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ZOMAAR EN FAMILIE ?
Gerrreewclde is een dorp, dat al
heel oud is. Er is natuurlijk llflJ veel
gebeurd en daarover valt Vv'9I het één
en ander te vertellen . Deze krant
heeft sinds kort het plan opgevat u
wat meer in de geschiedenis te laten
duiken. Ook dit kan weer op duizend
en één mani eren gedaan worden en

één van de manieren is zomaar een
familie. die van oudsher hier bekend
is. eruit te lichten.

Daarom ben ik op Janna Hazeveld-

Maat afge stapt om haar te lIl'agen
naar de geschiedenis van haar familie.

De naam Maar IS hier In de
omgeving erg bekend ZouJadaar
lM11 over kunnen >€I1ellen?
" Dat valt niet mee, er wonen er
niet veel meer en zouden wij
nu wel zo interessant zijn ?
Mijn broer is we l bezig met de
stamboom.
Ik zal hem er eens naar vragen.
Na enkele dagen kwam ik
wee r bij J anna. Zij had intussen van haar broer papieren
ontvangen, die er erg ingewikkeld uitzagen. Het is niet eenvoudig in een stamboom te
'lezen', maar gaandew eg
deden we allerlei interessante
ontd ekkingen, raakten aan de
praat over families en zaken die
helemaal niets met de familie
te maken hadden, vonden het
een boeiende ocht end, maar
waren met het interview nog
niets opgeschot en, Een stamboom mag dan boeiend zijn,
het schrijven erover is bepaald
ingewi kkeld. We besloten één
rechte lijn van de 'Maats' te
nemen en ons daaraan te houden. U ziet deze lijn op de
tekening (gemaakt door Ad van
Zalk. Heel mooi !), All een de
trouw data zijn gegeven, dat
was het overzichtelijkst
War vind je erven. als j e je \.OOrgeslachl zo op rafel zier liggen ?

" Ik ben daardoor enorm over
mijn famil ie gaan nadenken en
vooral over mijn grootou ders.
Mi jn grootmoeder, Lammechien Lubbers, is maar 49 jaar
gew orden. Ze heeft 11 kinderen gekregen waarvan er vier

jong overleden zijr.. Eéntje verdronk in het Damsterdiep, toen
hij vijf was; ééntje werd op
haar zeventiende weggenomen door de "vliegende tering"
zoals het toen heette en de
derde en de vierde, daar weet
ik niets van. Maar mijn grootmoeder was altijd benauwd op
de borst en moest intussen
hard w erken. Samen met andere vrouwe n moest ze o.a.
stallen schoon maken.
M ijn grootmoeder kon dat niet
aan en de vrouwen hielpen
haar. Zij gaf dan haar suiker
(klontje), wat ze bij sommige
boeren in de koffie kregen, aan
hen. M ijn grootvader - hij is 60
jaar geworden - had de kerk de
rug toegekeerd, maar kreeg
wel klompen en andere dingen
als hij zijn kinderen naar de
gereformeerde school zou laten gaan".
Leten we nog eensin de paPieren
Voln Je broer kijken.
Dil IS een handgeschrel,f!{) huwelijksacre Voln AZlng Willems Maal
die In 1837 trouwde.

"Ja, gelukkig heeft mijn broer
alles uitgetypt want het is vrijwe l onleesbaar, Maar in de
acte w orden de ouders van
Azing Willems genoemd die
beide al overleden waren, en
de overleden grootouders. De
'dood Extracten' worden overlegd en dan staat er :
"en de belde grooroudelS Oloerleden zijnde \oOor dal er srerfreqisten: wierden gehouden.
h,efV<ln alzoo geene dood Extrscten kunnen worden geproduceerd
zoo worden deze oloerlijdens geslaafd onder eedeVoln de Comparamen en Voln de Vier Oloer dil
HlM€lijk Sraande na re noemen
geruigen Ier eenere."
Bij zo'n huw elijk kwam dus wel
wat meer kijken dan het "jawoo rd".
Eén van die beide grootvaders
was Gerrit Hendriks Maat. die
in 1752 geboren is en laten we
zeggen zo'n 40 jaar later overleed. Dus omstreeks die eeuwwisse ling we rden er nog geen
sterfregisters bijgehouden voo r

juli 1985
de burgelijke stand.
Opvallend is ook, dat in zo'n
huwelijksacte vermeld wordt.
dat Azing Wi llems voldaan
heeft aan "zijne verpligting in
de Nationale M ilitie".
Als we zo In depapierenbladeren
Vol/I hel op. dal de voornemen
telkens lerugkeren.

" Het vernoemen van familieleden was heel gewoon . Alsmaar H.G,Maat of G.H.Maat
Maar dan duikt uit de schoonfamilie Willem of Azing op en
zie je die weer een tijdje. Maar
ja, dat is nog steeds zo. Kijk
maar naar de familie van Zanten hier. Dat is ook P.J. of J.P.
Zo'n familie zou je ook kunnen
interview en en er zijn er nog
we l meer, denk ik."

Naluurlijk. maarwehebbenhernu
Oloer JOuw familie en dal IS al een
hele klus !
Wal \oOor _ ik deden je \oOorouders eigenlijk?

" Eerst waren het landbouw ers
en toen werd en het landarbeiders of dagloners. Hier b.v. heb
ik een acte, waarop staat. dat
mijn grootvader Azing Maat
dienstknecht was en ging trouwen met Lammechien lubbers, die dienstm eid was.
Daarom kregen ze "ter bekoming van huwe lijksstukken"
een "c ertificaat van onvermogen". Ze konden al die acten
en andere stukken onmogelijk
betalen. Eén van de zeven
kinderen uit dit huwe lijk was
Jan Maat. mijn vader. Hij
moest ook landarbeider w or-

den en werkte bij Zonderman
(midden in het dorp, waar nu
Mevrouw Alkema w oont). Hij
wilde timmerman word en. Een
zwager van Zonderm an. Pestman, had een timmerfabr iek en
daar is hij toen begonnen
en heeft hij o.a. geholp en bij
de restauratie van de kerk.
later ging hij in de stad
werken.
Oom Oomke [overted en ] verloor een been op de dorsrnachine. De verzekering betaalde toen een opleiding voor
hem en daardoor kreeg hij een
mooie kantoorbaan. Er zijn nu
geen landarbeiders meer in de
familie, hoewel Arjan naar de
Middelbare landbouw School
gaat"
lMt/ke mensen tn de omgeving
zijn tarnt/Ie van je ?

" Kees W ieringa is een neef van
m ij, want zijn moeder is een
zus van mijn vader. De zus van
Kees (Jantje Blink-Wieringa) is
mijn nicht en Anje van DijkenMaat is ook een nicht van mij.
En dan te bedenken dat vroeger de hele familie, alle broers
en zussen van mijn vader in
Garmerwold e woonden. Zij
zijn hier getrouwd en blijven
won en, maar daama zijn ze
weggetrokken of overleden.
M ijn ouders zijn naar de stad
gegaan, w aar ze nu zelfstandig
wonen. Tante Griet w oonde in
het huis, waar nu Hennie
Havenga woont Nadat haar
man was overleden heeft ze
jarenlang in Harkstede als huishoudster gewerkt en nu woont
ze, 86 jaar oud, in het Ufkeshuis in Siddeburen. De vrouwen worden dus duidelijk
ouder ' De moeder van Kees
Wieringa (Wil helmina Wi eringa-Ma at) w oont nu in Coendershof. Haar kleindochter, Ina
Blink. mijn achternicht, komt
weer in Garmerwolde wonen
in het huis van haar groot·
ouders, Oude Rijksw eg nr. 19."

Was je famt/le dat ook?

Hoe zil her met AZliJg Maat
die m her café woonde?

" M ijn familie is altijd aktief
geweest in het verenigingsleven. Vooral de muziek heeft
een grote rol gespeeld bij ons.
Mijn vader, mij n broer en mijn
ooms Oom ke en Azing zaten
bij de muziekvereniging .
Toen ik als kind aan de Grasdijkweg woonde, (toen nog
Fledderbos) gaf de Harmonie al
een concert op het grasveldje
voor ons huis.
lammie W ieringa, mijn broer
en ik w aren en zijn lid van
"W ester" , Carel heeft in de
muziekvereniging gezeten en
Marleen en W ilma oo k. evenals Truus en Harma van Dijken
en Fennie, Marja en Kees Wieringa. Nu zitten Arjan en Ina en
Petra er in. De kinderen hebben dus net zo hard meegedaan.
Vaak zat de familie op een
zangvereniging, korfbalvereniging of biljartclub.
M ijn vader was ober in café
" De Leeuw" en café " De Unie"
en ook in café Kort (Jägermeisten als er iets te doen
was.
Ik heb geen uitgesproken politieke familie. Mijn vader zat
voor de oorlog in het bestuur
van de SDAP en later in de
Bouwbond, oom W illem (overleden) in de landarbeidersbond en oom Oomke in de
PVDA Verder niemand geloof
ik."

" Dat is de jongste van de Azing
Maat. die in 1897 trouwde, dus
mijn oom. Hij trouwde met Tiet
van der Mole n. zij is in het
café geboren, dat toen café
V.d. Molen heette. Na hun huwelijk zijn ze aan de Dorpsw eg
gaan wonen, waar nu Henk
Kappetijn woont. vervolgens
w eer in het café en ging Tiets
moeder aan de Dorpsw eg
won en. De naam van het café
we rd café Maat (ik weet niet
meer precies wa nneer, ergens
na de oorlog. In het dorp is
misschien nog w el iemand die
dat weet).
Deze Azing was bakker van
beroep. In 1979 is hij naar
Zuidlaren verhuisd
Azing Maat heeft 2 kinderen
gekregen, Azing Wi llem die
niet getrouwd is en Grietha. Zij
komt in juli voorgoed terug uit
Aruba. M ijn broer Azing Johan
heeft 2 dochters. Er zijn dus
geen manlijke Maats meer.
In Oosterhoogebrug zit nog
een achtemeef van mijn vader
met een transportbedrijf. Ook
in Zuidwolde zit nog een Maat
Ik weet niet of dat familie is."
Op dit moment van het interview komt .Janna's man, Caret
binnen. Hij heeft een hele dikke paling gevangen en meldt
dat hij niets van de famil ie afw eet Allemaal nett e, oppassende mensen. Daar valt niets
over te vertellen ! Het enige
opvallende is, dat twee zussen
van .Janna's vader, W ilhelm ina
(nu in Coendershof en Jantina
(overleden) indertijd trouwden
met de gebroeders Aaldrik
(overleden) en Klaas Wieringa.
(Klaas woont nu in Bloemhof
en in Garmerwolde ging en
wonen. Dat levert dubbele
familie op en is knap lastig bij
het lezen van een stamboom.

Vmd je zelf ook dar je familie

Je benr zelf zo aktief in her dorp.

Zaterdag 22 juni gingen 3
jeugdleden van de muziekvereniging De Harmonie naar de
examens voor blaas- en slaginstrumenten in Uithuizen.
Tetdy Stol en Sijke Bekkema
behaalden het A-diploma .
Reinette Stol kreeg het
B-diploma uitgereikt
Wilma Tammeling .
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worden vnjdagavond
thuis gebracht.

Ied ere woe nsdag Gehaktdag.

Goed voor uw goed

Diploma's VOOI'
leden Hcumonie

Kees Faber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257.

(050- 4 13045)

Tevens :
Suéde-reml!png
stoppage en
kledmgreparafte.

Elisabeth Schuling
Janna Hazeveld.

onimeressem IS zoals Care/ zei?

Goederen gebrachr
m de L. v.d Veensrmar 3

Germewotce.

veel, maar langzaam maar
zeker werd dat beter, de beroepen veranderden, de woonplaatsen, de mensen werden
ouder en verder meent Carel
het helemaal niet zo. Hij vond
mij in ieder geval interessant
genoeg om mee te trouwen '"
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Ru isc h erbrug
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REGIO-SERVICE
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eig en service d ienst
repara tie: ra dio. t.v.,
video.
an tenne- en g eluids vers terkings tech niek
werkpla ats

OPENBAR E LAGERE
SCHOO L
KA PEL STRA AT 11
THESINGE
TEl. 05902-1945

Bij het afscheid
van Annelies
Heuvehnans
Het is nog moeil ijk om te
geloven. maar het is echt w aar.
Annelies Heuvelmans stapt uit
de redactie van de G & T
Express.
Moeilijk om te geloven. wa nt
w as de G & T niet jarenlang
een beetje 'haar' krant?
Vrijw el elke maand schreef ze
belangrijke bijdragen, zorgde
eigenlijk altijd voor de eindredactie, was de animato r van
de kinderkrant en als er op het
laatste mom ent kopij tekort
w as, dan sprong ze achter
haar mach ien en dan kwam er
altijd wel wat uit Elke Thesinger w ist haar dan ook blindelings te vinden voor alles
wat met de krant te maken had.
In de redactiegroep heeft ze
vanaf de oprichting een belangrijke rol gespeeld in het
geven van een 'gezicht' aan de
G & T Express. Aan de ene kant
door haar deskundigheid op
het gebi ed van schrijven en
redigeren en aan de andere
kant door haar sti mulerende en
kreatieve persoonlijkhe id. Ze
heeft er dan ook lang over
nagedacht, alvorens ze deze
moeilijke beslissing nam.
Gedurende een half jaar heeft
ze wat afstand genomen van
het G & T-gebeuren en is nu
tot de konklusie gekomen dat
het verlaten van de redactie
haar zal helpen de ti jd te
vinden om zich weer meer met
haar eingenlijke we rk als
schrijfster bezig te houden.
Zo verdwijnt er w eer een 'oude
rot' uit de G & T-gel ederen; een
lege plaats blijft achter die
moeilijk op te vullen is. We zullen haar missen, als deskundige. maar vooral ook als
Ann elies.
De redactie.

.de lol' regelmatig 'veel te dol'
maakte. Eva en René boden
een grote lege mand aan, die al
snel door alle kinderen we rd
gevuld met bolletjes wol en
katoen. Baby Marijk e van
Zanten zal ongetwijfeld goed
in de kleertjes komen te zitten .
Heina was letterlijk bedolven
onder de wo l en de kinderen
tijdens deze presentatie, zodat
een op dat moment binnentredende moede r verbaasd om
zich heen keek en vroeg :
" Is Heina er zelf niet !'
Verkleed en geschminkt

.'0 ;0

Lesoetn Hofs:ra

Laatste schooldag van "De TiIIe"
Vrijdag 28 juni stond voor de
Thesinger schoolkinderen in
het teken van het circus.
Oorspronkelijk zou deze laatste
dag zich afspelen op het land
van Ritsema, maar vanweg e de
regen w erd toch voor het
schoo lplein gekozen.

begonnen de acht groepen om
één uur aan het middagp rogramma in de nieuwe gemeenschapsruimte van de school.
Iedere groep had een eigen
voorstell ing in elkaar gedraaid.
Dat werd een bonte aaneenschakeling van griezelige tijgers, boeiende goochelaars,
koorddansers, apen-dressuur,
clownsnummers die altijd ·
goed zijn vooreen gulle lach,
en zelfs de sterkste mannen en
vrouwen van de w ereld waren
present

Van wask nijp ers, dekens, wasrekken en zeil we rd op het
plein een sfeervol circuskamp
gebouwd. Acht tenten en hutten voor de kinderen, die in een
mengelmoes van groot en
klein over acht groepen waren
verdeeld. Verkleed en soms
geschminkt kwamen ze om
tien uur 's ochtends aan met
tassen vo l keukengerei en
heerlijkheden voor de door
henzelf verzorgde picknic k
tussen de middag.

Vooral de diverse gooche laars
hadden een zeer kritisch publiek tegenover zich.
In de pauze van dit spektakel werd op feestelijke w ijze
afscheid genomen van juf
Heina van Zanten-Heidema,
die, zoals bekend. enkele
maanden geleden als kleuterleidster we rd opgevolgd door
Hidda Jager. Natuurlijk hoorde
daar een fraai lied bij, uit volle
borst gezongen door jong en
oud.

De drie leerkracht en, Piet,
Annita en Hidde hadden ook
binnen een mum van tijd de
gezichten op zonnig om
samen met 'hun' kinderen een
oergezellige dag op te
bouwen.

Op de wi js van 'Toen on ze mop
een moppie w as' we rd Heina's
schoolcarrière uit de doeken
gedaan, waarbij het vooral
opviel dat deze juf het met

Afscheid van Heina.

Na de pickn ick, die de nodig e
nieuwe energie had gegeven,

~
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De dames Overzet en Hoekstra
boden namens het bestuur een
schilderij aan. met een hartelijk
dankwoord. Bovendien kan
Heina nog lang nadenken over
de manier w aarop haar vele
ex-leerlingen haar eigenlijk
zàgen, aan de hand van de
dikke bundel portrette n-vanHeina die haar ook nog we rd
overhandigd.
Een natre einde.
Een stoelendans. die buiten
ten uitvoer w erd gebracht.
eindigde met een zoen voor de
winnaar van de scheidende juf.

Na het laatste optreden buiten.
een clown die een fiets schoon
ging spuiten en het zelf uiteraard niet droog hield, moest
meester Piet het ontge lden.
Geblinddo ekt en geboeid we rd
hij ietwat verwezen naar het
midden van het plein geleid.
waar hem een nat pak van de
leerlingen te w achten stond.
Het slachtoffer reageerde onmiddellijk door blinddoek en
boeien af te rukken. zelf de
tuinslang te grijpen en zijn
plaaggeesten de volle laag te
geven.
Zo eindigd e de laatste schoo ldag in Thesing e zoals hij
begon: nat, maar vrolijk.
Ann elies Heuvelmans.

PIJNLIJKE
Schildersbedrijf H. Hofstede

VOETEN~

VERF - GLAS - BEHANG
KLOM PEN - LAARZEN

Zuivel
Dagelijks
Vers

+

Verfroller + lekbakje van 6 .60 voor . . . . 3.60
Curver box bruin van 14. 9 5 voor . . . 11.95

laat er iets aan doen
er is nu een

pedicure
bij u in de buu rt
MAAK EENS EEN AFSPRAAK

UW PEDICURE :

J.S. Mollema
H. Ridderp lein Th esinge

G.N. Sch utterlaan 2 8, te lefoon 05902- 19 5 7
9 797 PC T hesinge

Hennie ReincIers
tel, 05902-3037

FEESTWEEK GARMERWOLDE

Uw eigen Garmer en Thesinger
Express heeft een foto-serie
voor u samengesteld om u nog
eens lekkerte laten nagen ieten
van de feestweek. W e vinden
niet alleen. dat alle organisatoren prima werk hebben
geleverd. maar ook dat
" boeren. burgers en buite nlui"
hun steentje w el hebbe n bijgedragen . De straten waren
mooi en afwi sselend versierd.
de karren zeer fraai opg etuigd
en een enkeling had er nog een
privé initi atiefj e t egen aan gegoo id. Dat is de w are geest
Als redactie w illen wij speciaal
die mensen bedanken. die ons
fotomateriaal of andere informati e hebben gegeven. Want
u weet het. we kunnen onmogelijk ov eral achteraan bellen
en mocht u uzelf missen in
deze krant dan mag u uw hand
in eigen boezem steken.
Aangezien we deze keer zoveel mogelijk foto 's willen
plaatsen hebben w e besloten
vrijwel geen uitgebreide verslagen van alle evenementen
te geven doc h slechts min of
meer uitg ebreide ond ertitels of.
zo u w ilt zijtitels.
We praten niet over het onderwerp dat deze week het meest
bespro ken is. wa nt omdat het
een geslaagd feest was vonden w ij het een zonnige week!

De harmonie liep met flinke pas
voorop en vewsctute dar iedereen zou '.{)Igen. Gelukkig is dar
ook gebeurd !

Deze POQes hebben
á/les gehoord én
doorveneld !

De redactie.
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Deze familie wschtte rustiq
op de 1e prijs en
hem
dus ook gekregen.
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Motor of
bromfiets

DJ( IS nu zo 'n pn''A!! imliar,ef
Heot u alle spreekvvoorden die ze
meedroegen vvelqezien ?
Je ogen zouden enen
hoofd rollen.
~

Ulr Je

toto Ad ",n Zalk.

DROG ISTERlJ -PJUlFUKERIE · REFORM·SCHOONHEIDSSALON

MOTOR ENHA NDEL

Joop
Noordhof
levering van alle soorten
rijwielen. motoren.
bromfietsen
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RIJ KSWE G 15
GARM ERWO LDE
TELEFOON 05902-1624
Werk~aats ' s

maandags de gehe~
dag gesloten

WIN KELCEN T R UM lE WENBQRG GRONINGEN
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ELEKTRO
STEREO
HI-FI

TELEVI SIE

TE LEFOON 050-410608.

SCHOENMAKERIJ
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volledige scho enrepsrsties
sleutelshop
alle slijp werk
KAJUIT 252 LEWENRORG

<!EJt)
E. Havenga
Oude Rijksw eg 9
Garmerw olde

050-41 6425

Imks boven .'

foto Ad van Zalk.

Tijdens de teestweek tref je vogels \2n héél verschillende
pluimage aan
rechts boven:
fOIO Aodoes vo Meuten
De armoe slaat toe. maar gelukkig hebben ze nog iéts om op te bijten
links rrvcden:

foto Arcmes v.d Meulen.

Het is voor de organi satoren sen de brsdene altijd een hele klus iedereen
netjes en zonder mopperen op zijn plaa ts te knjgen Hu lde. dat het ook
deze keer weer gelukt is bij de 46 staanp laatsen ! Deze eenzame standhouder worstelde kleinschalig met het netjes op de plaats krijgen ven al
zijn spulletjes. Zou hij ze ook verkocht hebben?
rechts midden.'

10[0Ad van Za/I<.

En zó begon de zonnige week wsenn Inderdaad heel wat
karren \2n huis waren
rechts order .'

foto Ard"es

v.a MeuJen

A ls deze kinderen het kou d kregen kropen ze ç ewoo n gezellig in het
hooi! Ze kregen er nog de tweede pnj s voor ook! !

Onze meubels
mogen
•
gezien
worden!
slagter
telefoon 05 902-1 383
inteneurverzorqinq
stadsw eg 63 . 9 791 kb ten boer
betimmeringen

Alles op het gebied van
uw huisdier!
* Gespecialiseerd in
papegaaien, ara's, ka kai oe' s .
beo's
* Grote keuze knaagdieren
en konijnen
* Uitgebreide aquarium afdeling
* Tevens alle bekende merken
diervoeders tegen de
Ja.gote priJo voorndlgl

Feest voor
55-plussers
In café " De Leeuw" was er
donderdag een gezell ige
middag voo r de 55- plussers.
Er waren onge veer 7 1 mensen aanwez ig, die eerst thee
dronken.
Daarna verte lde Mevrouw
Bos-Toxopeus over haar
jeugd op Rottumeroog, Ze liet
enke le schelpen en foto 's
zien en had o.a. haar huisdier, een opgezette zeehond,
uit haar jeugd meegenomen.
De volksdansgroep " Klank
en Bew eging" liet een zestal

dansen zien.
Na de pauze vertoonde
mevrouw Bos enkele dia's
van Rott um eroog o.a, één,
w aar zij en haar familie 5 mei
vierden , want ook op Rottumeroog vierde men feest.
hoewel ze maar met een kle in
groe pje mensen waren .
Daarna we rden er weer 6
dansen gedanst in Holland se
klederdrachten.
Om ± 17.00 uur was het afgelopen . AI met al kunnen we
terugzien op een zeer geslaagde middag .
Een bezoekster.

faro Andnes v d Meu/en.

Om je \liJn een hoge raren rret behulp \liJn een kabel en karrol in een
wareng rondje re laren zakken \liJltnog niet mee. Het was wel een mooi
schouwspel. Iddie Munstfij uit TlJesmge (Ja. met alleen Gsnnewokte
VIerde feest maar Thesinge hoorde er echt bij) kreeg de 3e pnjs.

faro Andnes vd Meu/en

Een VIjftigtal 55-plussers genoor zichtbaar \liJn

toto Elisabeth Scnulmg
.

De hennen pikken een graantje mee. Jammer toch dat er altijd zo
weti'lig hennen zijn. wam ze kunnen het heus wel !

Poto Elisabeth Scnuling
de Volksdansgroep "Klank en Beweging " die maar
liefst 12 dansen liet zien

Ik zeg, je bank moet

dicht in de buurt zijn...
Inderdaad. Geld moet u bij de hand
he bben . Betalingen moet u eve n kunnen
regelen. En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn.
Voor de Rabobank hoeft u niet
ver te gaan . ..

Rabobank

Buurtbank.

~

fora Elisabeth Scnul,ng
Een ieder \II€e( dat er geen twee
hanen op één mesthoop kunnen
znte: Onze burgemeester geeft
hier de zak aan de t e kampIOen
der hanegfMJChten (Henk
Relnders) en tijdens het '.€rdem
gebeumn werd inderdaad bewezen dat er altijd één in het
water kukelt of anderszins lerhest. Tijdens de hele teestwee«
bleek wel. dat spreekv'.oorden
gewoon wáár zijn want net alleen
waren "aander luu óók tou" en
"strUikelde het beste paard weleens" maar "gedeelde vreugá'
W<ls "dubbel vreugó' en kwam er
na regen zonneschijn !

f010 H/I'da Dtk.i::.ema

Tijdens de toetste schooldag
konden de Idnderen een puzzle
in elkaar zeilen en nog een heleboel andere spelleljes doen
Ze zagen hun musical, die op de
Video W<lS opg enome n nu eens
zelf en mochten zich veJf<!eden

en opmaken. Ze vonden iedereen
wel JfJIS een zijn gading.
Op ontspannen WIjze werd er
hard gewerkl en is de basis
ge legd lIOor de BASISSCHOOL
die In eaçustus ottceet een
s tart gaal.

f010 Pfue RaafSman

Alle kinderen hebben geplaybackt Dit IS de WInnende groep "N ormaal' :
die 1101 enthousiasme het nummer "Gerend harer liet horen.

toto Andnes v d Meulen

toto Andnes v d Mf>.J1en

"Beoe" WlSI enkele heren uil hel publiek Ie verleiden lOl een dansje

en wal zang. Hel publiek sten zoets altijd wel op prijs en was

beslist

onder de mdruk een aller "g ouden keeltjes':

En zo eindigde de Ieestwee« me t de p rijsuitreiking aan de kompioen
haan (Rlnus Bouwman). De PJ GG, die de toetste dag georganiseerd
heeft. mag zich zelf prijzen om zo 'n vionopend geheel en me i trots
lerug kijken op TIEN Jaar IIOlksvermaak
L%' als dorpelingen mogen trots zijn. dal dankzij de grote of kleinere
inzet van vrijVIel iedereen. he t geheel zeer geslaagd genoemd
mag worden

K. lANSEN TRA NSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOE DEREN
GEISOLEE RDE O;\iDE RLOSSERS
K IPPER S
PALI.I' TVE RVOER
VERH UI Z INGE N
GE W EID EWEG I I
9798 TA G A RME RWOL DE ((;R .I
TE L. 050-416365

--rr<

v/h Tebbens-Witkamp

Voor een persoonlijke rijopleiding door volledig
gediplomee rde instructeurs!

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777

Wil lessen in BMW M323 i.
Onze wage ns zijn alle voor zien
van mobilofoon .

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP

""

ABNORMDAl DATTORF
Om reed 'n van de Grënn iger
oav'nd haar de organisoati e de
Grönniger vol ksgro ep Törf oetneudigd en de gro ep Abnormoal veur 't daanz'n regeld.
To un 't weer te slecht veur 'n
boet' n cptreed'n bleek. wa s
me n no odzoakt alles in " De
Leeuw" te regel'n. dizze oavn'd
zol ien 't taik'n stoa n van 't
Grönn iger dialekt en dat mos 't
peb liek van spreker Jan W igbo ldus ook zo veul me uglek
proat 'n,
Laaider Henk Scholt e van Törf
blee k ' n gezellige proater, dij
zich deur de Grënniger d icht ers
Geert Teis en Sim on van Wattum inspireer'n haar loat'n,
lendrukwekk'nd waa r'n de
instrument'n, d ij Flip Rodenburg zulf mo akt haar, on der
aandern poa rdoede lzakk'n en
'n draailier,
Mit 'n poar verskes kon 't
peb liek mit zinq'n ("dat bin n'n
de veert'n", " D'r stait 'n poal op
btaike") en do ar haar'n de stieve Grönniger haild aal gain
mu ite mit
Veural tied'ns de tougift'n
kwam de zoal goud lös.
Staarke punt'n wa ar'n de
akoestisch beg elaaide laidjes
en de a-capella verskes op 't
lest Veur de g roep zei ' t jamme r weez'n. dat Eddy de J onge
na it meer mit dut 't w as dizze
oav'nd leste moal dat e mit dee,
Hai gait noar Ouutslaand.
Wat mie betreft m aag'n ze
volq'nd joar w eer oetnuigd
word'n,
Piet van Zanten wa s zo'n
ploatselek talent dij Tö rf halverwege de rit oafw izzelde mit
!Wei stukjes. Ain haite
,:n smok" en aand er
" W oarom ?",
Veur 't daan z'n rnozz'n wat
toav els verschoov'n w ord'n,
len tussen tied kon Abnormoal
heur instr ement'n sternm' n.
Jammer dat mainste volk al

vlöt noar hoes tou ging, want
ond er aander' n de .Toeneblues", "Op de blode moaze"
en "Ze ken 'n aalmoa l de pot
op" deed'n bult ien lach'n

oetbarst'n . Meschain bego n'n
zai wat te loat
len elk gev al 'n kosteleke
oav'nd ,
En Siebolt nog bedaankt veur
de korrektie van mien Grönn's,
Ad van Zalk.

WAGE NS :

1. " De kat uit de boom kijken"
(W.F. Hildebrandstraat)
2. " Een speld in een hooiberg
zoeken "
(Oorpsweg 1 e gedeelte) .
3, " Op een houtje bijte n"
(Oorpsw eg midden)
4 . " Het ijzer smeden als het
heet is" [Stowezal,
5. " Nieuwe bezems vegen het
scho on st"
(GeweidewegGrasdijkweg)
Eervolle vermeldingen:
" Tussen wal en schip geraken"
(Lageland).
"Kleine potjes he bben grote
oren" (L v.d, Veenstraat).
.Aander luu bin oo k luu"
(Oude Rijksw eg)
INDIVIDUELEN :

Gränniger Osv'ra

fOIO Ad

ven za/k

"Wie 't kleine niet eert is 't
grote niet weert"
(Hannie Havenga
en Kees Ja nsen),
" M et een lach en een traan"
(An ita Stollenga
en Irma Stegem an).
EREBOGEN
EN STRAAlVERSIERING :

1. "Zunder waark gain
hunnig"
(Dorpsw eg boe rderij Bus)
2. "Iets aan de grote klok
hangen"
(Oorpsweg midden)
Eervolle vermeldingen:
"De bo og kan niet altijd
gespannen staan"
(Dorpsweg school)
" Geweideweg",

Ploarselek teen:

toto Ad ...n Zalk.

SPAR

~BLOEMt

KW EKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA

Installatiebeóijf

Fa. W . KOOI & Zn.

Waar gingen de
prijzen naar toe
bij de openings
optocht?

IS

ook voor U dichtbij

MIDDELBERT
050416263

Bi edt een
voll edig
as sort iment

ENGELBERT
050--4162 17

kamer en tu in

GAS -WATER
ELECTRA

voor
Ticheldobben 7 - T en Bo er
Te lefo o n 141 5
Garm erwold e 050·416280

Bejaardenreis
Thesinge
De bejaarden van Thesinge,
aangevuld met een aantal 50t
ers gingen op 26 juni een dagje
op stap. Om half 9 's morgens
werd gestart en het einddoel
was het eiland Texel. Daar de
voorzitter Willem Pleiter wegens ziekte niet meekon, was
de leiding in handen van
lourens Dreise. Hij ontpopte
zich tot een prima reisleider.
De rit ging via de snelweg naar
Den Helder, waar we de boot
van 12.05 uur moesten halen.
In Den Oever werd gestopt
voor de koffie. Daar het ondertussen half elf geworden was,
waren we hier ook wel aan toe.
Hier begon het feest al goed.
Janco Boss overhandigde mij
een opgerold document, voorzien van een rose strik. Het
bleek een garantiebewijs te
I zijn voor een seringeboom .
Deze had ik al enige jaren van
, hem te goed. Nu de fam. Boss
~ naar Ten Boer vertrekt. moest
de belofte natuurlijk ingelost
worden . Prachtig was dit 't Is
jammer dat zulke gezellige
mensen ons dorp verlaten.
Na de koffie werd koers gezet
naar Den Helder, waar wij met
bus en al aan boord van "De
Texelstroom" gingen.
Tot Den Helder hadden we
steeds regen gehad. maar op
de boot klaarde het op en
zolang we op het eiland waren
was het prachtig we er. Om
half 1 w aren we op Texel. We
hadden het geluk dat onze
chauffeur hier goed bekend
w as. Het eerste waar hij ons
op wees, was het Russische
Kerkhof. Hier liggen 469 Georgiërs begraven. Zij waren in het
laatst van de oorlog tegen de
Duitsers in opstand gekomen
en allen gedood. Het kerkhof
was beplant met rode bloemen. de kleur van Rusland.
Met de bus werd het hele

eiland zo'n beetje rondgereden
en daarbij passeerden we vele
dorpjes zoals de vissersdorpjes Oude Schild, de Waal
Oost en Cocksdorp. De straatjes waren vaak zo nauw dat de
bus er net door kon. Onderweg zagen w e de meeste we ilanden omheind met schuilwallen voor de schapen.
Texel was vroeger (en nu nog
wel een beetje) een schapeneiland.
Volgens ons zag je ook nog
bloeiende koolzaadvelden.
De chauffeur lachte ons echter uit en zei dat het moste rdzaad was .
Texel is een mooi eiland maar
je ziet er weinig duinen. Het
is net een verlengstukje van
het vaste land. J e hebt niet
het idee dat je op een eiland
zit.
In de Koog werd gestopt en
kregen we een uur de t ijd om
te ete n en wa t rond te neuzen. Eigenlij k was dit te ko rt.
Vooral omda t men vaak heellang op z'n bestelde eten
moe st wachten. Een paar
mensen heb ben dan ook
maar de zee gezien of winkels
bekeken . Om half 4 moesten
we weer in de bus zitten en
werd de terugre is aanvaard.
Met " De Mollengat" voeren
we terug naar Den Helder
terwijl de lucht weer betrok.
En toen we in de bus zaten
regende het. Dit mocht de
stemming echter niet drukken. En voora l achter in de
bus werd er heel wat afgelachen .
Voor in werd men een beetje
stil en zag je af en toe eentje
knikkebollen. Maar toen
80ter laurens Dreise zijn
mondharmonica pakte werden allen weer wakker en
we rd er volop meegezonge n.
Voora l de "Riddertjes" zongen uit volle borst. Als je
dan, zoals ik het geluk hebt
om voo r ze te zitten, lopen de
rillingen over je rug zo moo i

kli nkt dit.
Het gi ng in één ruk door naar
Zuidlar en, waar in het
Sprookjeshof nog een geze llig uurtje werd doo rgebracht.
In Garmerw ol de aangekomen. moesten we stoppen
voor de optocht. Gelukkig
konden we vanuit de bus de
prachtige wagens ook nog
beki jke n.
Tege n 9 uur waren we in
Thes inge en was een fijne.
gezell ige dag ten einde .
Ik wil hierb ij. en ik weet zeker
dat ik namens allen spreek.
het bestuur van de bejaardensoos heel hartel ijk bedanken
voor deze fijne, gezellige en
zeer goed georganiseerde
dag. Alle lof!

dagmiddag j.1. met wethoude r
Zunderdorp van Onderwijszaken van de gemeente Groningen als eerste gunstige oplossing uit de bus gekomen, dat
de 4 scholen van Engelbert en
Ruischerbrug (2 kleuter- en
2 lagere scho len) per 1 augustus worden samengevoegd tot
1 basisschool met onderwijsvoorzieningen in beide woongemeenschappen met de leerkrachten. die er tot nu toe bij

Roeli Dijkema.

De onzekerheden rond het
voortbestaan
van de Ruischerbmgscholen
Kwam vorig jaar op 26 juni
het bericht. dat kleuter- en
lagere school te Ruischerbrug
niet in aanmerking kwamen
voor het vormen van een basisschool per 1 augustus 1985 waartegen namens ieder. die
het betrof in beroep werd gegaan bij de Kroon - dit jaar
kwam op dezelfde datum de
uitslag van het beroep. dat de
gemeente de bevoegdheden
gaf een besluit te nemen omtrent het voortbestaan van de
scholen te Engelbert en Ruischerbrug.
Na vele vergaderingen in
ouderraden, ouderavonden en
overleggroepen .van beide
dorpsgemeenschappen. is vrij

Dienca Ba/huis.

toto Hen!< van weegtel

betrokken zijn. dus in elk dorp

3 klassen met 3 onderwijskrachten (kleuterschool. klas 1,
2, 3 en klas 4. 5. 6).
De nadere uitwerking (hoofdlokatie, direktie. e.d.) wordt
verschoven tot na de zomervakantie.
AI deze zaken immers dienen
goed overwogen en uitgewerkt
te worden om na 198B - als de
wet op het basisonderwijs opnieuw zal worden getoetst het onderwi js in deze regio te
kunnen laten voortbestaan.
Ruischerbrug. 2 juli 1985.

GEZIEN ...
dat u bij V os Optiek m eer hril
krij gt voo r uw geld .
Grote keu ze in uiterst be
la aib are m o nt ur en van
de beken de m erk en
me t betrouwbar e

AANNEMERSBEDRIJ F

oerenne en
serv ice

Dat u vo or een desku nd ig
adv ies ook bij een

.~'

HOORAPPARAAT ~
'
bi j V os A udIO m oe t li Jn

H.J.

Fida Erke n d

(HUIs bezoek op afspraak }

VOS OPTIEK~AUDIO
OUDE E881NGESTRAAT 65·9712 HE GRONINGEN ' TEL.0 50-12 9 102

nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARM ERWOLDE
tel. 050-41650 1

Dàg, Ge klas
De 6e klas van de lagere
school heelt een afscheidsavond georgan iseerd. Het
initiatief hiertoe is vorig jaar
genom en door Mea van Norren en w e kunnen nu dus van
een kleine traditie spreken.
Aan de kinderen uit de hoogste
drie klassen en aan het onderwijz end personeel was gevraagd verkleed op school te
komen voor een bonte avond.
Daaraan werd gretig gehoor
gegeven en even gretig we rd

Trekkingslijst
van de verloting
ten bate van
"Dorpsbe langen
Gannerwolde"
op 28 juni 1985.
1ste prijs fiets

op lotnr.
2871

2de prijs transistor
radio . . . . 2273
3de prijs tuinstoel

5de prijs airpot ... 2472
7de

1725

prijs witte vaas 1914

8 ste prijs broodmandje

805

9d e prijs naaidoos

655

10 de

prijs zaklantaam ....

Carel Hazeveld tijdens het
optrede n van " Babe" zijn naam
veranderd heeft in "Tommy" ?
de ijscoman niet verschenen is
op de braderie. omdat hij het te
koud vond?
Alsof w e niet onder álle omstandigheden ijs eten.
Henk Vliem het juiste aantal
capucijners (731) geraden
heelt bij de stand van de peuterspeelzaal op de braderie.

1247

4 de prijs fondu estel 2462
6de prijs badlaken

WlSTUDAT . .. .

Thesinge een kwek erij heeft.
n.l. kw ekerij " De Morgenzon"
deze kwekerij zelfs " hofleverancier" is.
De directeur Janco Boss deze
kw ekerij wee r ophelt wanneer
hij naar Ten Boer vertrekt
Janna Hazeveld ontzettend
veel typt voor de G en T en
hierbij een pluim krijgt!

Kerkdiensten
4 augustus Thesinge
9.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg
11 augustus Gannerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg.
avondmaal.
18 augustus Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg
25 augustus Gannerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg,
gezamenlijke dienst
septemb er Thesinge
10.00 uur
prof. dr. J. Roldanus.
Groningen.
8 september Gannerwold e
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg
15 september Thesinge
10.00 uur
dienst voorbereid en
gedaan door gemeenteleden.

756

11 de prijs thennofl es 2773
12de prijs rieten
bloempot

2265

13 de prijs telefoonindex . ... 2617
14 de prijs stenen
hondje ... 2127
al het eten dat aangevoerd w as
genun igd. De organisatrices
van de avond kenden hun
medeleerlingen w el en hadden
niet ál het eten in één keer
uitgestald. maar om de zoveel
tijd toverden ze iets ergens
vandaan. Er werden spelletjes
gedaan zoals moordenaartje.
te lefoontje. ze hebben een
stukje videofilm gezien van hun
musical en zelf de F.O. show
georganiseerd. Allemaal héél
gezellig en lekker laat naar
bed !
Een ouder.

AVDL
assurantiën

15de prijs spreuktegel .... 15 19
16de

prijs vaasje. ...

64 8

Prijzen kunnen w orden afgehaald bij :
Mevrouw Trijn Havenga
Oude Rijksweg 9.
Gannerwo lde.
Prijzen die voor 15 oktober
niet zjn afgehaald. vervallen
weer aan de Verenig ing
Dorpsbelangen.

toto Jer: .Voordhof.

Kerstboom in de HJldebrandS/IOal

omet nu aan

hel V\.€er lag of aan iets anders:
deze mensen wisten niel meer
vvelk Jaargeli} her 1M1S. maar ze
hebben de boom mooi '<erslerrf.

drukkerij
offset/boekdruk
alle VlJOrkomende drtJk.M!rk

<,

kamoorboekhandel
alles voor :Dml & kootOO'

gewoon
voor
verzekeringen

postzegelhandel
I.OOr lM' rrumoo& pa;tzegelhobt1t

ROZENBERG
kl uisgat 40
9732 EN Groningen
tel . 050 -4 13090

ZIDleiaan 281, 9742

~

!Jllf1ÏIJ:len

wrtelcentn.m JBiJepooi
telefoon 050-776165

