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Afrekenen met een borrel en een sigaar
Een interview met Klaas en Menka Kol
AI jaren en Jaren d raait Klaas
Kol zon d er zijn vader het aannemersbedr ijf aan de Dijk in
Thesinge, maar nog steeds
staat in het telefo on boek : " firma B. Kol en zonen " . Ik heb
nooit de moe ite genomen om
dat te veranderen toen m'n vader u it de zaak sta pte. Het zal
wel gekome n zijn omdat het
allemaal hee l geleidelijk van
hem naar mij is overgegaan "
verteld Klaas. Met Klaas (64)
en zijn v rouw Menka (63) aan
de praat dus. Daar was all e reden voor, wan t s inds de zom er
zijn d e va ste knech ten Ja n en
Ja n (Balkema en Bos) ui t het
bed ri jf verdw enen . Voor menigeen Is de situatie onduidelijk: de één zegt: ' de zaak word t
opgedoekt', terwijl de and er
zegt: 'Klaas gaat nog jaren in
z'n eentje door '. Klaa s en Menka vertellen het naadj e van de
ko us en gin gen met ons terug
in de tijd van het nauweli jks u it
Thesinge weg te denken aannemersbedrijf Kol.

doen. Dat was in Utrecht in een
hotel en ik zag toen voor het eerst
TV; ik zie de KRO-vlag nog wapperen!" Ook heeft Klaas nog het
middenstandsdiploma gehaald
bij meester Makkes in Ten Boer.
"In die tijd kenden we elkaar al" ,

het kon . Maar toen Bloemhof
klaar kwam is hij daar direct heen
gegaan . Dat was in '72" .
De gemoedelijkheid is verdwenen
Er is wel wat veranderd in die 34
jaar . Het is nu minder leuk zeg-

De avond-nijverheidsschool
"Het bedrijf is op deze plaats beo
gonnen in plm. 1922; mijn vader
en oom namen samen het initiatief", zo begint Klaas. " Ik ben
hier ook geboren en het was heel
vanzelfsprekend dat ik al vroeg
mijn vader hielp met het werk.
Daardoor hoefde ik ook geen
praktijklesen te volgen op de
ambachtsschool; daar zorgde
mijn vader wel voor . Omdat ik
ove rdag werkte in het bedrijf
moest ik wel de avondschool volgen. Dat duurde 5 jaar (2 jaar langer dan de dagschool) vier avonden per week" . Lange dagen dus
want een werkdag duurde sowieso al 9,5 uur (weinig ATV in
die tijd) en om half zes ging Klaas
dan op de fiets naar school om
tegen 10 uur weer thuis te komen. "Na die avondnijverheidsschool moest ik nog m'n aannemersdip loma halen . Dat duurde
2 jaar ; één avond in de week en
de zaterdagmiddag in een school
in de Folkinge straat. Ik weet nog
goed dat ik in '52 examen moest

begrij pelijk is, is dat niks voor
Klaas; hij doet z'n werk en dan rekent hij af, Dat is altijd goed gegaan ; je vertrouwde elkaar gewoon" . Klaas gaat verder : "Vroeger kwam een klant, een boer
bijvoorbeeld, één keer per jaar
bij me om afte rekenen. We dro nken dan een borrel, rookten een
sigaar en dan werden de zaken
doorgenomen, Het afgelopen
jaar werd betaald en de onder houdsplannen voor het komend
jaar kwamen op tafel. Dat werkte
prima". Ze hebben allebei de indruk dat men tegenwoordig ook
minder zuinig op zijn spullen is.
De huizen en boerderijen worden
slechte r onderhouden ; pas als er
echte problemen komen dan
word1er iets gedaan. " Ik denk dat
dat ook komt omdat het laten
werken van een timmerman erg
duur is geworden " zegt Menka .
" De uurlonen zijn in de afgelopen
tijd erg omhoog gescho ten. Bijna
iedereen heeft nu wel een kenn is
die het klusje ook wel kan opknappen . Zo bespaar je een
hoop geld". "Ook het 'doe het
zelve n' heeft een hoge vlucht
genomen ", vertel t Klaas. Vroeger was ik de vakman met de
mach ines, maar tegenwoordig
kun je overal kant en klare of zelfbouw spullen kopen die bijna iedereen in elkaar kan zetten. En
als de mensen dan al bij je komen, dan zit er vaak erg veel
haast bij . En dat ligt me niet zo" .
Nooit voor 12 uur op bed

Klaas Kol: al vijftig jaar vertrouwd met de zaagm achine
vertelt Menka . "In '52, na Klaas '
examens zijn we getrouwd en
kwamen we hier aan de Dijk wonen. Klaas ' vader en moeder bieven hier ook; het huis was toen
in tweeën gedeeld . Klaas' moeder is na 5 jaar overleden, maar
zijn vader heeft nog 20 jaar bij
ons gewoond. Hij heeft ook altijd
in de zaak meege werkt zolang

gen ze allebei duidelijk. Menka:
"Het was vroeger veel gemoedelijker. Je had je vaste klanten
en die hield je ook. Zelfs toen hier
nog twee andere aannemers op
het dorp waren gaf dat nooit problemen. Nu vliegt iedereen overal heen . Ook moet je nu vaak van
tevor en zeggen hoeveel een klus
gaat kosten. Alhoewe l dat heel

Het bedrijf heeft altijd goed gedraaid, maa r dat is niet vanzelf
gegaan. " Ik ging nooitvoor twaalfen op bed" vertelt Klaas "terwijl
ik toch vroeg op moest. Dat kon
niet anders want elke avond lag
er een hoop te schrijven. De
boekhouding van zo'n bedrijf is
een hele klus; ook de zondagen
was ik daar vaak mee bezig".
Menka voegt daar aan toe dat zij
daar ook geen tijd voor had met
vier kleine kinderen thuis en de
ouders van Klaas in huis, die, hoe
ouder ze werden , ook steeds
meer verzorging nodig hadden .
Vakantie was er nooit bij. "Wat
ik me nog wel goed herinner waren de zondagmiddagen met het

gezin bij de Kievitsmalen" ,vertelt
Menka. "Klaas had die molen die
vroeger in de Klunder stond, verbouwd tot een tweede huis voor
een meneer 't Hart uit Soest . Het
was een prachtige woning geworden en als zij er dan een
weekend niet waren dan mochten wij erheen. We gingen dan
vaak met de boot over het maar
erheen en hadden fantastische
middagen met z'n allen . Doodzonde dat die prachtige molen is
afgebrand: we weten nog steeds
niet hoe dat is gekomen". Behalve deze middagen bij de molen
gingen Klaas en Menka nog wel
eens met de bond van timmerlieden op pad . Zo zijn ze bijv . een
paar dagen in Londen en Parijs
geweest en legden korte bezoekjes af aan Duitsland en Denemarken . "Een paar jaar geleden zijn we voor het eerst echt op
vakantie geweest" , vertelt Menka . " Met het vliegtuig twee weken
naar Portugal. Ik heb van te voren een week niet geslapen,
maar toen we eenmaal op weg
waren was het fantastisch " .
Klaas beaamt dit volmondig: "Ik
wist niet wat ik zag, zo mooi was
dat uitzicht vanuit het vliegtuig" .
Maar om te zeggen dat ze va kanties altijd erg gem ist hebben ;
nou nee , het was zo ook wel
goed.

Ik ga voorlopig door
Laat het vooral goed duidelijk
zijn : de firma Kol is nog springlevend! Klaas drijft in zijn eentje nu
de zaak ; hij neemt dus niet al te
grote klussen meer aan , maar
voor allerlei kle inere klus jes staat
hij klaar. Alle materiaal is dus ook
gewoon leverbaar. " Hoe lang ik
nog doorga weet ik nog niet ", ver teld Klaas. " Natuurlijk ben ik wel
voorzichtig aan het afbouwendaarom zijn de jongens ook ontslagen- maar ik heb nog geen
vast eindpunt. In ieder geval ga
ik door tot mijn AOW- nog één
jaar- maar als het allemaal een
beetje goed loopt dan kan het best zijn dat ik nog wat langer door-
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ga . Dat moeten we maar even
afwachten ". "Ik droom wel eens
van een mooi klein huisje", vertelt Menka. " Het huis waar we
vroeger met z'n achten in hu isden, bewonen we nu met z'n tweeën en dat wordt me wel eens
wat te veel . Ik vind ook dat we na
al die jaren klaarstaan voor ie·
dereen ook wel een mooie , rusti ge oude dag verdiend hebben .
Of dat nou in Thesinge is of el·

op de zondagm iddag op weg
naar de kievitsmolen
ders maakt niet zoveel uit. Ik
weet in ieder geval zeker dat we
niet bij één van de kinderen intrekken. Dat is niet goed, dat heb
ik wel ervaren met Klaas' ouders
hier in huis. Dat geeft hoe dan
ook spanningen en legt een grote
druk op de kinderen. Die hebben
een eigen leven" . Voor beiden is
het glashelder dat dat klein e
huisje er voorlopig nog nie t zal
komen. "Klaas kan niet zomaar
stoppen" , zegt Menka. " Vanaf
z'n 14e heeft hij hier gewerkt en
dan moet je niet zomaar van de
ene op de andere dag ermee
ophouden . Dan vraag je om problemen . Daar zijn we net - met de
kinderen- goed over eens. Sanering van het bedrijf is dan ook
uitgesloten. Het verkopen van de
zaak zou nog kunnen , maar dat
is erg moeilijk; er zit nogal wat
geld in en dat moet natuurlijk wel
opgebracht worden" .

Niet al/een rozegeur en mane·
schijn
Over het algemeen is het in het

film
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om me door de schrijverij heen
te helpen . Geweldig fijn van ze
en ik voel me er prima bij " .
Na een paar uur praten en enkele
borrels zetten we er een punt
achter. Klaas vertrouwt ons op
dat moment toe dat hij geweldig
tegen het gesprek had opgezien .
"Ik heb nog allerlei smoezen
proberen te vinden , maar het zat
wat dat betreft wat tegen" . Goed ,
Klaas is niet zo'n prater, maar zijn
verhaal mag gehoord worden .
Met pijn in zijn hart is hij met Men ka de zaak aan het afbouwen.
Dat Jan en Jan weg moesten
vonden ze verschrikkelijk. " Die
jongens hoorden er gewoon bij .
Vooral Jan Balkema was na die
23 jaar dat hij bij ons was haast
een kind van ons. We zijn dolblij
dat hij en Jan Bos in Ten Boer
meteen weer aan de slag konden " . En wij hebben Jan Balkema wel eens horen zeggen : " Ik
krijg nooit weer zo'n baas" .
lijk herinneren de meeste Thesingers- over dieptepunten ge·
sproken- zich nog dat Klaas vorig
jaar een poos overspannen thuis
heeft gezeten . Het vele werk,
overdag en 's avonds- werd hem
waarschijnlijk op latere leeftijd
toch wat te veel. "Toen dat gebeurde hebben onze dochters
zeer resoluut ingegrepen. Bijna

Klaas en Menka Kol gaan gewoon door
jongens; zeker Jan Balkema is
in die moeilijke tijden een geweldig steunpunt voor Klaas en mij
geweest . Uiteindelijk is alles
weer helemaal goed gekomen.
De dokter kwam Klaas een keer
wandelend in de stad tegen en
geloofde zijn ogen niet " . Natuur-
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de hele boekhouding hebben ze
op zich genomen om mij wat te
ontlasten" , zegt Klaas. " Dat doen
ze nog steeds; Jannie en Ina komen zeker elke week één avond

Ad van Zalk
Kees Faber
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bedrijf allemaal wel goed verlopen . Zo is er steeds een prima
samenwerking geweest tussen
Klaas en Menka en de knechten
(meestal waren er twee). Mensen als Tonnis Bolhuis. Wiemer
Zijlema, Gerrit Boer, Piet Huis'
man, Kor van Zanten, Jan Bos en
natuurlijk Jan Balkema hebben
hun bijdrage in de loop van de jaren geleverd en dat ging altijd in
grote harmonie. Maar er waren
ook mindere tijden. Zo is Klaas
in het begin van de 70 'er jaren er
twee lange periodes uit geweest.
Eerst hield een zweer aan de 12·
vingerige darm hem van de ste iger . Twee weken in het ziekenhuis en daarna nog enkele we·
ken thuis rust houden was het gevolg . Niet erg lang daarna brak
Klaas zijn enkel doordat hij in een
gat tussen twee planken stapte.
Dat gat zat er al jaren en het ging
ook al jaren goed , maar op dat
moment ging het dus goed mis .
"De dokter zie tegen me: verkoop
de zaak maar, dat komt nooit
meer goed" . Menka vertelt daarover: "Dat waren moeilijke tijden .
Alle kinderen waren nog thuis,
we kregen een lage uitkering en
er bestond een grote onzekerheid of Klaas wel weer op de
been kwam. In die tijd hebben we
erg veel steun gehad van onze

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
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Gespreksavond Dorpsbelangen- B&W Ten Boer

Gemeenteavond Hervormde Gemeente
Toen we ruim een kwartier te laat
bij café "de Leeuw" naar binnen
gingen hingen daar opmerkelijk
veel jassen. Zouden al die mensen....? Ja , ze zaten er in grote
getale rondom lange tafel s
aandachtig te kijken naar videobeelden , gemaakt door Klaas
Steenbeek, van de beide kerke pad dagen. We schoven aan en
genoten mee van het kijken naar
bekende en onbekende Thesingers en Garmerwolders (dominee, buurman, overbuurvrouw,
echtgenoot en zelfs jezelf op de
t.v. is toch een kijkje waard ); we
herleefden de sfeer van die dagen en praatten nog even na over
hoe mooi het was, hoe vriendel ijk
iedereen was en hoe heerlijk vol
de kerke n waren . Nadien was er
tijd voor koffie en een praatje met
de mensen voor , naast en achter
je aan tafe l. Vooral dat achter me
leverde nog een verrassing op!
Een echtpaar uit Assen , vaste
kerkepadgangers door heel Nederland, waren ook deze avond
toevallig aanwezig en de man
bleek een lage re schoo l klasge noot van mijn vader te zijn . Ze
hadden vermoedelijk heel wat
herinneringen op te halen. Vervolgens zagen we nog dia's, van
ex-koster P. de Vries , over hetzelfde onderwerp, en van Bert
Ridder en dhr. J. de Vrie s over de
muurschilderingen van de Garmerwolder kerk, waarb ij de hee r
J. de Vries (echtgenoot van dominee de Vries ) heel boeiend
vertelde over de betekenis ervan .
Teve ns werde n er kaarten en foto's van beide kerken verkocht.
(U kunt ze nóg kopen! Misschien
een ideetje voor een kerst-of
nieuwjaarskaart? Er zijn ook
mooie penteke ningen bij!) Mevro uw de Vries-Batenburg die in
haar openingswoord de nadruk
had gelegd op het ope n karakter
van deze avond (dus niet uitsluitend voor gemeenteleden) beëindigde de avond met het lezen
van een gedicht over de betekenis van kerk-zijn . Deze avond ais

onderd eel van dat kerk-zijn was
een prima gebeurtenis. Tot slot
nog even het volgende : de netto
opbrengst van beide dagen bedroeg {. 5444 ,15, waar bij inbegrepen { .500 ,- van de N.C.R.V.
(om de kosten te dekken ). Van
dit bedrag gaat { .5000 ,- naar het
restauratiefonds voor het orgel
in de hervorm de kerk van Garmerwolde , de rest wordt besteed
aan de aanschaf van dertig stapelstoelen voor de kerk in The singe .
Tineke Werkman .

K erkdi enst en
Hervormde Kerk
Garmerwolde-Thesinge
7 december Garmerwolde 10.00
uur cand . mw . E. N. Engb erts ,
Groningen .
14 december Thesinge 10.00 uur
ds. C. de Vries- Batenburg .
21 december Garm erwo lde
10.00 uur ds. E. J . Hefting, Ten
Boer.
24 decemberThesinge 20.30 uur
kerstnachtzang dienst o.l.v . ds.
C. de Vries- Bate nburg , m.m.v.
Juliana.

Het bestuur heeft het het college
van B. en W. van Ten Boe r uitgenodigd voor een gespreksavond. De avond zal plaatsvinden op woensdag 3 december
1986 in café Molenzi cht. Aan vang 20.00 u. Het bestuur denkt
dal de volgende punten erg bij de
Thesingers leven en hebben ze
dan ook aan het coll ege doorgegeven .
1. Woningbou w, en het hierme e
verband houdende be st em mingsplan.
2. De o penbare verlicht ing.
Iedereen weet dat het na 23.00
erg donker is in het dorp .
3. De gemeentelijke herindeli ng.
4. Resta uratie van de Langelandster watermolen .
Natuurlijk kunt u ook ande re vragen stellen. We hopen dat u van
de gelegenheid gebru ik zult maken met het college van gedachten wisselen. Mocht u in de toekomst een huis wille n bouwen of
huren in Thesinge en u staat nog
niet ingeschreven , wilt u dit dan
voor de vergadering even doorgeven aan het bestuur. Hoe meer
vraag er naar woningen is, zoveel te gauwer krijgen we er mis-

schien woningen bij . Als er geen
belangstelling voor is lukt dit
nooit.
Ver . v. Dorpsbelangen Thesinge

Fotow ed stri jd
Denkt u eraan dat 6 december de
uiterste dag is waarop u zelfge maakte foto's van of over The singe kunt inlever en bij het bestuu r. De inge leverde foto 's zullen op de Neijoarsvesiede worden tentoongesteld.
Dorpsbelangen Thes inge

Neljoarsvesiede Thesi nge
De Neijoarsvesiede zal worden
gehouden op zate rdag 17 ja nuari
1987. Jaap Nienh uis (van Radio
Noord) zal ons dan een poosje
aangenaam bezig houden . Houd
deze datum dus alvast vrij . Hierover volgt in december nog een
stencil. Tot ziens op 3 december
in café Molenzicht.
Ver. v. Dorpsbelangen.

Geret. kerk Thesinge
7 dec. 9.30 u. Drs. Sche ltens,
Glimmen. 14.30 u. Ds. Raven ,
Haren .
14 dec. 9.00 u. Ds . Vaatstra,
Harderwijk. 14.30 u. Dhr Doorn,
Stedum .
21 dec . 9.30 u. Ds. de Haan,
Ezinge . 14.30 u. Ds. Dijk , Appingeda m.
24 dec . 20.30 u. Kerstzangdienst
in de Ned. Herv . kerk te Thesin ge, Ds. de Vries-Batenburg.
22.00 u. Kerstzangdienst in de
Ned. Herv. kerk te Garmerwolde,
Ds. de Vries -Batenburg .

Fiscaal aantrekkelijk
en goed voor later:
Levensverzekering
met lijfrenteclausule.

"Er wordt hard gewerkt aan de kantine van GEO " toto:.Janet Jan sen

Ee n levensverzekering
met lijfrentecl ausul e betekent
nu in inde r belast ing betalen
en stràk s meer inkomen.
H oe dat precies in elkaa r zit
en of he t oo k aa ntrekkelij k
voo r u is. kan o nze
verze keringsa dvise u r u prec ies
vertellen.
Kom een s langs voor ee n
vrij b lij ve nde o fferte.

Rabobank

geld en goede raad
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Waarin een jongerenklub
groot kan zijn...
P .J .G. organiseert sponsorloop
Luide muziek leidde het aanvankelijk wat schaarse publiek naar
de plaats van het gebeuren : hoek
L.v.d.VeenstraatlHildebrandstraat. Sponsorkaarten waren
aan de gezinnen in Garmerwolde
en ekstra aan de kinderen van de
bas isschool verstrekt. Zij konden
zoveel mogelijk sponsors zoals
opa's en oma 's (die zijn overa l
goed voor ), vade rs en moeders
en buren 'strikken' voor een bedrag per ronde. Een betrekkelijk
nieuw maar wel lukratief versch ijnsel , om geld in te zamelen.
In dit geval voor het café de
Leeuw, maar dat had u ongetwijfeld al in de gaten . Vanaf 14.00
uur konden de deelnemers zich
in laten schrijven. De sponsorkaarten ruilde men in tegen een
stempelkaart, waarop 18 hokjes
prijkten . "Wel weinig" zag je
sommige enthousiastelingen al
denken . In 45 minuten zo vaak
mogelijk het rondje Hildebrandstraat ,-Dorpsweg-L.v.d.Veenstraat afleggen . Dat is een afstand van 509 rn, wist Wim Kiel
te melden, die ooit met meetapparatuur de precieze afstand had
vastgesteld. In het begin waren
het alleen kinderen maar gele idelijk aan kwamen zich ook ouderen bij de insch rijf- en stempelpost melden. Op een gegeven
moment kon je organisatieleider
Arjan Hazeveld enigzins opgelucht horen fluisteren : 'Met wat
we nu aan sponsorkaarten binnen hebben halen we de 1000
piek als de deelnemers tenminste 10 rondjes afleggen !' Care l
'gipspoo t' Hazeveld zou ook
meedoen. Meelijwekkend trachtte hij nog enkele sponsors te vinden . Een aantal liet zich prompt
door hem inpakken. Meer dan
één ronde zou er toch wel niet
inzitten. Aan deze 'loper' zou

men zich geen buil vallen en bedragen van 5 gulden, ja zelfs één
van 10 gu lden werden met het
grootste gema k ingezet. En wat
te denken van Harm Jan Hav inga , die tijdens de lunch bedacht
ook maar even mee te doen en
ter plekke een paar sponsors wist
in te palmen voor zijn schappelijk
klinkende aanbod : één cent voor
de eerste ronde en een verdubbeling voor elke volgende. Achteloos ging men akkoord, geen
rekening houdende met de prima
konditie van deze toch zeker niet
meer piepjonge dorpsgenoot!
Zenuwachtig gerén van de jeugd
tegen de klok van drieën, gepluk
aan inderhaast vervaardigde
sponsortruien, want er was een
heuse startlijn . Bovendien hadden de jongeren om het helemaal
echt te maken Mieke Welling gevraagd voor het startschot. "Zijweer -van-het-dorpshuis-", zoals

een enkel ing denigrerend over
haar sprak. Volkomen ten onrechte , want als er zich één voor
het dorpshuis heeft ingezet, is zij
het wel! Om prec ies 3 uur overstemde Miekes verlossende
startschot heel even de opzwepende muziek van de Comu nards, uit de hitparade, waarna
de meute aan het karwei begon .
Hond je PIPO , voor f 22,- per
ronde genoteerd, kon die drukte
niet zo waarderen en moest door
zijn bazin opgedrukt worden . Hij
hield het dan ook na één ronde
voor gez ien. Wel mooi 22 piek op
de plank ! De eersten bleken nu
niet direkt doodlopers maar
moesten hun veel te snelle start
wel bekopen. Opgeven was er
deze dag echter niet bij. Ook voor
Carel niet. Dat hij na de eerste
ronde op de aanwezige brancard
(ja, de jeugd was goed vooroereid!) mocht plaatsnemen viel bij
hem in slechte aarde. Hij begon
pas warm te lopen . Wat dachten
ze wel en hij vervolgde de strijd
tégen zijn sponsors en mèt de
klok, die na vijf ronden eerst zou
stoppen! Per ronde werden de
koppen roder, vooral die van
Simon Veninga. Ja , ook hij draaf-

meI een manderijntje kwam je weer een ronde verder foto : Janet
Jansen

de zijn partijtje mee. Voor deze
gelegenheid had hij zich gehuld
in een jutezak met de tekst 'Deze
zak rent voor mijn aardappelen'
(sponorspreuk van Kees Jansen) . Waar die ongetrainde kerel
de energie vandaan haalde en
dat 13 ronden lang ...
De familie Huiskes had zeer toepasselijk en spec iaal voor dit
evenement een ravita illeringspost ingericht. Met wat hulp van
omstanders deelden zij schijfjes
mandarijn en bekers water uit
aan de deelnemers. Voor de
verhitte koppen was er de natte
spons . In het begin was er weinig
klandizie : de kinderen gunden
zich er gewoonweg de tijd niet
voor . Ze mochten eens onder
doen voor elkaar. Wat zweepten
ze elkaar op . Op den duur moesten ook de voorraden mandarijnen van de buren worden aangesproken . Grote bewondering
voor de soms erg jeugdige dee lnemers die hun ouders verstel d
liete n staan van uithoudingsvermogen èn wilskracht. De sponsors zullen bij het afrekenen misschien vragen hebben gesteld,
maar de kinderen hebben ze wel
degel ijk gelopen, die 14 of 15
ronden en soms nog meer! Bij de
stempel post was het een drukte
van jewelste. Van de elfstedentocht had men echter de kunst
afgekeken , zodat er voor de lopers geen hinderlijke onderbreking was. En zie daar: Als uit het
niets twee oudjes in de race :
Kees Jansen met zijn tegenspeelster Hannie Havinga in hun
vermomming anno 1873 . Ook zij
strekten even de 'stramme' botten voor het goede doel . AI sloffend scharrelden ze tijdens hun
rondgang wat sponsors bijeen.
Na een paar ronden mochten ze
hun dorst lessen met een heldere
borrel van Frouke Schuur. Alsof
het in het draaiboek stond vermeid werd de muziek aangepast
en golfden de driekwartsmaten
der Weense walsen over de
aanwezigen neer. Terwijl de laatste seconden weg tikten kwamen

GEZIEN ...
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Plattelandsvrouwen
naar de suikerfabriek
Op 5 novembe r gingen de Platte landsvrouwen van afdeling
Garmerwolde naa r de Suikerfabriek. Me t de bus werden we
naar de fabri ek gebracht, waar
we met koffie werden ontvangen .
We krege n een mooie diaserie
te zien over het verwe rken van
biete n tot suiker , zodat je al een
idee had hoe de fabriek werk1e.
Hiern a tro kke n we de jassen aan
en gingen alles in het echt bekij ke n. Eerst dus naar buiten langs
de gro te ops lag-plaatsen voor
bieten. De vrachtwagens met
bieten rijden op een brug en wor den dan in één keer leeg gekiept,
waa rna de bieten via een lope nde band naar de ops lagplaats
gaa n. Vandaar gaa n ze via wasgoten, waa r alle gron d er afgewas sen wordt , de fabriek in. Ze
wo rden dan gesnipp erd en de
snippers worden met heet wate r
bewerkt om de suiker op te los-

dorst lessen met een "heldere" toto: Janel Jansen

onder luid applaus de deeln emers binne n. Het finishschot
maakte aan de loo p een abru pt
einde ,: niet afgemaakte rond en
mochten niel bij het tota al opgeteld wo rden. Waarna het gere ken
bego n. Tem idden van de drukte
bij start en finish een grijnzende
Harm Jan, die , al was hij wat later
aan de loop begonnen , mooi 16
rondjes had laten aanteken en! AI
snel werden , onge lovig, de forse
bedragen doo rgefl uisterd , die
zijn sponsors moc hten betalen.
Rekent u maar eens uit, 't is een
leuk sommetje . Tot slot enke le
statistische gegevens . Het hoogste aantal ronden was voor Arnold Stollenga (20 ronden) . Care l
Hazeveld tekende voor het groo tste spo nsorbedrag per ronde: f
42,5 0. Het groots te bed rag bijelkaa r gelopen was maar liefst f
1374,72 en daar zal de PJGG
Harm Jan Havin ga wel erg da nkbaar voo r zijn geweest. Of da t de
mening van allen is, we ns ik te
betwijf elen ....
Ad va n Zalk

Motor of
bromfiets

Sayonara Wim Dussel
De Nederlandse Bon d va n Platte landsvrouwen Ga rmerwolde
had voo r haar bijee nkomst op 29
oktober j.1. de afdeling HarkstedeiSc harmer uitgenodi gd. Voor
ruim honderd vrouwen sprak de
heer Wim Dusse l. Hij ve rtelde op
ge heel eige n wijze- druk, van de
hak op de tak springe nd, maar
toch boeiend- over zijn reizen
naar Jap an. Hij was er 5 keer geweest, voo r het eerst in 1951 , als
korrespo ndent van het Nieuwsblad van het Noorden, tijdens de
Ko reaanse oo rlog . Na een inleiding liet hij schitteren de dia's
zien, waarvan één erg vee l indruk op mij heeft gem aakt. Een
dia uit 1951 va n de rui ne's van
Hirosjima met in een hoek een
bloeiende kersentak . De kerse nbloesem bloeide daar toen al-

weer , terwi jl er nu nog mensen
sterven aan de gevo lge n va n de
atoo mbom. De Japanner leeft
erg presta tie geric ht. De kinde ren
zijn kind totdat ze naar de lagere
school gaan , wa nt dan beg int de
strijd om stee ds de beste te zijn .
De oudere jeugd in Jap an ve rontschuldigt zic h steeds, tegenover buitenlanders, voor het gedrag van de Japanners in de
tweede we reldoorlog . O ver het
alge meen zij n de Japa nne rs nu
een zee r vredelievend volk . Het
was een boeiend e avond . Zij n
nieuwste lezing, ove r NieuwZeeland, lijkt mij ook erg interessant. Vandaar mijn aanhef
" Sayo nara" (tot ziens) Wim Dussell
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE
TELEFOON 05902-1624
Werkplaats '5 maandags de gehele
dag gesloten .

Redaktie Thesinge:
Kees Faber,
Andriesv.d, Meulen, (fotograaf),
Joanne v.d. Meulen,

Truus Top, Ad v , Zalk.
Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schuling,
L. v.d. Veenstraat2,

tel. 050-416355.
Eind-redaktie Thesinge:
KeesFaber, Kapelstraat 5,
tel. 05902-2257.
Administratie: PetaJurjens,
L. V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank916938.
Abonnementsgeld f 17.50 p.j.
Kopij inleveren: steeds vóór de

15evan de maand.
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ZUNDAPP - KREIDLER - GAREULI
VESPA - TOMOS- YAM AHA
FANTIC

Redaktie Gannerwolde:
CarelHazeveld, PetaJurjens,
Elisabeth Schuling, Delta v.d, Molen.
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Groenteman

• Goede service
* ook voor: ijzerwaren, verf,
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REDAKTIE
ADRESSEN

Voor aardappelen,
groenten , fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

keuk ens , tuinhout, kasten

Levering van alle soorten
rijwielen, motoren,
bromfietsen

Annie Luytink.

Janna Hazeveld

MOTOREN HANDEL

Joop
Noordhof

se n. Dit sa p ondergaat diverse
bewerkingen tot er uiteindelijk
mooie witte suiker overblijft . Het
bewerken gebeurt in enorme kete ls. In de fabriek is het behoorlijk
warm. Overal zie je buizen en ketels en transportbanden, heel indrukwekkend. Om dit alles te
be kijke n moesten we ove r stalen
trappen en roosters. Dit was benauw d voo r de gene n die hoogtevrees hadden! Ma ar iedereen
vond het toch de moeite waard .
Bij het naar huis gaan kregen alle
29 deel neemste rs een koffertje
met 4 versc hillende suikerpro duk1en mee naa r huis .

;<1,

Voor uw:

b Ielse n

HOUTMARKT
NIJDAM
Woldweg 6·8 - Ruischerbrug Telefoon 050-416135
Gratis op maat

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
0504 16244
Oude Rijksw eg 6
Garrn ervvolde

Groentehal

VEGTER
Ten Boer
Te l. 2592 - Ten Boe r
Te l. 1 368 - St. Annen
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"De Alpenjoagers"
bloazen f 935,biemekoar
veur t DörpshoesU
Zundagmörgen 16 november
1986 rond tien uur. t Is slim drok
op de alle Rieksweg . " De AIpenjoagers " geve n een kovviecon cert in café " de Leeuw ". Minsen komme n overa al vandoan.
Doch t wie veurig joar aal dat dro k
was , nou kwamen der nog zo n
75 meer op oal. Alko Mulder haa r
de r ook bu lt rek loame ve ur mokt
en zo konnen wicht er van
Dörpshoesk em izz ie 232 koarten
ver kopen, woar f 935 ,- van
ove rbleef veur t goi e doul. Oo k
we heur, dizze mörgen , deur t be stuur van Presto verteld, dat dij
ook f 500 ,- overmoaken zollen
op aktienummer 9000 ! Minsen in
zoal vond en I concert ducht mie
slim mooi, want ze waren aan t
zinge n en aan t klappen, dat n
lust was . Roeit Stol leert dat ook
mooi aan om de stemming der in
te kriegen . K heb hom noa oat loo p nog vroag d of hai gain spierpien kreeg van aal dat ges pring,
mor dat was nait zo, zee hai. t
Was weer moo ie mörgen en ze
willen in t vervolg aal joar doun,
hebb en wie weer wat om noar oet
te kieken zo rond november '87.
Janna Hazeveld .

Wist U dat:
- U voor f 15,- een schoolsetje
kunt kopen bij de openbare
basisschool in Garmerwolde
(opbrengst t.b .V. het dorpshuis)
-er weer verl icht ing is aan de lageweg
- de sponsorloop va n de
P.J.G.G. ongeveer f 5000,heeft opgebracht?

-- - - -

-

- de redakt ie van de G en T is
uitgebreid
- Tineke Werkman (verslagge efster) en Janet Jansen (foto 's) de inbreng versterken
vanuit Garmerwolde
- je op ma andagavond van 8-9
badm inton kunt spe len in de
gymzaal van The sing e? Bel
dan 05902-362 7.

Chr Plattelands
Vrouwen
Bond Thesinge
De Chr iste lijke platteland vrouwen The sing e he eft 28 Okt. een
ges laagde avond gehad, verzorgd door Mev r. Sm id-Jong sma
uit Garmerwolde. Een creatieve
avo nd met o.a. bouquetjes maken van droogbloemen . We heb ben allen me egedaan en gingen
met droogb loemstukjes naar
hui s. Een leerzame avond .

Maandagagenda
Meer bewegen
voor ouderen

3 december: Gespreksavond
B& W T en Boer- Ver v. Dorpsbe-

langen Thesinge. Caf é 'Molenzicht' , aanvang 20 .00 u.
13 december: Uitvoering " W ester " in café " de Leeuw" . Entree gelden t .b.v, Stichti ng Dorpshuis
Garmerwolde.
16 december : C.P.B.: ge zam elijke ke rstavond.
17 december : Kerst-avond Platte landsvrouwen.
19 december: Kerst -avond
P.J.G .G.
23 december: Ke rstavond van
de Vrouwenvereniging Herv.
Gemeente in de leerkamer. Aan vang 19.30 u.
17 januari: Neijoa rsves iede Ver .
v. Dorpsbelangen Thesinge. Café 'Molenzicht'.

in Garmerwolde
Op donderdagmidd ag 13 no vember kwamen er 7 mensen
naar de gymzaal om kennis te
maken met het meer bewegen
voor ouderen . Dit aantal is te ge ring om een groep te starten,
maar we hebben toch een uur ge werkt. Na afloo p van de les hebben we ons afgev raagd of we het
aantal v an 12 pe rsonen zouden
kunnen hale n in Gar merwolde.
Er wo rdt namelijk door de Stich ting Welz ijn Ouderen pas subsidie verl eend als er minimaa l 12
leden zijn . De 7 aanwezigen den ken dat er vas t nog wel me er animo is ond er de 55 -plussers. Zij
willen in januari zek er beg innen
met een uur gymnastiek en gaa n
proberen om vrie nden en bekenden zov er te krijgen dat zij
ook meedoen. Misschien geldt
ook in Garmerwolde net als in
Thes inge : als er één schaap ove r
de dam is, dan volgen er meer!
Voor informatie of opgave kunt
U bellen : 0590 2-1293. Hopelijk
tot ziens op donderdag 8 januari
van 14.00 tot 15.00 uur .

telefoon 05902- 1383
interieurverzorging
stadsweg 63. 9791 kb ten boer
betimmeringen

70

73.000,00
gesc hafte bedrag zelfwerkzaamheid .
63 .000 ,00

I

60

;0
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20

20 .000 ,00 Enveloppen en giftenAlpe njag ers- Presto- Bingo
Dorp sbelangen- Aktie oud Garmerwolde- G en T Express Vrouwenraad - Plaftel andvrouwe n, Aktie oud P.J.G .G.ers Spo nsorloop P.J.G.G.- Rabo bank- Koekakt ie Stichting Dorpshuis- Volksdansgroep " Klank en
Beweging
13.000,00 Commissie Dorpshuisgel d.

10

Truus Top.

Onze meubels
mogen
•
gezien
worden!
slagter

Stand financiën per 16 november 1986
"Aktie dorpshuis Garmerwolde"

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga
Ou de Rij ksw eg
Ganmerwo lde

050-416425
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De Ile van de Ile
Wij kijken vanavond geen t.v.
Wij lopen met onze lichtjes mee.
Wij vragen iets voor Sin t Maarten,
wij komen maar ene keer.

Of dit snoezige liedje door veel
kinderen aan Uw deur is gezongen betwijfel ik. Het alom "bekende" Sint Maarten , Sint Maarten , de koeien hebben staarten
heb ik meer horen afraffe len. De
kleuters kregen bij dit lied de
slappe lach als de teks t iets werd
veranderd. Ze zongen over meis jes met staarten en koeien met
rokjes aan . Op school werd ook
aandacht besteed aan het gro ningse lied :
Sint Martinus bisschop,
mit syn hoge hout op,
mit syn laange slipjas aan,
daar komt Sint Martinus aan.
Op de peuterspeelzaal en op
basisschool "de Til" hebben de
kinderen hun eigen lampion gemaakt. Er is getekend, geprikt,
geve rfd en gep lakt. Heel feeste lijk zag het er uit op school en in
de peuterzaal. Door het goede
weer op 11 november kunnen de
lampions nog een poos in de kamer blijven pronken totdat de
aandacht weer op het volgende
evenement is gericht. Het was
ondanks het droge weer niet erg
druk in het dorp . Overal zag je
wel groepjes lopen , maar verge leken bij vroeger lijkt het toch wel
minder te zijn . Toch kwamen de
kinderen thuis met een zak vol
heerlijkheden, die uitgebreid bekeken en geteld en soort bij soort
gerangschikt werden. Na enige
tijd verdwijn t het geld in de spaarpot en de snoepen naar de daarvoor bestem de plek . Tot volgend
jaar dan maar wee r.

Reünie Garmerwolde
Zaterdagmiddag 25 oktober, we
zitten gezellig keuve lend bij el·
kaar in afwachting van de komst
van een zeventiental oud·leden
van de Landjugendgruppe uit
Sleeswijk·Holstein in Duitsland .
Sinds 1963 vinden er al uitwisselingen plaats met deze groep.
Zij zijn dan ook uitgenodigd ter
ere van de reünie van oud-leden
van de P.J.G.G. We zijn benieuwd wie er zullen komen en
of we elkaar na 23 jaar (als er
tenminste zulke "oudjes" bij zijn)
nog zullen kennen . Dat zelfde
geldt voor de eige n oud-leden die
's avo nds om half negen voor de

Truus Top .

mien lutje lanteern

toto: Janet Ja nsen
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CRIEi'\
KADO's
VOOR HAAR EN HEM .
HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN, .
Winkelcentrum lBwenborg
Groningen
Telefoon 050-414040
SHOPPYLAND BEDUM

Telefoon 05900-14384
C.J. Cre,,*,van Slochtaren
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reünie worden verwacht. Als de
bus dan eindelijk tegen zessen
arriveert is het eerste moment
van begroeten best wel even
span nend , maar de koffie met
koek, die Simon Veninga presenteert, doet het ijs al gauw breken . De Duitsers herinneren zich
dan , dat wij de hele dag door op
rare tijden koffie dronken, en dus
nog steeds drinken . Naar huis lopend met de Duitse Gesa en haar
man , die twintig jaar geleden hier
ook liepen en nu tevergeefs zoeken naar café "de Unie " , bedenk
ik me hoe snel je zo'n periode
overbrugt en we babbelen honderd uit, herinneringen ophalend.
's Avonds om half negen begint
de feestavond. Zonder programma dit keer , want de voorbereidings-commissie meende dat het
elkaar weerzien en spreken, sa men met de fotoexpositie, de muziek (Example!!!) en de borrel
voldoende prog ramma was . Als
"oudje" meende ik dat je een
echt programma moest maken
voor de reünisten, maar de
avond zelf leerde me anders . Ik
vond het vreseli jk gezellig om bij
te praten met allerlei mensen, die
van heinde en verre (o.a . Gelderland, Noordholland) gekomen
waren , of om kenn is te maken
met de oprichters van de
P.J.G.G., of om weer even te
dansen met Duitse Jürgen, die
toen ook al zo goed kon dansen ,
of om gezellig zittend aan de bar
te kijken hoe iedereen zich ver maakte (of misschien ook niet
vermaakte). Ik hoop dat ieder zo
vol lof over de avond was als onze Duitse gasten (die trouwens
ook veel bewon dering hadden
voor Mieke Welling en haar aktie
voor het dorpshuis) Zij vertrokken de volgende middag na veel
'wiedersehen's' weer richting
Hamb urg. En voor diegenen die
toch graag een avondvullend
prog ramma hadden gewild ligt er
een moo ie klus bij het 30-jarig bestaan. Men neme kontak t op met
het bestuur .
Tineke Werkm an.
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Goederen gebracht

In de L v.d VemS[Ja3[ 3

WIN KELCENTRUM LEWENBORG GRONIN GEN

TEL EfOON ~1050B .

Gsrmewotde.
(050-4/3045)
wo rden vnjdagavond
thuis gebracht. .

Tevens :
Suéde-relnlglng.
stoppage en

kledJngreparalle.

Goed voor uw goed
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volledige schoenreparaties
sleutelshop
alle slijpwerk
KAJUIT 252 LEWENBf)RG

Origami
Dekunst van hetvouwen

Vouw een mooie kerstkaart
Met de feestdagen in het voo ruitzicht leek het ons leuk u een
idee aan de hand te doen voor
kerstkaarten. Met enige hand igheid en misschien nog wat mee r
geduld kunt u vriend en kenn is
aangenaam verrassen. U kunt
vouwblaadjes van versc hillende
grootte enlof kleur nemen . Kin-

deren zullen het vast ook een
plezierig werkje vinden. Het voo rbeeld dat u hier aantreft komt uit
het boek 'Origami', wat betekent
'de kunst van het vouwen '. Mevrouw Flokstra uit Garmerwolde
heeft ons dat aan de hand gedaan. Veel sukses ermee !.
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Schildersbedrijf

H. HOFSTEDE
STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

G.N. Schutterlaan 21
9797 PA Theslnge
Tel. 05902-2418

ve rf - g las - be ha ng klo mpe n - laarzen za den
9797 PC Thesinge,
G . N. Schull erlaan 28,
telefoon 05902-1957

