamel fjk
opgebouwd uit oorspron kelijke
bevolking en nieuwere bewoners, terwijl Thesinge drie eigen
kerkgroeperingen heeft onder de
oorspronkelijke bevolking én
dan nog eens nieuwe bewoners.
De voorzitters

Bovenstaand e schets van de
twee dorpjes is natuurlij k niet
voll edig. De offi ciêle
geschiedenis van Garmerwolde
en Thesinge moet nog altijd ge·
schreven worden, al staan
sommige gedeelten wel.op
papier (ook dankzij deze krant.
Zou het reilen en zeilen van de
ingezetenen al samengevat
worden, dan moet vermeld dat
er alt ijd veel betrekk ingen zijn
geweest tus sen de twee dorpen.

Beide voorzitte rs verklaren:
'Thesingers en Garmerwolders
hebben mekaar alti jd bést
gelegen'.
.
..
Willem Zijlema, 46 Jaar, bedrijt sleider, woont sinds 1945 in
Thesinge. Simon Veninga,
kapper, één jaar ouder dan
Zijl ema, is een geboren Garmerwolder.
Zijlema is drie jaar voorzitt er,
Veninga alweer tw aalf Jaar.
Beide verenigingen van Dorpsbelangen zijn welisw aar oud, ze
hebben 'slapende' jaren gekend.
In '67 leefde de zaak in Garrnerwolde weer op. In Thesinge
gebeurde dat zo'n zeven jaar
geleden.
..
Verschillend van opzet zqn de
verenigingen nauwelijks. In
Garmerwolde wordt de voorzitt er
In functie gekozen, terwijl het
bestuur in Thesinge zelf onderIing de taken verdeelt.
'Onze best uursleden zijn herkiesbaar', zegt Veninga , 'en dat
systeem bevalt ons goed. Zo
kun je met goed ingewerkte
mensen werken. Zelf ben ik nu
zo'n twaalf jaar voorzitt er. Ik zit
al sinds '67 in het bestuur van
Dorpsbelangen. Lange termijnen
zijn bij ons zo bijzonder niet: de
heer Van zante n, die onlangs
aftrad, heeft zeker zo'n vijfen ·
dertig jaar in ons bestuur
gezeten.'
Zijlema vindt dat er toch ook
wat te zeggen valt voor nieuw
bloed in het bestuu r. Later in
het gesprek constateert hij dat
het, jammer genoeg, steeds ..
moeili jker wordt om de leden bi]
de vereniging te betrekken. De
jongeren en de ouderen komen
meestal wel, het is vooral de
middengroep in leeftijd die het
af laat weten, vindt hij. Komt
dat ook omdat de vereniging in

Thesinge op zichzelf staat en
minder fungeert als overkoepelend orgaan?
.
In Garmerwolde, waar het probleem niet bestaa t, is Dorpsbelangen wél een o-erkoepelend
orgaan van het gehele bestand
aan verenigingen. Ieder jaar is
er het grote Feestweek-doel om
gezamenlijk naar te streven. In
het afgelopen jaar is er heel wat
drukte en belangstelli ng ge·
weest rond de nieuwe sportzaa l.
Vergaderingen worden druk
bezocht. Daarentegen organiseert Garmerwolde niet, zoals
Thesinge wel doet, middagen
voor bijvoorbeeld de bejaarden,
de jeugd, en het verschijnsel
van de (overigens niet erg populaire) Thesinger pijprokerswedstrijd is in Garmerwolde
eveneens vreemd.
'Wij hebben ook het gevoel',
zegt Zijlema , 'dat het, in tegenstelling tot een aanta l Jaren
geleden, moeili jker wordt om de
nieuwe bevolking bij onze
act iviteiten te betrekken. Toen
we een paar Jaar geleden als
dorp voorbereidingen troffen
voor het grote muziekfeest van
'Juliana', deed iedereen, door
alle groeperingen heen, wél
enthousiast mee. En ook
gebeurtenis sen als een dienst in
de tent, die toen was opgesteld,
werden door àlle inwoners bezocht. Dat was prachtig ,
Thesinge manifesteerde zich
toen als een hechte gemeen·
schap.'
Hij is niet de enige die er zo
over denkt. Het is moeilijk om er
achter te komen waar dat nu
aan ligt. Dorpsbelangen
Thesinge heeft Bart Heukelom
en Kees Faber van het opgeheven com ité Hathebrand, dat
culturele activiteiten in de fraaie

oude kerk organ iseerde, uitçenodigd om daarover van
gedachten te wisselen. Ook
Hathebrand, waar men juist
weer de indruk had dat bij de
meeste gelegenheden vooral de
oorspronkelijke bevolking het
liet afweten , kon geen sluitende
verklaring geven.
'Tja, bij ons ligt dal anders',
zegt Veninga. 'Onze vere nlgingen zijn nat uurlijk van alqemenere aard, maar bovendien
zijn wij een kleiner dorp dan
Thesinge. Wij hebben altijd
mensen van buiten af nodig
gehad om ons verenigingsleven
in stan d te kunnen houden.
Door de liggi ng van ons dorp,
leek het ook heel vanzelfsprekend dat wij mensen kregen
uit Thesinge, Ruischerbrug ,
noem ze maar op. Toen de van
de Veenstraat en Hildebrand·
straat erbij kwamen, kon je dat
wel bijna de redding van
Garmerwolde noemen. Anders
waren school, café enzovoort
eraan gegaan. Daarom zouden
wij van Dorpsbelangen nog wel
een paar huisje s méér erbij
willen , maar dan zit je weer met
het bestem mingsplan . . .'
Beide voorzitters vinden: zonder
kerk, school en café heeft een
dorp geen ziel. Zijlerna voegt
eraan toe dat het, volgens hem,
toch voor een groot gedeelte
aan de mensen zelf ligt of ze
aktief willen meedraaien in hun
dor p. Hij kan ze moeilijk met
een kruiwagen uit hun huizen
wegrijden als Dorpsbelangen
weer eens wat heeft
georganiseerd.

belangrijk dat mensen met lef,
ideeën en bestuurlijke kennis
meedraaien in een Vereniging
van Dorpsbelangen. Hij wantrouw t de gemeente niet, maar
het lij kt hem goed dat ook
binnen de vereniging méér lnzicht bestaat in de wettel ijke
mogelij kheden van bepaalde
plannen, zoals bijvoorbeeld
huizenbouw, verkeersmaat·
regelen . . .
Veninga vult aan: 'Als ik de atgelopen acht jaar in Garmerwolde bekijk, dan zijn er ook bij
ons enorme veranderingen geweest. Maar het is waar - je
moet er voortdurend achter aan,
je moet er voor vechten . . .' Hij
gl undert er bijna bij : ook
Veninga heeft wel weer zin in
het komende verenigingsjaar.
Laten we dus om te beginnen
maar hopen dat de 'Neijoarsveziedes' van beide verenigingen
druk bezocht zullen worden ...
We zeiden het al aan het begin
van ons verhaal: lang niet alles
wat we die avond besproken,
kon aan bod komen.
Deze schets van twee dorpen is
niet volledig, maar voor meer
informatie kan men alt ijd terecht
bij de beide voorzitte rs, Simon
Veninga en Willem Zijlerna, die
wij dan ook hartelijk bedanken
voor dit gesprek én een goed
verenigingsjaar toewensen !

1982

Eén van onze lezers kwam met
het verzoek het volgende te
plaatsen: Het betreft de
Oudejaarsn achtviering , de
dorpsjeugd en de zieken in onze
dorpen.
Het moet in onze kleine dorpen
toch mogelijk zijn dat die
plaatsen waar vlak in de buurt
ernstig zieke mensen wonen zoveel mogelij k ontzien worden bij
het luidruchtig vieren van
Oudejaarsavond. De dorpsjeugd
weet zelf maar al te goed waar
ernstig zieke dorpsgenoten
wonen, dus dat kan geen
excuus vormen.
In elk geval wordt er door de
zieken op solid arite it van de
jeugd gerekend !

We hebben het al genoemd,
Garmerwolde is vooral bezig
geweest met de sportzaal en de
Feestweek. Evenals in
Thesinge, was ook in Garrnerwolde een tuinkeuring.
In Thesinge is de vereniging
druk geweest met losstaande
activiteiten: puzzelrit, bietenwedstrijd, lezing door Wim
Dussel enzovoort. 'We willen
geen carnavalsvereniging
worden ', zegt Zijlerna beslist :
'Festiviteiten zijn best aardig, de
hoofdmoot van Dorpsbelangen
blijft toch overleg met de
gemeente over zaken die voor
het dorp van belang zijn. voetpaden, verlich ting , veilighe id, ik
noem maar wat. Zo'n speelveldje voor de jeugd. Als bijeenkomsten slech t bezocht worden,
lijkt het ons beter om de
belangen-kant van de zaak te
blijven beharti gen en de
organ isatie van activiteiten te
laten vallen .'

1983
Beide heren beseffe n maar al te
goed dat de tij d tegen zit als het
gaat om geld·lospeuteren bij de
gemeente voor allerlei voorzieningen in de dorpen.
'Vergeleken bij vroeger', zegt
Veninga, 'is er bij de gemeente
nu veel meer belangstelli ng en
openheid voor de buitendorpen.'
Ook Zijle rna zegt: 'Je krijgt er
een gewi llig oor, maar het duurt
vaak érg lang totdat er iets uit komt en geld blijft het
st ruikelblok .. .'
Dat de buitendorpen zich toch
wat achterge steld blijven voelen
bij het hoof ddorp Ten Boer, is
een feit. Zijlerna vindt het heel

Annelles Heuvelmans
Peta Jurjens
Henk van Weeghel

Redac~:Iloneel

Kerkdlilenseen
24 december, Theslnge:
20.30 uur Kerstnachtdienst
m.m.v. Juliana
24 december, Garmerwolde:
22.00 uur Kerstnachtdienst
m.m.v. Harmonie
25 december, Garrnerwolde:
16.00 uur Kerstfeest voor de
kinderen
26 december, Thesinge:
10.00 uur ds. S.F. van Veenen,
Haren
31 december, Garrnerwolde:
19.00 uur ds. C. de VriesBatenburg
2 januari, Thesinge:
10.00 uur cand. D. van Doorn,
Stedum
9 januari, Garrnerwolde:
10.00 uur ds. C. de VriesBalenburg , kof fiedrinken na
afloop
16 januari, Theslnge:
10.00 uur ds. C. de VriesBatenburg , avondmaal
23 januari, Garmerwo lde:
10.00 uur prof. dr. A.F.J. Klijn ,
Haren
30 januari, Thesinge:
10.00 uur prof . dr. P.J. Roscam
Abbing , Groningen

Klilndersym
Peuter·kleuter·klndergymnastlek
bij de KINDERGYMNASTIEK·
VERENIGING Garrnerwolde
Begin okt ober zijn we gestart
met 24 enthousiaste kinderen
o.l.v, Jan van de Veen. Nu zijn er
28 kinderen lid van de club. Er
zijn nog steeds kinderen welkom
in de drie leeft ijdsgroepen op
maandagmiddag:
3V2:1: 6 jaar:
15.45-16.30 uur
:1:6-:1:10 jaar: 16.30-17.15 uur
:I: 10·... . ... : 17.15-18.00 uur
Bij indeling wordt door de gym·
leraar wel gekeken In welke
groep het kind het beste past.
De contributie komt neer op
:I: f 2,- per keer. Wie nog wil
meedoen, kan zich opgeven bij
Erna Guyaux, L V.d. Veenstraat 13 (416195). Tot 21
februari (begin 2e serie van 15
lessen) zijn er nog 5 lessen.
Tijdens de schoo lvakanties en
op 17 januari is er geen
gymnast iek.

Onze meubels
mogen
•
gezien
worden!
slagter
telefoon 05902-1383
interieurverzorging
stadsweg 63.9791 kb ten boer
bet imm eringen

Lustrum
Dulltsland
Op zaterdag 22 januar i 1983
viert de Landjugendgruppe
Flintbek haar 3O-jarig bestaan .
De P.J.G. Garmerwolde is
uitgenodigd om dit feest samen
met hen te vieren.
Ook onze oudleden zijn hiervoor
uitgenod igd.
Nu zijn we van plan een reis
naar Kiel te ondernemen , als er
tenminste voldoende deelname
is. We gaan dan weer als vanouds gezellig samen met de
bus.
Deze reis zal plaatsvinden op 22
en 23 januari.
Omdat wij nooit alle oud-leden
kunnen achterhalen , proberen
wij mede langs deze weg
enkelen te bereiken.
Hebben jullie belangstelli ng om
mee te gaan, neem dan even
contact op met:
Karsten Bolhuis , Essen 13,
Haren, tel. 050-345762 of
Petra Blink, Dorpsweg 68,
Garmerwolde, tel. 050-416093.
Opgave moet voor 27 december!
De kosten zijn afhankelijk van
deelname. Wel willen we graag
dat jull ie bij opgave f 25,vooruit betalen.
Petra

Gedllcht
Laten wij de eenheid sluiten
onverschillig wat je doet,
overschillig wat voor sprookjes
waarmee wij zijn opgevoed.
Een ding moeten wij begrijpen
dat er is maar ene AARD'
waarop allen moeten leven.
Wat is meer dan het leven waard.
Kolman

Stomerij Ter Veer wenst een
ieder Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwjaar.
De firma Jansen wenst een
ieder Prettige Kerst dagen en
een Gelukkig Nieuwjaa r.

I
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Yo.els jn de wjnC;ermaanden
Vogels hebben het in de winter
vaak erg moeilijk. Vooral als het
een poosje achter elkaar flink
koud is geweest. Eten is dan
last ig te vinden, want kleine
torretjes en insekten waar veel
vogels zich mee voeden, zijn in
de grond of in kieren en gaatjes
van bomen en struiken
weggekropen.
Aan dal probleem kunnen wij
iets doen om voer te st rooien.
Het beste kun je dat doen op
een voerplatje . Zo'n platje is
helemaal niet moeil ijk te maken
en het voordeel is dat je de
vogels goed kunt zien en dat je
er ook een bakje water op kunt
zetten. Met dat water moet je
wel voorzicht ig zijn. De vogels
mogen er 's winters niet in
baden, anders heb je kans dat
hun vleugels bevriezen of te
zwaar worden van het ijs en dan
kan elke kat zo'n vogel pakken.
Leg daarom een stukje gaas
over het bakje wate r. Ook moet
je in de gaten houden dat het
niet bevroren is, anders hebben
ze er nog niets aan.

Wat moet je voeren?
Gemengd voer kun je kopen in
de dierenwinkel, een groot
aantal vogels eet dat. In de
dierenwinkel vind je ook vetbolletjes . Vogels vinden dat
heerlijk en het is niet duur. Ook
kun je ongebrande, ongepelde
pinda's aan een touwtje rijgen
en aan je voerplatje hangen.
Denk erom: de pinda' s mogen
niet gezouten zijn! Dingen die je
zelf wel in huis hebt zijn:
Kaaskorstjes; zorg dat het
plastic laagje, dat soms op de
korst zit, er af is.
Rot fruit; merels, zanglijsters,
spreeuwen en mezen zijn er dol
op! Restjes eten mag ook, als
het maar niet zout is, want daar
krijgen vogels dorst van en dat
is vervelend wanneer er maar
weinig onbevroren wate r te
vinden is.
Voer alleen als je het elke dag
kunt doen, aan zo af en toe een
keertje hebben ze niets.
Overigens hoef je alleen maar te
voeren, als het een poosje
achter elkaar erg koud Is.
Veel succes!
P.J,

SjnC;erklaas jn Garmerwolde
Zoals elk jaar hebben
Sinterklaas en Zwarte
Piet ook nu weer de
O.LS. te Garmerwolde
bezocht .
Dit jaar kwam hij zowaar op een schimmel.
Volgens horen zeggen
een zeer wilde. Maar na
een spekta kulaire afstap, onder het keurend
oog van bijna alle
Garmerwoldse
moeders, kon Sint beo
ginnen met het uitde len
van de kadootjes.
Alle kinderen waren
zeer tevreden zowel met
de presentjes als met
Sint en Piet.
Eentje meende zelfs dat
Sint regelmat ig bij hen
thuis mee at, maar dat
zal wel aan een persoon sverwisseling
liggen.
H.V.

Rabobank
.9.e1d en goede raad

~

De

wereldw~nkel

Garmerwolde/"hes~nse

en de Kersjsedachje

I

Y

\~

'Als Garmerwolde en Thesinge
de wereld waren, dan zouden er
60 Noord·Amerikanen, 60 Zuid·
Amerikanen, 210 Europeanen,
564 Aziaten, BQ Afr ikanen en
een onbekend aantal Australiêrs
wonen.
Als Garmerwolde en Thesinge
de wereld waren, dan zouden er
naast 300 blanken zo'n 700
mensen van een andere huidskleur wonen en 300 christenen
van allerlei ras en afkomst.
Als Garmerwo lde en Thesinge
de wereld waren, dan zouden 60
mensen de helft van het tot ale
inkomen ontvangen, 500 zouden
honger hebben, 600 zouden in
sloppenwijken wonen en 700
zouden niet kunnen lezen en
schrijven.
Als onze dorpen er zo uitzagen,
dan zouden we er iets aan
wi llen doen om dit te veranderen; maar al zien onze
dorpen er niet zo uit, onze
wereld wél!! ' (vrij naar 'Nieuws
v.d , Aziatisc he Kerkenconferentie, 1982 ).

Een tekst met deze strekking
werd ons vrijwel direkt bij
binnenkomst in de handen
gedrukt, toen we op bezoek
gingen bij een aantal leden van
de werkgroep wereldwinkel
GarmerwoldefThesinge. En niet
voor niets . Het geeft in een
notedop weer wat hen er toe gebracht heeft om de werkgroep
te begin nen.
Een groep mensen dus, die zich
ernstig zorgen maakt om de
scheve verhoud ingen in onze
wereld. Zo zeggen ze dan ook in
één van hun stencils: 'We
hebben te maken met de hele
wereld, waarin ieder mens recht
heelt op een menswaardig
bestaan'. En daar willen ze een
bijdrage aan leveren, want er is
helsas genoeg werk aan de
(wereld)winkel . . .
Het leek ons een goed idee om
juist in ons kerstnummer deze
mensen aan het woord te laten.

»

Garmerwolde,
tel. 050-416202
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Bij kerstmis denken we immers
meer dan anders aan warmte,
gezelligheid , menselijkheid,
vrede , enz.
Maar voo r wie eigenlijk ? In de
eerste plaats voor on szelf en
onze naaste fam il ie en goede
vrienden. Wie denkt er wel eens
aan wat kerstmis betekent voor
m inde r bevoorrechte mensen in
deze were ld? Te snel wordt
vergeten dat er altijd wel weer
ergens een oo rlog gaa nde is;
ook al worden de wapens ti jdelijk neer ge legd, er wordt pij n en
honger geled en. De led en van
de werkgroep beseffen dil
terdege; en niet alieen met
kerstmis, maar elke dag . En dat
is nog niet vol doende, ze willen
daadwerkelijk proberen de kloof
tussen arm en rijk te overbruggen.

zogenaamde derde wereld.
Prod ukten dus uit landen met
een arme bevolking zoals
Guatemala, Tanzania, Kenia,
etc . Zo vertelt Karel-Jan het verhaal van de koffieboeren in
Gua temala. Deze wonen vaa k
zeer afgelegen en om hun koffie
te kunnen verkopen zijn ze
afhankelijk van tussanhandelaren ; ze beschikken zelf niet
over vervoermiddelen. Deze
tu ssenhandelaren maken vaak
misbruik van hun machtige
positi e. Omdat de boeren van
hen afhankelijk zij n, dwi ngen ze
hen de koffie voor schandalig
lage prijzen te verkopen.

Het Is tijd om de mensen van de
wereldwinkel aan u voo r te
stellen. Het zijn Barry v. Rijssel,
Janny Ridde r·Ko l, Annemarijke
Boonstra, Hennie Mo llema,
Kees Boer en Geert de Vries uit
Thesinge en Karet-Jan
Wassena ar en Irene v.d. Wal uit
Garmerwolde. W e hebben
gepraat met Karel-Jan, Janny en
Kees.
Het ontstaa n van de werkgroep
Het initiat ief voor een wereld·
winkel werd geboren in een
gespreksgroep van jongeren, uil
de hervormde gemeent e
GarmerwoldefThesinge, die alterlei onderwerpen bespraken; zo
ook het 'arm-rij k probleem'.
Ongeveer tegelijkertijd ontstond
In Thesinge hetzelfde idee bij
een groep jo ngeren van de gereformeerde kerk . Voor be ide
groepen gold dat ze graag iets
wilden ga an doen, of in Kees'
woorden: 'Je kunt het we l aliemaal mo o i zegge n, maa r daarmee gebeu rt er nog niets '. De
Thesingers besl ot en een oproep
in de Garme r & Thesinger
Express te plaatsen om te
kijken of er meer mensen waren
d ie hiervoor voelden. Het
kontakt met de hervormde
jongerengroep was toen gauw
gemaakt. Ze dr aaien nu bijna
één jaar.

De wereldwinkel schakelt deze
tussenhandel uit door de koffie
rechtstreeks van boerenorgan i·
saties of ko öperat les te
betrekken. Ze bieden daarvoor
de prijs die de boer 'loo n naar
werken ' gee ft. Hierdoor komt
het dat deze produkten vaak
duurder zijn dan wat we in de
superm arkt betalen. Maar wat
we ervoor terugkrijgen is de
zekerheid dat dit geld ten goede
komt aan de mensen d ie het
verd ienen: de boeren zelf . Zo
gaat het ook met suiker, wij n,
jam, enz.
Kees benadrukt nog da t de
we reldwinkel niet pol itiek ge·
bonden is. Bij de keuze van de
landen waarvan ze produkten
betrekken wordt eers t gekeken
naar de noden van de bevolking
en niet naar het regime of
systeem dat in het land heerst.
Natuurlijk houden ze wel in de
gaten dat het geld op de goede
plaats terechtkomt en dat er
geen verkeerd gebruik van
gemaakt word t.

Wat is een wereldwinkel?
Een were ldwi nkel is een winkel
die produkten verkoopt uit de
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Zuivere koffie

Hoe loopt de winkel?

Op onze vraag 'wat is nu j uliie
belangrijkste aktiviteit' zegt
Karel-Jan spontaan: 'heel
Thesinge en Garmerwolde aan
de zuivere koffie !'
Zuiver in twee betekenissen,
want het gaat niet alleen cm de
zuiverheid van de inkoop (geen
tussenhandel) maar ook om het
produkt zelf . Gewone koffie is
vaak een mengsel van alierlei
soo rt en, terwij l de wereldwinkelkoffie de pure koffie is. Na deze
uitl eg haast Karel-Jan zic h om
te zegge n dat het informatie
geve n over het hoe en waa rom
van het produkt minstens zo
belangrijk is als de verkoop zelf .
'Zo willen wij laten zien dat wij
hier, ondanks de crisis, nog heel
rijk zijn : door deze produkten
hier te verkopen kunnen we de
mensen d à àr helpen.'
De werkgroepleden .z ijn zelf
driftig aan de stud ie om op de
hoogte te raken van belangrijke
achtergrondinformatie. Er zijn al
veel boeken en blaadjes over
deze zaken verschenen, die ze
o.a. uil het dokumentatiecentrum van de were ldw inke l in
Gronin gen halen. Ook hebben ze
een film gezien . Janny maakt
daarbij de opmerking dat het
veel meer indruk maakt als je
een kind met een baal koffie
ziet sjouwen , dan wanneer je
het in een boek leest.
Er is niet zoveel kontakt met
andere wereldwinkels. Ze vragen
wel eens adv ies aan langer bestaande w inkels, maar hun doe l
is toch een eigen win kel voo r
Garmerwolde en Thesinge. Die
zal weer anders zijn dan in
Bedum , Uithuizen of Gro ningen.
Wel hebben ze kontakt met de
S.O.S. (Stichting Ontwikkelings
Samenwerki ng). Ze betrekke n
hun prod ukte n van de ves ti ging
in Zuidlaren; het gaat om koffie,
t hee, jam, honing, wijn en
dru ivensap. Bij gelegenheid zijn
andere produkten te verkrijgen;
zo waren op de braderie in
Garmerwolde snuisteri jen te
koop. 'We hebben ook de
N.O.V.I.B.-folder verspreid ', zegt
Karel-Jan . 'Veel mensen dachten
toen dat wij die dingen ook hier
verkochten. Dat is echter een
m isverstand; alles uit dat boekje
moest door de mensen zelf
besteld worden '.

' Er is nog niet erg veel aanloop,
maar we houden ons ook nog
een beetje stil' zegt Janny. 'We
zijn nog in opbouw.' Wel gaan
ze soms naar bijeenkomsten; zo
zij n ze een keer bij de plattelandsvrouwen geweest. 'Op zo'n
avond slaat het geweldig aan'
vervolgt ze, 'alles was in één
keer uitverkoc ht. Erg teleurste llend Is het dan dat je de
me nsen daarna nie t meer terugziet. Er zijn nog weinig mensen
die ons we ten te vinden en
rege lmatig bij ons kopen.'
Er zijn wel een aantal redenen
te noemen voo r deze kleine
belangstelling.
In de eerste plaats Is er door de
groep nog niet erg veel ruchtbaarheid aan hun bestaan
gegeven ; dat zal hopelijk door
dit art ikel veranderen. Daarb ij
komt dat de mensen de produ kten van de wereldwinkel
vaak duur vinden. 'Dat is
missch ien ook wel zo' zegt
Kees, 'maar ze zien dan wel het
goede doel over het hoofd. Het
is vergelijkbaar met het overmake n van ge ld voor een goed
do el; alieen nu krij g je er een
produkt van het land voor terug .'
Ook is het voo r veel mensen
gemakkelijker om, als je toch in
de supermarkt bent , tegelijk ook
een paar pa kken koffie mee te
nemen dan er speciaal voor
naar de we reldwinkel te gaan.
Janny vertelt dat iemand eens
tegen haar zei, toen ze, wees op
de noden van de mensen in de
derde wereld: 'de ti jden worden
hier ook m inder'.
In het daarop volgende gedeelte
van het gesprek waren alle
aanwezigen het er over eens ,
dat we eigenlijk nog heel rijk
zijn . Vooral als je in de kra nt
leest, dat de verkoop van
puddi nkjes en vla Is te ruçge lope n, terwijl me nse n in de
de rde wereld het go ed hebben
als ze iedere dag wat pap of
rijst kunnen eten!!
'Onze produkten zijn het
symbool voor een eerlijke
wereldhandel' zegt Karel-J an
nog. 'Naar mijn idee is af trankeIijkheid van elkaar in de we reldhandel niet slecht, zolang die
afhankelijkheid maar een beetje
goed verdeeld is. Op dit moment
zijn de verschillen tussen arm
en rijk veel t e groot .'

'.
K. l A N SEN TRA NSPORTBEDRIJF
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J .. FEEN5TRA
Rijk sweg 145
Rui scherbrug
Tel 050 ·487413 •

VE RVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN
GE ISO LEERDE ON DE RLOSSERS
KIPP ERS
PALLETVERVOER
VERHUIZINGEN
GEWEIDEWEG 1I
9798 TA GARM ERWOLDE (GR .)
TEL. 050-416365
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Play-jnn o.I.w. Pjebe Bakker

Tenslolle
A ls de cassette-reko rde r al niet
meer loopt komt nog het punt
van de l inanciên op talel. De
wereldwin kel is niet gesutr
sidi êe rd; we l hebben ze van de
hervormde gemeente een renteloze leni ng van I 1000,gekregen. Verder storten de
leden van de werkgro ep o p elke
vergaderi ng I 2,50 in een potj e.
Op elk produ kt wordt ongeveer
10 cent 'verd iend' . Verdiend
tussen aanhalingstekens, want
elke cent is nod ig om ko sten
voor stencils , stempels, enz. te
de kken .
We inig lij kt d us meer de
o ntwikkeling van deze wereld·
wi nkel in de weg t e staa n. Maar
het belangrijks te, voo r wat voo r
winkel da n ook , zijn nat uurlijk
de kla nten. Hopelijk kunn en
deze ent ho usi aste mensen
rekenen op een brede st eun in
onze dor pen . Stap eens over di e
drempel heen ; u kunt de hele
week terecht op de volgende
adres sen :
Gar merwolde:
Karel-Jan Wa ssenaar,
Dorpsw eg 70
Thesinge:
Peter en Ina Heidema,
Bakkerstraat 4
We wen sen de wereldwinkel
veel succes toe en hopen regel·
matig van hen te horen. In ied er
geval gaan zij me t goede voorneme ns het nieuwe jaar in en
misschien drinken wij volgend
jaar wel allemaal zuivere
koffie . . .
Susan de Smidt
Kees Faber

-

Op vrijdag 19 november werd er
in café De Leeuw een concert
gegeven door een tantareorkest. Dit or kest was samengesteld uit drie verenig ing en, nl.
'Volh ardin g', Ten Boer; 'Ju lia na',
Thesin ge; en 'Ha rmo nie',
Garm erwo lde.
Het con cert sto nd o.l.v. Piebe
Bakker, die een gro te bekendhe id geniet in de muziekwereld .
Hij is dirige nt van het nati o naal
jeugdorkest van de Neder l. Fed.
voor Chr . Muziekkorpesen
(N.F.C.M.), jury lid bij concert· en
marsconcoursen, leider van
stud iew eekend s voo r jeug dig e
m uzikant en, exa mi nator bij
muz iekexam en s en opleider van
Harrnonle- en l anl aredir ige nten .
Verder is Piebe Bakker werkzaam als direkteu r van de
Muzie ksc holen in Kciudum en
Bel sward en als pedagoog op
het gebied van de blaasmuziek
is hij een erkende autorite it.
Aan het co nce rt g inge n t wee
repeti t ies voo raf. Tijdens deze
rep et it ies werd de kennis van de
muzikant en fl ink bijgeschaa l d.
Er werden o ngeveer vijltien
nummers ingest udeerd , waa rvan
een gedeelt e op het concert ten
ge hore wer d gebrac ht. AI deze
nummers wa ren in totaal versch illende st ijlen geschreven.
Het bleek al ga uw dat Piebe
Bakker niet alleen de muziek,
maar oo k de vertelkunst goed
beheerste. Hij gal een ultgebreide toe lichting bij elk uit te
voeren werk . Hierdoor wer d het
verschil du ideli jk gemaa kt

· Er elke 2e vrijdag van de
maand in ca lé De Leeuw 9eklaverjast wordt. Kom oo k.
Vrijblijvend.
· Het Fotobo ek Ten Beer al ultverkocht is. Al s u het no g niet
heel t en toch graag zou willen
hebben kunt u intekenen voor
een 2e druk. Deze kom t er
all een bij vo ldo ende belanqstelling . Inl. W. Jan sen,
05902·1704
· Sinterklaas in Veen st ra's
bloemenzaak in Ten Boer zij n
ac hterstalli ge sl aap zat in te
halen .

§ v a e uum

100.250 g ram

lets te vieren?
Dan voor een lekker stukje laart of gebak, even naar

BakkerU Stol

t ussen een Engelse· en
Ameri kaanse Koraal.
Vervo lge ns g ing het een stapje
ter ug in de ti jd. Naar ± 1700, de
Baro kperiod e. Gespeeld in deze
st ijl werd de 'Trumpet Tune and
Air' van Hen ry Percell. Verd er in
de tijd g ing en de co mp onisten
heel ande rs te werk. Improvi ·
sati e begint een belan grij ke
plaats in te nemen. Dit we rd
duidelijk in de 'New Baroq ue
Suite', geschre ven door een
eige ntijdse componist. Hierin
bracht Mar cus Hoekstra een
solo op de trompet ten geho re.
Beslot en werd met de t radi t iona l
'A uid lang Syne'.
Muzika nt en en pub lie k wa ren
all en zeer t evrede n over d it
co nce rt. Het was d uidel ijk dat
dit con cert meer publieke
belan gstell ing verd iende, dan
getoond is. Waarschijn lijk vindt
er nogmaals een dergel ijke Play·
inn plaa ts in de ge mee nte .
Ho peli jk zijn er dan meer
muziekl iefhe bbers, d ie een kij kje
komen nemen !

TE KOOP:
Damesl iets Peugeot , I 150,- ;
115 I Rheem gasboiler, I 150,- ;
Opdek binnendeur vinyl bekleed,
58 c m breed, I 25,- ;
2 m asb est pijp, 21 cm, I 50,- ;
Sta len pro l iel I 120 2,75 rn,
2 st uks I 200,- ;
PVC kn ietjes 12,5 cm IIjm· mol ,
8 st uks I 40, -;
Vloerdeksell ram e O,5-{),8 m ,
f 10,-;
Uniek peuterled ikant, hout,
groen , 1,1.<J,9 m , I 300,- ;
Blak persp exbuis 12,5 cm ,
2,5 m lang , 4 st uks, f 40,- ;
Wasmach ine AEG Lavalu x,
1 150,- :
TE KOOP GEVRAAGD:
Typemach ines voor
sc hoolgebruik.
Peta Jurjens, 050-416094
TE KOOP AANGEBODEN:
Ganzen, kalkoenen en
legkippe n, tevens verse scharreleieren en kalkoen-eieren.
Blaau w, Sch utte rlaan 21,
Thesing e, tel. 05902·2418.

Pet ra

Djsco.heek
'Fjrs. Mowe'

Verenjsjns
wan Dorpsbelansen,
Thesjnse
Op zaterdag 8 janu ari wordt er
een Neijoa rsverzlede ge houden
in calé v.d, Toorn doo r de
Veren iging van Dorps belangen,
Thesing e. Aanva ng 8 uur. De
to egang is vrij.
De zan gverenigi ng en de volks da nsgroep van Thesinge verlenen hun medew erking o m de
avond te doen slagen. Oo k
To mas voar en Pieternel zij n
weer aan wezig .
Als trakt ati e zal er weer voo r
ieder een 'Glaske bran dewien
rnit rozien' zijn . We rekenen op
een grot e op komst, daarom is
het wenselijk om van te vore n
een entreeka artje te hal en. Deze
zij n verkri jgbaar bij calé
V.d. Toorn en R. Dijkema,
Schu lterlaan 22.
Het Best uu r van de
Verenig ing van Dorpsbelangen ,
Thesing e

Het do rp Thesing e is weer een
d isc othee k rijk, die o nder de
naam 'First Move' avonden verzorgt voo r de jeug d van onze
do rpen . De do elgroep van deze
disco is tot ± 17 jaar.
Henk, Menno, Pieter en Ja n
verzorge n deze avo nden.
Het ligt in de bedoe ling dlnsd aqm iddag 28 decembe r (in de
kerstvakantie) een d isco te
org an isere n voo r de jeugd van
de kleuter- en bas iss ch ool.
Aan vang 3 uur. En 's avon ds
aanvang ha lf 8 voo r de oud ere
jeugd van onze dorpen.
Tot ziens bij de d isco in
'Ons Trefpunt'.

Dank
Ik wil ied ereen ha rtelijk
bed anken voo r de belan gs t ell ing
en de vele geschen ken d ie ik
mocht ontvang en, zowel in het
ziekenhuis als bij m ijn
thu isk omst.
Jan Leugs

Van der Molen leyert n~et alleen
zonneschermen
Nat uurlijk make n w ij graag ee n scherpe offerte vo o r u als
een zo nnesche nn gaat.

't
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Maar tevens houdt deze aldeling zeilmakerij zich bezig met het
opn ieuw bekleden van mar kiezen, o f met het repare ren van

tenten.

J.C. Kapteynlaan 18
97 14 CP Groni ngen
Telefoon 050-7J0498

~
~

Oosterhamriklean 117
9715 PB Gron ingen

Telefoon 050-772552

~

Ook kunnen w ij bezorg en, dan even bell en naar R.K. Stol,
Dorp sweg 40. Garmerwo lde . Iel. OS().416292 01 730498

O ns leverin gsprogr amma omva t verd er :
vo uw wanden, ver duisteringen. r ollu iken, voorze t ramen en
kostruk t iew erk en,
Inl ormeer vri jblijvend naar onze mogelijkheden en pri jzen.

Fa. M. w.d. Molen &. Co.
Kantoor en werkplaats Oude Rljk s.....eg 12. Garm erwclde . tel. 050 -416098
Advrseuze voor Lewenbc rg mevr . H. Drewes. Meerpaal 170. tel. 050 -4 l OS) I .

Op bezoek b.J uw bakker Op bezoek b.J
de kers.(boom)man
Wat betekent de tijd van Kerst
en Oud en Nieuw voor uw
bakker? Om hier wat meer over
te weten te komen heeft de
Garmer en Thesinger Express
voor u bakker Stol geïnterviewd.
Kortgezegd komt hel er op neer
dat deze tijd voor uw bakker een
razend drukke tijd is. Zo druk
dat bijvoorbeeld de hele eerste
Kerstdag gebruikt wordt om
weer wat bij te komen. Voor uw
bakker blijft er dus maar één
kerstdag over, zogezegd.
Als bakker groei je naar deze
feestdagen toe. Het begint al
een paar weken voor Sinter·
klaas. Dan maak je speculaas
en amandelsp ijsstaafjes. Je
moet als bakker zorgen dat deze
eerste voorlopers van uitzonderlijke kwaliteit zijn. Want
dan komt de klant , die het eenmaal geproefd heeft , terug. Een
soort voorweken dus. Wat
betreft de amandelspijs: de
beste spijs wordt gemaakt van
Siciliaan se PG amandelen. De
slechts te spijs ontstaat uit
gemalen bitt ere pitten aangemaakt met smaakmakers.
Voor de consument zit het versch il in ten eerste de smaak en
ten tweede natuu rlijk in de prijs .
Tijdens deze feestdagen wordt

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

er ongeveer evenveel meel verwerkt als normaal. Het verschil
en het vele werk ontstaat
doordat er met Kerst veel meer
soorten brood en andere produkten worden gemaakt. In vaktermen: er zit veel meer vulling
(spijs, krenten , rozijnen, sukade,
etc.) in het assort iment. De
produkti e van al dat lekkers
gebeurt voorn amelijk op basis
van de u allen bekende bestellijsten . Voor de consument een
mooi overzicht van wat er allemaal te krijgen is, voor de
bakker een handleiding wat hij
moet maken. In al die lijsten
gaat trouwens ook veel tijd
zitten .
De bakker (of zijn vrouw in dit
geval) moet al die lijsten uitwerken tot aantal te bakken
stu ks. Is dat bakken eenmaal
gebeurd dan moet een ieder ook
krijgen wat hij besteld heeft .
En dan op de dag voor Kerst
blijkt of de planning overeenstemt met de werkelijke vraag.
Of de bakker blijft zitten met
een aantal spijsstaven of dat hij
in razende vaart nog extra bij
moet maken.
Als afs luiting van dit (korte)
interview nog enkele anekdotes :
Als de bakker met teveel spijsstaven blijft zitten kan hij ze
doo r midd en breken en de prijs
van hele verhogen. Het blijk t dat
de klant als koopjesjager dan
zeer snel de overtollige spijsstaven afneemt. Vroeger bij het
venten aan huis: Als de bakker
een tekort aan brood had liep
hij met een arm vol brood naar
de klant. De klant merkte dan
op dat dat veel te veel was en
dat hij maar een halfje nodig
had. Komt de bakker daarintegen met een halfje aan dan
meent de klant dat hij best een
heel brood kon gebruiken. In de
winkel: Een klant neemt altij d
een half je zoutloos brood voor
haar hondje dat een of andere
kwaal heeft . Op een dag,
nergens is het zoutloos brood te
vinden. Gelukkig komt één van
het personeel op het idee dat
dat hondj e toc h niet kan vertellen dat hij de volgende paar
dagen geen zoutloos brood te
eten heeft gekregen. Korto m,
iedereen tevreden.

,
's Avonds om acht uur zijn we
te gast bij de familie Veenstra,
aan de Grasdijkweg.
Rond om het hele huis liggen
wel meer dan duizend kerstbomen, in alle soorten, grote en
kleine, allemaal te wachten op
een welwille nde koper.
Als u dit verhaal leest, zit u
waarschijnli jk onder een van die
bomen en wilt u er vast wel wat
meer over weten.

De heer Veenstra, die al meer
dan vijfentw inti g jaar kerstbomen verkoopt en dus een
kenner is, vertelt , onder het
genot van een kop koffie en een
sigaar, dat hij de bomen zelf
gaat halen uit Limburg en soms
nog wel verder weg uit de
Ardennen, de Eifel of
Luxemburg .
Hij zoekt ze samen met zijn
vrouw zorgvuldig uit, om er
verzekerd van te zijn, dat hij de
mooiste exemplaren In huis
heeft .
De meeste bomen worden pas
verkocht als ze zo'n vier jaar
oud zijn en kosten dan tussen
de f 10,- en f 12,- gulden.
Er gaan er ongeveer 10.000 op
een hectare grond.
De hele grote bomen, bestemd
voor scholen en kerken, komen
uit de Staats bossen bij Hooqhalen en zijn vaak ouder dan
twa alf jaar.
Je maakt tro uwens wat mee als
kerstboomverkoper.

>

Tot laat in de avonden worden
door de hele familie Veenstra
ook nog zo'n duizend kerststuk jes gemaakt, voor de
verkoop aan particulieren en
allerlei Instellingen.
AI met al is er door de
Veenstra 's ontzettend veel werk
verzet om u allen een gezellige
kerstsfeer te bezorgen, en wij
wensen hen daarom deze dagen
een welverdiende rust toe.

Motor of
bromfiets

Schildersbedrijf
H. Hofstede
verl . gl as · beh ang ktompen laarzen

Een man komt samen met zijn
vrouw de mooiste boom uitzoeken en ze krijgen daarover
zo'n enorme ruzie, dat ze
mokkend en zonder boom weer
vertrekken. Een uur later komt
de vrouw alleen terug en zegt:
'En die boom mot 't wezen'.
Een man staat 's morgens om
negen uur al te zoeken naar de
boom van zijn dromen.
's Middags om twaal f uur heeft
hij nog niet kunnen beslissen,
terwij l intussen om hem heen
juweeltjes onder zijn neus
worden verkocht.
Vorig jaar zijn veel bomen met
kluit door de strenge vorst
vastgevroren.
Er was iemand die persé een
boom met kluit wilde, al zou hij
er f 50,- voor moeten betalen.
Hij is een hele tijd bezig
geweest om een boom uit de
grond los te hakken, maar hij
heeft de kerstdagen zonder
boom met kluit door moeten
brengen.

MOTORENHANDEL

Joop

Moordho'
Ca fé v.d . Toorn
Thes inge
(nadere reklame overbod ig)

Lev ering van alle soorten

rijwielen, motoren,
bromfietsen
ZUNOAPP - KREIDLE R . GARElli
·VESPA - r ONO S · YAMAHA
·FAN TIC
• Alle II/tt;~ M t'nOddIen UIl W'JOfrOOd
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E. Havenga
Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050.416425

9797 PC Thesmge.
G.N . Schutterlaa n 28,
tele foon 05902 · 1957

sen'lC t' trl ~

RIJKSWEG 15
GARHERWOLDE
TELEFOON 05902·1624
We ricpuu
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de lehe le

Waarheen11 Daarheen"
~n de kerstYakant~e
Rode n
Ant iekbeurs in Roden, in de
gerestaureerde boerderij
Winsinghof aan de Brink in
Roden.
Vrijdag 24 december van 13.3()'
18.00 uur. Zaterdag 25 tlm
maandag 27 december telkens
van 11.00-18.00 uur.
Groningen
Natuurmuseum, St. Wa lburgstraat 9, 11 en 12 december.
Bijen , was, honing . ..
Demonstralie korfvlechten , was
ma ken, kaarsen maken.
Openingstijden: 14.00-17.00 uur.
De tentoonstelling duurt tlm
2 januari.
Het museum is ook geopend op
maandag van 13.00-17.00 uur, op
dinsdag tlm vrij dag van
10.00-17.00 uur en zondag van
14.00-17.00 uur.
Delfzij l
Molen ADAM , tel. 05960-24550.
Originele prenten uit: 'Te hooi
en te gras ', van Rien Poortvliet.
De tentoonstelling duurt van
17 december tlm 16 januari.

Bakkerij Stol wenst een ieder
Prettige Kerstdagen en een
Gelukkig Nieuwjaar.

Sloc hteren
Fraeylemaborg , Hoofdweg 31,
te l. 05982-1568.
tlm 30 december: 'Van heerd en
hallehuis', over historische
boerderij typen in de provincie
Groningen.
Openingstijden: dinsdag tlm
zondag en feestdagen
10.00-12.00 uur, 13.00-16.00 uur.
Het bos achter de borg is vrij
toegankelijk en zeker de moeite
waard . Dagelijks geopend van
9.00-18.00 uur. Een prach t ig
stukje bos om met de kinderen
te wandelen .
leek
Op het landgoed Nienoord zijn
bewegwijzerde wandelroutes uitgezet van 2%, 5 en 6 km , onder
het motto 'Nienoo rd-Wandel·
oord'. Men kan starten bij de
hoofdingang.
Haren
Hortus de Wo lf, biologisch
centrum, Kerklaan 1,
tel. 05().1 16040.
Maandag tlm vrijdag : 13.30-16.45
uur, zaterdag: 9.00-16.45 uur,
zondag 14.00-16.45 uur. Eerste
kerstdag en nieuwjaarsdag
gesloten.
P.J.

Plattelandsyrouwen
Garmerwolde
OP woensdag 17 november werd

dé maande üikse

bijeenkomst
gehouden in café 'De Leeuw '.
Op het programma stond een
lezing + dia 's over het Tropisch
Regenwoud door Hanneke
Terps tra uit Schild walde.
Verder konden er nog handwerken en stipwerk worden
gekocht, die waren overgebleven
van de brader ie.
De opbrengst is bestemd voor
het komende jubileum.
Op 15 december kwa men een
groot aantal dames naar ca fé
'De Leeuw' om een kerstavond
bij te wonen.
Deze Drentse Kerst werd verzorgd door mevr. Bekkering
(mooi in 't costuum) uil Eelde,
met muziek doo r een groepje
bamboefluitsters o.l.v. mevr.
Werkman uil Ten Post.
De zaal zag er gezellig uit met
een moo ie kerstboom en de
tafels versierd met kerststukjes
en kaarsen.
De kerststukjes, die ware n
gemaakt door enige leden,
werden na afloop verloot.
We hadden deze avond twee
gasten in ons midden, te weten
mevr. De Vries en mevr. Bos . We
hopen dat beide dames zich als
lid zullen opgeven .

Ben~am~n's december- sproo~e
Er was eens .. . een mistige,
koude ochtend in december
1982. Vrijdag de derde. Geluiden
klinken alt ijd heel dof in de
mist. Maar scherp en fel klonk
opeens de sirene van de rijkspoli tie . Wat nu dan ?!
Van alle kante n stroomden de
belangstellenden naar de voormalige o.l.s. in de kern van
Thesinge. Uit een pol it iebusje
stapte niemand minder dan
Sinterklaas! Zwarte Piet, vrolijk
en zwie rig, was voo r hem uit gefietst op een eige nt ijdse crossfiets.
Hoe toepasselijk .. . de eeuwenoude kindervriend kwam

peuters, leidster en ouders van
speelzaal 'Benjamin' feliciteren
met het feit dat de aanwezigheid van de kleintjes weer leven
heeft gebracht in de gesloten
school. Na ' Benjamin' konden
immers ook de dr umband
Juliana in het gebouw , en pas
geleden vierde ook de jongensclub van de Jeugdraad daar het
Sinter klaasfeest.
Er was chocolademelk, er was
strooigoed, er werd door de ene
peute r fier en vrolijk gezongen ,
terwijl de and ere juist weer niets
moest hebben van die zonde rling-uitgedoste figuren. De
peute rs hadden zich als pietjes
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en sin tjes 'vermomd' om alvast
in de ste mming te komen . De
volgende dag stond er zelfs een
foto in het Nieuwsblad van het
Noorden. Alle kinderen speelden
goedgemutst met de leuk-gekozen cadeau tjes die ze van
Sint kregen op de peuterspeel ·
zaal. 'Nee', zegt mij net zo'n
peuter, 'niet van Sinterklaas
gekregen. Sinterklaas heeft heel
groot boe k. Zwarte Piet heeft
cadeautjes .. .'
Een zeer geslaagde ochtend op
de peute rspee lzaal!

Dit was dan alweer de laatste
bijeenkomst in 1982. Wij wensen
iedereen een Gelukkig en Voor·
spoedig Nieuwjaar en tot ziens
op de 'Neijoarsverziede' op
15 januari 1983.

Sundermeerten is aal weer west
en den komt tied van senoerkloas weer aan. Toch Iiekt mie
de elfde november veur 'n d örp
gezelliger dan zo'n Sunderkloas·
oav'nd. Aal die leutje lanteernkes
bie de deur'n en langs straat.
Cveraai zing'nde kiender. len
Thais'n haar Oörpsbelang'n weer
'n lampionmoakerswedstried op
poo!' n zet. Dij gebeurtenis brengt
elk joar nog weer 'n olo -tbalsner
naar ons sch ön dörpke. Meester
Heines en zien vrouw mou!'n
noamelik elke keer bekiek'n wat
de beste lanteerns oet'n sukkerbai!'n word'n bin'n.
Op Laan binn'n de durpels al
weer mit grond geliek mokt. De
gemaainte (en de autor ieders)
kwaam 'n d'r noamelik achter, dat
aans je mit bloudgang over die
ding'n vloog 'n den haar je d'r
hailemoal gain last van. Toan
hebb'n ze d'r maar weer 'n poar
man bie holt om ze weer af te
breek'n. Ben'n ze weer 'n dag
kwiet (en drijdoezend
pieterman'n) .
Joa en de volg'nde keer dat ik
weer d örpsproat mag schriev'n
zit!'n we al ien 't nije jaar. Veurig
jaar was oljoaroavonnd weer
olderwets gezellig (net aans
kerstdoagn 'n trouwn 's) en 'k
denk dat 't dit joar wel weer zeil
lukk'n. 'k Wait nait wat jongens
van plan benn'n moar mescha in
is 't wel ains weer leuk om wat
te gaan sleep' n. Mor ja aans je
gaan sleep'n heb je nalt zoveel
lied om hier en daar 'n borrel te
drink'n. En daar kaizen de maiste
jongens toch veur. We zell'n wel
zain. 'lis netuurlek nog te vroug
om nou al 'n veul zeeg'n te
wens'n dus da dou'k nog nait.
Nog maar eefkes 'n liedje
wacht 'n. En elk geval tot kiek.
Moi

DE VRIJE POMP ...

Namen staan centraal jn
Fotoboek Ten Boer
Wal mij in de provincie
Groningen al vaak is opgevallen,
is de kennis die iedereen heeft
over plaatsgenoten, ook van lang
geleden.
Tot in detail weten velen je te
vertellen wie er waar woonde,
met wie z'n zus getrouwd was,
wat voor werk hij deed en
wanneer hij verhuisd is.
Op zich is deze kennis wel
logisch, omda t je, als je je leven
lang in een dorp woont, iedereen
wel goed leert kennen. En verhuizen deed je meestal toch in
de provincie.
Hoe het ook zij, van deze aanwezige kennis hebben de
schrijvers van het vorige maand
verschenen 'Fotoboek Ten Boer'
veel plezier gehad. Van nagenoeg
alle personen die op de vele
foto's staan is de naam bekend,
en meesl al ook nog vele bijzonderheden. Va n slechts elf personen op de fot o's is de naam
onbekende bij de schrijvers, en
dit is een geweldige prestatie als
je bedenkt dat het aantal afgebeelde personen ruimschoots
boven de duizend uitkoml (ik heb
ze maar niet geteld) en de toto's
soms meer dan tacht ig jaar
geleden gemaakt zijn. Trouwens,
over die namen alleen al zou je
een heel boek kunnen schrijven.
Wat dacht u van Siebrichdina,
Booy en Nijsien? Of Kunnie en
Lupchien? Voor mij nog nooit
eerder gehoorde namen.
De loto's

Er staan in totaal 259 toto 's In
hel fotoboek. Dit zijn er veel, en
omdat het boek 95 bladzijden le lt
zijn veel foto 's helaas nogal klein
afgedru kt. Hierdoor is het in
sommige gevallen moeilijk om
(zonder vergrootglas) alles op de
foto te kunnen ondersche iden. In
de keuze van de foto's is geprobeerd om zoveel mogelijk
aspekten van het dorpsleven te
lal en uitkomen . Dit is goed
gelukt , zij het voor het een beter
dan voor het ander. De oorzaak
hiervan ligt natuurlijk aan het
aanbod van de foto's ; van feestelijke gebeurtenissen ijubilea,
openingen) werden er nu
eenmaal meer fot o's gemaakt
dan van het dagelijkse leven zelf.

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BO LT
Ommelanderstraat 90
Ten Boer · Tel. 05902-2964

Elke woensdagmiddag
12.00-13.30 uur
Thesinge Café V.d. Toorn

17.00-18.00 uur
Garmerwolde hoek
Rijks w eg

Toneel,yoorstelljns Wester

Tegenwoordig kijken we niet
meer op of om als er foto's gemaakt worden. Vroeger was dat
uil eraard heel anders, wat
duidelijk te zien is aan het
poseren van de mensen op de
foto 's. Iedereen had schone
kleren aangetrokken en staat
stijfjes naar de fotograaf te
kijken, meestal met een doodernstige blik. Vooral de foto's
van de leerlingen (mei klompen
aan) van lagere scholen zijn hierdoor pracht ig om te zien, ook
voor wie de namen niets zeggen.
De geschiedenis

De geschiedenis van de dorpen
in de gemeente Ten Boer wordl
voorin het boek beschreven op
vier bladzijden. Dit kan dus niet
anders dan summier gebeurd
zij n, maar toch is het opvalle nd
hoeveel er toch nog staat op die
paar bladzijden. Naast deze
inleid ing wordt nog veel in formatie gegeven in de bijschrift en
bij de foto's. Ook hier vraag ik
me weer af hoe de schrijvers al
deze informatie bij elkaar
hebben gekregen over de eigenaars van de café's, wanneer de
mo lens gebouwd (en helaas
vaak weer afgebroken) zijn, enz.
enz.
Bij elkaar is het fotoboek een
boek geworden voor iedereen
die zich inte resseert voor de
mensen die hier vroeger (en nu
vaak nog) woon den en hun omgeving en huizen. En als laat st e
opm erking zou ik graag wi llen
dat iemand me eens het plekje
wees waar de bovenst e foto op
bladzijde 13 is genome n, ik kan
me niel herinneren dal ik daar
oo it in onze gemeente ben
geweest.
Bert Gerritsen

Café De Leeuw
Hallo dorpsgenoten,
U wordt in de gelegenheid gesteld om oudejaar smiddag
tussen 16.00 en 17.00 uur een
borrel te komen halen bij café
De Leeuw, en nieuwjaarsdag
tu ssen 17.00 en 18.00 uur een
borrel op het nieuwe jaa r Ie
kom en drinken.
Tevens wensen wij iedereen
prettige kerstdagen en een
gelukkig 1983 toe.
Jan en Lucy Stoker

Firma Havenga, electra , wenst
iedereen Prettige Kerstdage n en
een Voorspoedig Nieuwjaar.
Firma Bolt, Vishandel Ten Boer,
wenst iedereen Prettige
Kerstdage n en een Gelukkig
Nieuwjaar.
Slagter, Woninginrichting Ten
Boer, wenst idereen een
Gelukkig Nieuwjaar.
Motorhandel Joop Noordhof,
Rijksweg 15, Garmerwolde,
wenst iedereen een
Gelukkig 1983.
Jan Feenstra, Ruischerbrug,
wenst iedereen een
Gelukkig 1983.

Afgelopen zaterdag 11 december
heeft Wester haar jaarlijkse
toneelavond gehouden. Voor een
bijna volle zaal werd het stuk
'Mannen zijn ook maar mensen'
opgevoerd. Een hartstikke leuk
stu k, op voortreffelijke wijze
gespeeld.
Als je terug kijkt op het
afgelopen jaar kun je als Garmerwolder trot s zijn dat je zo'n
Rederijkerskamer bezit. ilJ
hebben niet alleen diverse malen
getoond voortreffelijke te kunnen
spelen, maar ook dat zij prima
dekoribouwers zijn. En ze wil len
nog verder. De regisseur,
hr. Veenstra, vertelde mij dat

Wester van plan is volgend Jaar
zelfs Volkstoneel te gaan
brengen.
Na afloop werd er nog tot in de
vroege uurtjes gedanst.
Kortom een prima avond.
H.V.

Aannemersbedrijf Havenga
wenst een ieder Prettige
Kerstdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar.
Firma R. Veenstra wenst alle
cti ëntete Prettige Kerstdagen en
een Gelukkig Nieuwj aar.
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wenst u Prettige Kerstdagen
en een Voorspoedig 1982
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