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Een stukje historie van Garmerwolde
In Garmerwolde staan veel oude
boerderijen. Met oud bedoelen
we gebouwd omstreeks 1600
1700. Op één van deze boerde
rijen woont al zo' n 130 jaar de
fam ilie van Zanten. Met de hui
dige bewoners dhr. J. P. van
Zanten en zijn vrouw zijn we eens
een praatje gaan maken. We
werd en hartelijk ontvangen met
koffie en koek .

Wanneer is deze boerderij
gebouwd

"Het prec ieze jaart al is niet
bekend, tot voor kort dacht ik
altijd dat het 1812 was, want in
dat jaar is de sch uur afgebrand.
Het is echter geble ken dat het
woonhuis to en is blijven staan en
zeker al van voo r 1786 is. Later,
in 1883 is de schuur nogmaals
afgebrand . Dit is niet het oudste
huis van Garmerwold e. wa nt het
huis van de familie Luyt ink
draagt het jaarta l 1695. Maar
vroeger we rden de huizen solide
gebouw d. ze hebben de tand
des tijds goed doorstaan en ik
verwacht dat het vast nog wel
100 jaar blijft staan.
Het geslacht van Zant en woont
hier sinds 1850 , voor d ie tijd
woonde hier de familie Hofstede.
Mijn overgrootvader is geboren
in Thesinge, waar zijn vader
onderwijzer was. Dat is begin
1800 geweest. Deze man heette
Jan Jansz. In de tijd van Napo
leon is de achternaam van Zan
ten aangenomen. Mijn grootva 
der is geboren in 1855 en heett e
Jan Pieter, mijn vader, geboren
in 1879, Pieter Jan, ikzelf ben
geboren in 1917 en heet Jan Pie
ter. Deze namen-trad it ie is voort
gezet, wa nt mijn oudste zoon
heet Pieter Jan en mijn kleinzoon
heet weer Jan Pieter."

Wat achtergronden

"De historie van de omgeving en
de afstamming van de mensen
heeft al mijn interesse gehad. Zo
kwam er vorig jaar een mijnheer
bij me d ie vroeg of ik ook wist
waar hier in de buurt vroeger de
Geldersmaborg heeft gestaan.
Dat was ten N.O. van deze boe r
dererij in het Vledderbos. De

laatste bewoner van d ie borg , de
heer de Valke , lid van de Staten
Generaal van Ho lland, is overle
den in 1731 en zijn vro uw in
1736. Hun graven zijn nog te zien
aan de N.W . zijde in de kerk te
Garm erwolde. Bij de bo rg
hoorde ook de boe rde rij van
Hoving. Deze boe rde rij is
gebouwd in plm 1738 en afge
brand in plm 1846 door een blik-

seminslag in de maand februari,
wat haast nooit gebeurt. Daarbij
kwamen 2 jongens, van 16 en 18
jaar , Hildebrands en van van
Bruggen om . Deze jongens lig
gen ook in de kerk begraven. De
eerste gegevens van de borg
stammen uit plm. 1450. Er
hoo rde ook een leerlooierij bij ,
dat stond tussen de borg en het
Damsterdiep . De borg is
plm. 1800 afgebroken. Vroeger
stond er op de plaats waar nu de
waterzuiver ing staat ook een
boerderi j. Deze is afgebroken
toen het Eemskanaal gegraven
is in 1870.
Het stuk Damsterd iep tussen
Dijkshorn en Groningen was
vroeger een sloot, die verbreed
is in plm. 1450. Dit was een
belangrijk vaarwater tot 1870.
Toen zijn oo k de waterschappen

Fivelingo en Duurswold op ge
richt, d ie nu weer in een ande r
waterschap zijn opgegaan."

Weer bij het onderwerp

"Maar om weer op de boerde rij
terug te komen, zelf ben ik sinds
1940, toen mijn vader ove rleed,
boer. De boerder ij is vanonsze lf,
maa r er heeft wel , zoals op haast
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alle boerderijen in Gro ninge n.
een altoos eeuw ig durende huur
op gelege n. Dit datee rt nog van
vroegere t ijden. Vroege r
behoorde het land haas t alle
maal aan de kerk of klooster. De
mensen waren arm en om toch
een eigen boerderij te hebben ,
kochten ze dit van de kerk voor
weinig geld, maar moesten wel
een vaste heffing aan de kerk
betalen, in d it geva l aan de Ned .
Hervormde Kerk in Garmerwol
de. Dit bed rag blijft alti jd gel ijk,
bij onze boe rder ij was d it vastge
ste ld op f 80,00 per jaar. De huu r
ging om laag als er een stuk land
verkocht werd. Als de boerderij
verkocht werd, moest je een
afgaand-geschenk aan de kerk
betale n en de nieuwe koper
moest een aankomend
geschenk beta len. Dit kwam

neer op ongeveer f 100,00.
De eerste keer dat d it opgete
kend werd was in 1786 . Je ziet
dan alleen voornamen in de
registers, want niet iedereen had
in die t ijd een achtern aam .
In de tijd van Napoleon kreeg
iedereen een ac hternaam, vaak
één die met hun beroep te
maken had. Zo gaat er een leuke
anek dote rond over de naam van
Huis . "Een ambtenaar was al een
keer of drie b ij de familie aan de
deur geweest om te vragen
welke ac hternaam ze wilden
hebben , maar de heer des huizes
was alt ijd weg. De ambtenaar
was er flauw van en zei , de man
is alti jd van huis , ik geef hem de
naam Van Huis".
Heden ten dage is het mogelijk
de vaste huur af te kopen voo r
40 x de vaste huur. De kerk kan
het geld beter op rente zetten,
dan ieder jaar een klein bedrag
ontvangen."

Heeft u altijd boer willen wor
den?

"Vroeger was het zo dat er niet
over gepraat werd of je wel of
geen boer wilde wo rden. Het
was normaa l dat de oudste zoon
de vader opvolgde. Zelf heb ik er
nooit spij t van gehad. Ik ben
begonnen met een gemengd
bedrijf, maar de akkerbouw had
en heeft mijn voorkeur. De
koeien zijn in 1970 weggegaan
en dat heeft me nog geen dag
gespeten. In de loop van de ruim
45 jaar dat ik boer ben is er erg
vee l veranderd en niet alles ten
goede . Het was vroege r harder
wer ken, om 5 uur opstaan en
eerst meehelpen met melken en
dan naar schoo l. Ik heb in Gro
ninge n de ULO en de Landbouw
school bezocht. Dat was een erg
geze llige ti jd . Er waren veel festi
viteiten b ij de schoolveren iging
Ceres , je leerde dansen enz.
Tegenwoordige gaat alles veel
efficiënter, het oogsten kan door
1 man gedaan wo rden. Vroeger
kwa men er veel mensen om te
helpen oogsten. de mannen gin
gen maaien, de vro uwn de scho
ven opb ind en. Als de oogst klaar
was werd er chocolademelk
geschonken voor het personeel.



Borgbrug via kamera's
bediend

Op 12 novembe r moes1 alle bui
tenwerk klaar zijn, want dan
moest het graan gedorst worden
dat in de schu ren lag. Voor 1900
gebe urde dat nog met de hand,
met een vlegel , omstreeks 1900
kwamen de eerste dorsmachi
nes. Daar werd het al een stuk
gemakkelijker van, maar samen
met al die mensen was het wel
veel gezelliger ."

de heer van Zanten
foto: Janet Jansen

Hoe ziet u de landbouw in de
toekomst?

"Ik zie het vrij somber in. Er is een
overproduktie , de prijzen wor
den steeds lager, méér produce
ren is dus noodzakelijk. Maar het
gevol g hiervan is dat er nog meer
overp rodukt ie is.
Neem b.v. mijn bedrijf, dat is 30
ha., maar naar huidige normen
veel te klein, dit zou minstens 60
ha. moeten zijn. met de huidige
mac hines en de computers, d ie
ook in de landbouw steeds meer
kome n kan al het werk door 1
man gedaan worden. Het pro 
bleem is hoe je moet vergroten,
er is niet altijd land te koop of het

is te duur . Vaak is de enige
moge lijkhe id saneren van klei
nere boe rderijen en dat kan
waarschijnlijk ook wel want
momenteel is 50% van de boe
ren ouder dan 55 jaar en zonder
opvo lgers . Dit weet ik zo precies
omdat ik net vandaag naar een
vergadering ben geweest van de
Groninger Maatschappij van
Landbouw. Deze had een bijeen
komst vanwege haar 150-jarig
bestaan en een groot aantal
sprekers heeft de huidige situa
tie in de akkerbouw uiteengezet.
De enige manier om de over
schotten te verminderen is min
der prod uceren . Vroeger oogste
je van 1 bunder land 4000 kg . tar
we, tegenwoordig 8000 kg. Maar
het blijft een groot probleem om
geen overschotten te creëren en
toch een redelijk inkomen te
hebben als boer ."

Ook gezellig

"Nog één ding wil ik vertellen
over oude gebruiken, name lijk
het slachten. Dat gebeurde in
november en duurde de hele
maand.
Op een zaterdag kwamen 's
morgens om 8 uur alle ooms om
de koe te helpen slachten. Om 9
uur kwamen dan de vrouwen,
ook om te helpen. Er werd een
borreltje gedronken en om 12
uur gegeten. Meestal klont, dat
was gewoonte. Na het eten gin
gen de mannen weg , de vrouwen
bleven omhet vlees verder te
bewerken. 's Avonds om zes uur
kwamen de manne n terug en
werde er een gezel lige avond
van gemaakt met een borrel tje
en om 10 uur weer een maaltijd .
De geslac hte koe hing in de
schuur en zondags kwamen alle
ooms en tantes weer en werd het
geslachte dier in stukken
gedee ld. Zo ging je de hele
maand november overal heen.
Het was een hele gezellige tijd ."

Detta V.d. Molen
Elisabeth Schuling

Binnenkort zal er een vertrouwd
beeld uit Ruischerbrug verdwij 
nen, nl. de brugwachter. Vanaf
eind februari of begin maart (de
exakte datum is nog niet bekend)
zal de Borgbrug automatisch
bed iend worden vanaf de
nieuwe Driebondsbrug. Hoe
gaat dit alles in zijn werk?
Bij de Borgbrug worden een aan
tal kamera's geplaatst die
gericht zijn op de weg , op de
brug zelf en op het water. Deze
beelden komen op monitoren die
geplaatst zijn in het nieuwe brug 
wachtershuis op de Driebo nds 
brug .Als ereen boot in aantocht
is, wordt het verkeer gewaar
schuwd door rinkele nde bellen
en knipperlichten. Het principe
is hetze lfde als bij een spoor
wegovergang.
Tevens worden de hele slagbo
men vervangen door halve. De
reden hiervan is, dat , als er zich
nog verkeer op de brug bevindt,
wanneer de bomen naar bene
den zijn, er nog een ontsnap
pingsmogelijkheid is. In eerste
instantie was er van de kant van
ouders van schoolgaande kinde
ren noga l wat weerstand tegen
halve slagbomen. Zo zouden
kinderen gewoon door kunnen
fietsen met alle gevaren van
dien. De provinciale waters taat
onderkent deze pro blemen niet.
De ouderraad van de basis 
school en een vert egenwoordi
ging van de dorpsraad zijn uitge
nodigd voor een gesp rek in het
waterstaatgebouw. Dit gesprek
is positief verlopen. Op de
school komt een uitgebreide
voorlichting over de gang van
zaken en ook de rest van de
bevo lking zal voorgelicht wor
den.
Volgens provinc iale waterstaat
is geb leken dat bij bruggen die al
afstan dsbediening hebben (o.a.
in Zeeland en in Deventer) er niet

méér ongelukken gebeuren dan
bij bruggen met een brugwach
ter. De mensen zijn nu meer zelf
verantwoordelijk. Het is eerst
even wennen , maar na 2 à 3
maanden is iedereen er aan
gewend. Er zijn twee redenen
voor het bed ienen vanaf de Drie
bondsbrug.
Ten eerste: deze brug ligt aan het
officiële begin van het kanaal,
ten tweede: het brugwachters
huis is nieuw en modern van
opzet met o.a. toiletten. Het
wordt niet zo dat beide bruggen
tege lijkertijd bed iend wo rden , de
boten worden brug voor brug
afgehandeld.

Dett a V.d. Molen

Prikslee
wedstrijden

De Nederlandse Bond s van Plat
telandsvrouwen afd. Garmer
wolde orga niseerde op woe ns
dag 7 februari jl. priksleewed
strijden voor leden en echtg eno
ten.
's Middags leek het dat door de
dooi het spektakel niet door kon
gaan, maar tw ee bestuursleden
van "Presto" (Frits Sto llinga en
Jan Spanninga) wisten wel raad.
Even met de "eend" de baan
dweilen. Als gast was Frits Sto l
linga (voorzitter "Presto ") uitge
nodigd. Hij moch t ook de prijzen
aan de vrouwen uitreiken.
De uitslag was als volgt:
Vrouwen: 1. Francien van Huis;
2. Tinie Riddering; 3. Frouw ke
Schuu r.
Mannen: 1. Jannes Wieringa; 2.
Harm Jan Havenga; 3. Jan Span
ninga .

Janna Hazeveld
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Huwelijksproblemen bij VIOD

'toneelvereniging VIOD te Thesinge '
foto: Andries van der Me ulen

Drie succesvolle avonden wer
den dit jaar gevu ld met VIOD's
verto lking van een blijspel in dr ie
bedr ijven, geschreven door Bart
Veenstra. 'Voort Is Ons Doel'
goo ide het over een eigentijdse
boeg door ons twee kersverse
directeuren van een huwe lijks
adviesbureau voor te schotelen.
Andermans huwelijksproblemen
zullen zij weleens even gaan
oplossen,
Nou, u raadt het al: daarmee
vrágen ze om moeil ijkheden!
Zoals gewoonlijk - en zoals het
ook eigenlijk hoort bij een kluch 
tig blijspel - valt de handeli ng niet
in een paar zinnen uit te leggen.
De verliefdheden, ruzies, mooie
scènes, rolwisselingen en
andere verwikkel ingen waren
dan ook niet van de lucht en
zorgden voor tomeloze verwar
ring. Zelfs ZÓ, dat we aan het
einde van het derde bedrijf de
indruk hadden dat lang niet alle
losse eindjes aan elkaar ware n
geknoopt. Maar toen had het
publiek al zo genoten dat er geen
kniesoren meer waren om
dáárop te leteen.

Tirol

Piet Bakker (Gerrit Boer) en Jan
Beekman (Johan Suur) hebben
een secretaresse nod ig voo r hun
zojuist geopende onderneming.
Bakker ontpopt zich al snel to t
een opgewekte scharrelaar die
meent "dat er al overspann 'n
mens 'n genoug benn 'n" .
Beekman, die leven en werk
serieuzer opvat , heeft er een
dagtaak aan om zijn compagnon
in het gareel te houden .
Joke Bakker (Roelie Dijkema)
vraagt Beekman bovendien een
oogje in het zeil te houden waar
het haar man en de dartele
secreta resse Dolly Drijver (Trijn
Dijkstra) betreft. Op dit punt in
het stuk hebben de toeschou
wers al een keur aan beharti
genswaardige uitsp raken

mogen verwerken over terror is
me, ongewenste intimiteiten,
blijf-van-m 'n- lijf huizen en geë
mancipeerde vrouwen.
Ook groninger zelfkritiek is een
vrolijk element in de tekst , mis
sch ien vooral zo sterk omdat de
grens verlegd wo rdt door de
handelingen naar het buitenland
te verplaa tsen. Want wat wil het
geva l: ene meneer Holleman,
kostelijke entree van in zijde en
sigare nrook gehulde Rients Hof
stra, is de eerste opd rachtgever.
Het bureau moet de handel en
wandel van zijn vrouw nagaan.
Zo wo rden de adv iseurs eigenlijk
detec tives .
Deze Frieda Holleman zou wel
eens in een hotel in Tirol kunnen
zitten met Joop Holleman, com 
pagnon dus van opdrachtgever
G. Holleman.
Als Bakker en Dolly hun hielen
hebben gelicht om geestdrift ig
hun reisje naar Tirol te regelen,
komt prompt Joop Hollemans
vrouw (een sjieke Jannie Sibma)

opdage n met het verzoek om
haar man te controleren. Beek
man en Joke nemen dit geval
aan en verzwijgen dat voor Bak
ker en Dol ly. Ze bedenken
bovend ien een vermomming die
alle herkenning uitsluit: zij gaan
zich het echtpaar Holleman noe
men en als klap op de vuurpijl zal
Beekman dan mevrouw spelen,
en Joke meneer.
Het clandestiene liefdespaar dat
zich in het hotel in Tirol ophoudt,
noemt zich Duivenbode. Harry
Blokzijl spee lde de geheime
vrijer van Frieda, oftewel zijn
eigen vrouw Greet Blokzijl, en
het kostte hen als echte leden
duidelijk moei te om de vreemd 
gangers-met-elkaar neer te zet
ten.
Tussen deze dr ie paren volgen
prachtige con frontaties , terwijl
schuinsma rcheerder Bakker ver
liefd wordt op zijn eigen com 
pagnon : mevrouw Holleman
alias-Jan Beekman.
Bakker wordt dan ook de les
gelezen door de hotelhoudster
(Jannie de Vries). Vrolijke noot is
ook een uit Harkstede afkom -

stige ober (Joop Blaauw) die
gehaaid zijn zakken t racht te vul
len met handeltjes in inform atie
over en onder de diverse perso
nages.
Jan Slump tenslott e is eenTiroler
arts die, al schn app s drinkend,
moet constateren dat neder
landse vrouwen maar grote voe
ten hebben wanneer de zoge
naamde mevrouw Holleman
haar enkelbanden scheurt...
Via de telefoon en zelfs een bom
melding begint de ontknoping.
die ertoe leidt dat Piet Bakker
wordt afgevoe rd door zijn rech t
matige echtgenote. Voor hem
een hard gelach: en de zaal
lachte dan ook veel, lang, hard
èn hartelijk.

Vakwerk

Jaar in jaar uit levert VIOD vak
werk , onde r regie van Arend
Kampen. Uit de ijzeren kern van
VIOD misten we dit jaar Welly
Boer op het toneel, maar zij was
er wel - in het souffleerhok je.
Ook de aankleding van het
geheel was fraai. Arend Kol had
voor nieuwe décors gezorgd,
Alie Blaauw deed het grime-werk
en de kostuums waren prima.
Johan Suur, vorig jaar met Riets
Hofstra uitgeroepen tot een van
de natuurtalenten die een ver
sterk ing zijn van de toch al goede
spelersgroep, was dit jaar de
absolute ster van de avond. Nu
had hij ook een dankbare rol:
niets werkt zo kluchtig als de
man die zich op het tonee l voor
vrouw uitgeeft. Maar daarb ij was
het perfekt hoe hij in mimiek,
loop , beweging en spelbeheer
sing die figuur tot leven brach t.
Dat werkt niet alleen op de lach
spieren, dat dw ingt ook bewon 
dering af.
Op de muziek van Piet Beukema
deinden we door de wel erg
lange pauzes heen, en met ons
petje af voor het gehele VIOD
gingen we door de koude nacht
naar huis.

annelies heuvelmans
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Wedstrijden "Presto"

V.V. GEO
Toen de G&T-Express ons vroeg
een "stukje" in de krant te schrij
ven, wilden wij daar graag
gebruik van maken. Bij veel
lezers zal het inm iddels wel
bekend zijn, dat er een best uurs
wisseling bij de v.v. GEO heeft
plaats gevo nden. Het is niet onze
bedoeling om verder uit te gaan
wijden over de recente wisseling
van de wach t. Deze wat onrus
tige periode is voorb ij en afgeslo
ten. We zijner prima uitgeko
men. De blik is nu gericht op de
toekomst.
Het nieuwe bestuur ziet er voo r
lopig als volgt uit:
voorz itte r: A. Huisman; secreta
riaat: W. Kiel en H. Klunder; pen
ningmeester(s): M. Ypeyen E.
v.d. Ende; leden: H. ten Cate en

Estafette Priksleeën-schaatsen:
1. Ronaid Bouwman-Jannes
Wieringa-Ardam Verbree
2. Fokko Doorn-Jan Lemmen
Maria Zonderman
3. Abel Mulder-Jan Spanninga
Jan Jansen

Priksleeën vrije deelname:
Jeugd: 1. J . Stevens ; 2. P. Hout
man; 3. H. Strating; 4. P. Haven
ga.
Heren: 1. B. Bakker; 2. H. Bak
ker; 3. H. Engelage; 4. A. Ste-

Klaar voor de start

J. Boomsma, algemene zaken
H. Winters, mater iaal verzorging.
De toekomst dus! Het bestuur
ziet daarvo or als belangrijkste
taken op dit moment;
- Orde ste llen op allerlei zaken,
waar overigens al hard aan
gewerkt wordt.
- Proberen het 1e elftal te behou
den voor de 2e klasse. Daar
moet ook hard aan gewerkt wor
den, vooral door de spelers zelf
(trainingen).
Continuïteit van de vereniging,
vooral ook met het oog op de
jeugd , waar veel talent en klasse
gelukkig nog gepaard gaat met
veel speelplezier. Het dus
gewoon fijn vinden om te voet
ballen en dit te kunnen doen in
eigen omgeving bij een goede en
gezellige club met een prima
accomodatie .

vens; 5. E. Harms.
Dames: 1. T. Houtman; 2. H. Ste
vens; 3. Tj. Heiden; 4. J. Strating.

Toert ocht: 84 deelnemers 25 km.
90 deelnemers 35 km.

Ledenrijderij:
Heren: 1. Arnold Sto llinga; 2.
Berno Pestm an; 3. Jan Veenstra .
Dames: 1. Gerlinde Spaan; 2.
Anita Stollinga; 3. Cor ine Spaan.
Jeugd : 1. Jan Dolfijn; 2. Pieter
Pestman ; 3. Ronaid Bouwman.

foto Janet Jansen

Daarom ook een oproep aan alle
jongens, meisjes en hun ouders
die dit lezen,. . . zijn jullie geïnte
resseerd om leuk en in een fijne
sfeer te voetballen? Kom dan
eens kijken bij de v.v. GEO of
neem contact op met de heerW.
Kiel (tel. 050-416573). Vanaf 5
jarige leeft ijd kan er reeds
gevoe tba ld worden en nieuwe
aspirant-leden mog en de eerste
maand gratis meetrainen. Met
name geldt dit ook voor meisjes,
want GEO zou erg graag weer
een meisjes-elfta l in het veld wil
len brengen.
Hierb ij w illen wij het voorlopig
even laten, maar wij hopen wel
velen van u weer te ontmoeten
op het voetbalveld of in onze
kantine .

Namens het bestuu r
H. Klunder

De Schaats
tocht

Op zondag 18 januari 1987 was
er een schaatstocht van Presto.
Je kon je inschrijven voor 25 of
35 km. De tocht ging naar Gar
relsweer van 25 en die van 35
moest je nog naar de ringweg en
terug. Ik ging met mijn vader 25
km schaatsen. We vertrokken bij
café"Jägermeister". Toen gin
gen we op de schaats , dat
duu rde heel lang en toen we bij
de duiker kwame n moesten we
al weer stoppe n want de schaats
zat los.
Later waren we in Ten Boer en ik
kreeg een Snicker en familie Jur
jens kregen ook een snicker. We
waren Ten Boer al weer uit , op
sommige plaatsen was het ijs
helemaal niet mooi, maar aan de
zijkanten was het heel mooi ijs.
Daar schaatste ik al-door op,
dan schaatste ik heel hard .Toen
gingen we in een rijtje schaatsen ,
dat vond ik welleuk.
Ten Post kwam alweer in zicht.
Later waren we dan in Ten Post
gekomen. Toen gingen we uit -

rusten . Ik zocht een weg waar we
in Winneweer kwamen. Toe
vroeg ik aan mijn vader hoe
komen we hier weg , zei mijn
vader ond er die brug door. Daar
ging ik maar weer heen, maar die
brug was zo laag en ik viel haast
maar gelukkig bleef ik staan.
Maar ondertussen waren we dan
alweer in Winneweer en dan in
Garrelsweer. Toen zochten we
waar de stempelplaats was . Hij
was café "de brug ". Later waren
we in het café. We bestelden
warme chocolademelk en een
warme kwast. Toen we het
opgedronken hadden gingen we
naar de w.c en we gingen ons
weer goed inpakken.
En daar vertrokken we weer. Ik
had een hele grote voo rsprong
op de anderen. Maar later was
dat niet meer zo en iedereen was
weer bij mij. Later ging er weer
één weg . Het hele groepje split
ste, mijn vader en ik waren in het
midd en. Toen waren we in Ten
Post , we gingen maar door want
we gingen hardst ikke hard. Later
waren we in Ten Boer, mijn vader
had iemand herkend . Maar ik
ging verde r. Later was mijn vader
alweer bij mij. Toen waren we in
Garmerwolde . In café "Jäger
meister" gingen we de kaart inle
veren. Toen gingen we naar huis.

van Harmen Schuur
Garmerwolde.

Reanimatiekursus

De Nederlandse Bond van Plat
telandsvrouwen organiseert een
reanimat iekursus. De eerste
groep gaat op maanda g 9 maart
van start. In de tweede groep
kunnen nog enkele deelnemers
gepla atst worden. (ook mannen!)
De kursus bestaat uit tw ee les
sen van plm . 2 uur en wordt
gegeven door Mevrouw Visser
e.a. uit Delfzijl. De kosten bedra
gen! 25,-.
Opgave zo spoedig mogelijk bij
Janna Hazeveld, tel : 414777 .

RUISCHERBRUG

21.00

21.00

16 .00

Bar-Dancing "de Rollen"

GEOPEND : VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

Emmertje
MUURVERF
2,5 /iter
GRATIS
VERFROLLER

verf - glas - behang 
klompen - laarzen 

zaden

9797 PC Thesin çe,
G. N. Schutt erlaan 28,
telefoon 05902 -1957

E. Havenga

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

Oude Rij ksweg 9
Garm erwolde
050-416425



Dagboek uit Thesinge
Een nieuwe
lente een
nieuw geluid
Het is nog wel geen lente, maar
die staat toch binnenkort voor de
deur. Als redaktie zorgen we al
vast voor een nieuw geluid . Hier
onder kunt u namelijk enke le
dagen uit het dagboek van
iemand lezen. In dit geva l is dat
Yvonne Schou teten, die dingen
uit haar dagelijks leven als wijk
verp leegkundige, als huisvrouw
en als echtge noot beschrijft .
Yvon is in 1945 geboren in Del
den (Overijsei), ging daar op haar
17e in de verpleg ing, woonde en
werkte in Limburg en kwam in
1971 naar het noorden. Ze
woont met haar man Chrétien
aan de Lageweg in Thesinge.
We hopen als redaktie dat er
meer mense n zijn die eens een
paar dagen uit hun leven op
papier willen zetten . Daarmee
zou een interessante nieuwe
rubr iek voo r onze krant geboren
zijn.

De redak tie .

ZONDAG: 18januari '87

Om ongeveer negen uur ben ik
opgestaan en heb ik Troevi (de
hond) verzorgd.
Chrét ien (mijn man) en ik ontb ij
ten same n. Chrét ien verzo rgt de
andere dieren (kippen, konijnen
en du iven). Door de enorme kou
is dit een heel gedoe.
De kraan in de schuur is afges lo
ten, zoda t het water uit de keu
ken gehaald moet worden. De
dieren hebben nu vaker vers
water nod ig. Dat vereis t meer
zorg van onze kant. Ik kom voo r

het eerst weer bu iten na veertien
dagen griep te hebben gehad .
Koud hoor!
Omstreeks half elf rijden we naar
Groningen want een zoontje
(Minne) van een van onze vrien
den wordt gedoopt.
(In de kerk vind ik het allemaal
heel plechtig. Er is een goed e
sfeer. Ik merk een gevoe l van
saamhorigheid) . Na de dienst
gaan we met zijn allen koffie drin
ken in een gebouwtje naast de

kerk. Daarna gaan we weer terug
naar het huis van onze vrienden.
Ik geef hun oud ste kind (Fronie),
waarvan ik meter ben, te eten en
breng haar naar bed. (Dit heeft
voor mij altijd iets heel spec iaals.
Een gevoel van: jij bent ook een
beet je van mij, ik mag óók voor
jou zorgen. Ik bedenk me dat ik
mijn vrienden zal vragen wan
neer ze weer een paar dagen bij
mij mag komen loge ren.)
Als de kinde ren in bed liggen
praten we nog wat na over de
doopdienst.

Tegen half vijf gaan we weer naar
huis. Alle dieren moeten nog
worden verzorgd. Ik heb ook nog
wat administra tie te doen.
Iedere zondagavond hebben we
twee vaste punten. Van zeven tot
acht uur kijkt Chrét ien naar stu 
dio sport en verder houden we
deze avond voor onszelf. We
maken dan in principe geen
afsp raken met anderen . We
gaan samen na hoe de afgelopen
week voor ons is geweest. We

zitten dan in de kamer achter de
open haard . Verder besta at de
avond uit lezen, een handwerkje
(het borduren van een zitt ing op
een stoel) met op de achtergrond
klassieke muziek.

MAANDAG: 19 januari

Het valt niet mee om weer
gehoor te geven aan de wekker
en op tijd uit bed te stappen na
veert ien dagen niet gestoord te
zijn door de wekker. Maar een
maal uit mijn bed valt het al'e-

maal weer mee. Weer samen aan
het ontbijt, iets wat ik belangrijk
vind . Ik vind het fijn om 's mor
gens samen te beginnen ook al
gebruiken we niet zoveel woor
den .
Voor het eerst in deze vors tpe 
riodeverzorg ik de dieren buiten .
Het is altijd leuk om 's morgens
vriendelijk begroet te worden
door het hele spu l en te zien dat
ze al'emaal nog springlevend
zijn. Ik vraag me wel eens af of
de diere n wel voldoen de
beschermd zijn tegen de kou en
of hun "jas" wel dik genoeg is.
Tegen acht uur ga ik de wijk in. Ik
ben benieuwd hoe het gaat met
de patiën ten. Net of ik terug kom
na een paar weken vakantie.
Iedereen wil even bijpraten over
wat er in die weken gebeurd is.
Nadat ik enkele patiënten heb
verzorgd , zet ik in het groene
kruisge bouw alles klaar voor het
kleuterbureau dat vanmiddag
gehouden wo rdt.
Ik be l nog even met de leider van
de bejaardenzorg , met de con
ciërge besp reek ik al'erlei zaken
en kijk of er nog belangrijke post
is binnen gekomen.
Daarna ga ik op huisbezoek bij
een pasgeboren baby. Het is
altijd hartverwarmend om zo 'n
klein mensje te zien en het ver
baast met altijd hoe uniek ieder
kindje is. Ik heb nog noo it twee
kinderen gezien die precies het
zelfde zijn. Zelfs tweelingen niet.
De ochtend vliegt voorbij. Voor
dat ik het weet is het twaalf uur.
Nu naar huis. Eerst even onze
beesten voorzien van nieuw
water. Onze haan ziet er niet zo
florisant uit. Het lijkt wel of zijn
kam bevroren is geweest of dat
hij zich heeft gestoten. Hij maakt
geen zieke indruk , wan t hij stapt
resoluut op me af.
Van half een tot een uur heb ik
een telefon isch spreekuur.
Meesta l lukt het me wel om tus
sendoor een boterham te eten
en de pos t door te nemen. Niet
zo gezond om op deze manier te
lunchen. Iedere keer neem ik me
voor om rustig te eten, maar het

DROG1STERlJ-PlUlFUKERIE -REFORM· 9CHOONHElIlSSALlW
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lukt me zelden. Ik doe van alles
tussendoor. Ik realiseer me heel
vaak hoe moeilijk het moet zijn
voor iemand die altijd alleen
moet eten . Wat vergt dat een
zelfd isc ipline van een mens. Hoe
vaak zeg ik niet tegen alleen
staanden dat ze rustig moe ten
eten en de tafel voor zichzelf
moeten dekken. Als ik alleen zou
zijn zou ik mezelf hierin zeker
moeten heropvoeden.
Het kleuterbureau in Ten Boer
beg int om kwa rt voor één. Het
verloopt vanmiddag erg rustig.
De moe ders hoeven niet lang te
wachten en de kinderen vinden
het allemaal prima. Dat verloopt
soms we l eens anders.
In de winter staan de kindertjes
alt ijd bo l van de kleren en dat
werkt vaak op mijn lachs pieren.
Ze staan stijf van de kleren . Even
een kle ine misstap en ze vallen
om . Voo ral is dat zo met de klein
tjes.
Na het kleuterbureau heb ik nog
een paar mensen gebeld om er
een afspraak mee te maken en
daarna huiswaarts.
Om vij f uur kom ik thuis. Chré tien
(die leraar is) is er nog niet, dus
mijn eerste gang is naar de die
ren. We hebben de afspraak
gemaakt dat degene die het
eerst thuis komt de d ieren ver
zorgt en met het eten begint. De
kippen hebben we l zin aan een
lekker korreltje graa n en de konij
nen wille n wel iets te knabbelen.
Onze Troevi begroet me enthou
siast. Het eerste dat hij van mij
wil is een bak eten . Daama begin
ik met de warme hap voor
onszelf. Ik moet nog alles klaar
maken. Dat gaat snel. Ondertus
sen komt Chrétien thuis en hij
neemt ook een taak op zich. We
beg innen alvast met de afwas en
praten over wat we die dag
beleefd hebben.
We hebben 's avonds allebe i wat
op het programma, dus is het
samen eten voor ons belangrijk .
Om kwart voor zeven is alles aan
de kant. Wasgoed bij elkaar
gezocht, zodat een vriendin mijn
was je kan doen. Door de strenge
vorst kan ik niet wassen want de
wasmachine staat in de schuur.
Bij mijn vriendin drink ik koffie.
Daarna gaan we naar een koor,
waar we beiden lid van zijn .Vaak
hebben we hier veel plezier. Het
enthousiasme van iedereen is

geweldig . Dit is mijn enige avond
die ik in pr incipe niet voor iets
anders zal afzeggen . Even niet
met "mijn hoofd" bezig zijn. Ik
heb nooit geweten dat ik dit z ó
leuk zou vinden. Ik doe dit nu een
jaar. Het is een fijne avond
geweest. We hebben een nieuw
stuk van Beethoven ingestu
deerd. Het leek ons héél moeilijk
maar op het eind van de avond
lukt het ons om de muziek rede
lijk te laten klinken .
Om elf uur weer thuis. Chrétien
is er nog niet. Ik vind het in de
winter alt ijd erg ongezelli(l om
thuis te komen als hij er niet is.
Dan maar alvast naar bed en nog
wat lezen . Het boe k "d e kristal 
len grot " van Mary Stewart is
eigenlijk op d it mom ent van de
dag niet zo geschikt. Het is nl.
erg spannend .Toch vind ik lezen
voor het slapen gaan een van de
fijnste momenten van de dag.
Lekker onder de dekens en me
in alle rust even terug trekken.
Zal ig! Chrétien komt pas om
twaalf uur thui s. We praten nog
wat na over deze dag en gaan
laat slapen.

DINSDAG: 20 januari

Om zeven uur loopt de wekker
weer af. Het gebruikelijke ritueel
van de vorige dag en om half
negen de deur uit. Op weg naar
Ten Boer kom ik enkele schaat
senri jders tegen met rugnum
mers . Zeker een of andere wed
strijd. Vol bewondering kijk ik
naar deze mensen die deze
koude trotseren en de kunst van
het schaatsenrijden verstaan
alsof het niks is.
Ik verzorg en bezoek enkele
patiënten. Ik heb wat zorg om
een patiënt die langzaam achter
uit gaat. Op herstel valt niet meer
te rekenen . Ik weet dat dit echt
paar graag wil dat meneer thuis
verzorgd kan worden. Vaak heb
ik als wijkverpleegkundige in
zo' n situatie een bemiddelend e
funkt ie naar andere hulpverle
ners. Steeds is voor mij dan de
vraag hoeveel hulp er ingezet
kan worden (partner, kinderen ,
familie, gezins- of bejaardenver
zorgsterenz .)en hoe taken goed
verdeeld kunnen wo rden . Men
sen vinden het meestal heel
moeilijk om hulp te vragen of te
aksepteren. lk merk ook vaak dat

het enige tijd duurt voordat men
sen daar aan toe zijn. Ook merk
ik dan weer dat ik ervoor moe t
oppassen om van alles te rege
len zonder dat de mensen dat
willen. Het is steeds de kunst om
samen na te gaan welke hulp
gewenst is.
Als ik van Ten Boer via Garmer
wolde weer naar huis rijd , geniet
ik van die geweldige mensen
massa op het ijs. Het is een men 
geling van kleuren dat een
sprookjesachtig bee ld geeft .
De lucht is wat mis tig , het vriest
behoorl ijk en de rijp zit op de
bomen. Het is fantastisch om
allemaal kleine witte takjes aan
de bomen te zien. Vanmiddag
heb ik een werkbespreking met
mijn d irekte kollega's. Hierin
wordt gesproken over de patiën
ten die in de weekendd ienst ver
zorgd moeten worden. Ook ver 
de len we de overige taken o.a.
wie bepaalde vergaderingen zal
bezoeken en hierover verslag zal
doen. Daarna hebben we een
bespreking met de hoofdwijk 
verp leegkundige om te kijken
hoe we in de toekomst verder
zullen gaan. Dit in verband met
het vertrek en ziekte van enkele
kollega's .
Op dit moment moeten we ons
voorbereiden op een sollicitatie
procedure. De sollicitat iebrieven
moeten doorgelezen wo rden .
Een hele klus !
Na het avondeten ga ik samen
met een vriendin naar Groningen
om een vergadering bij te wonen
in een gezondheidscentrum. Een
van de onderwerpen is de funktie
van een pat iëntenvereniging. Bij
deze vr iend in kijk ik in de boe
kenkast en mag ik de boeken:
Oud-Indische Sagen en de
Sprookjes van Leander lenen .
Deze zijn vo lgens mij wel
geschikt om te lezen voor het
slapen gaan .

WOENSDAG: 21 januari

Om acht uur de deur uit. Oh , wat
is het glad en wat heb ik daar een
hekel aan .
Ik doe vanmorgen verschillende
huisbezoeken. (Ik begeleid dan
bv . mensen met reuma, suiker
ziekte, kanker of mensen die
gerevalideerd worden , mensen

met een gehand icapt kind , men
sen waarvan de partner is overle
den enz. Ik realisee r me dat
bepaalde mensen zware lasten
moeten drage n. Ik bew onder de
mensen vaak om de manier
waarop ze omgaan met hun pro
blemen. Ik merk dat ik van deze
mensen vee l kan leren.)
Het spreekuur is vrij rustig.
Daarna wi l ik nog even naar het
kantoor om de bestellijst van de
aan te schaffen middelen in orde
te maken. Dat moet ik bij nade r
inzien laten vallen omdat ik nog
op korte termijn moet overleg
gen met de leidster van de
gezinszorg. Dit kri jgt voo rrang
t.o.v, het administratieve werk ,
dat hierdoor bli jft liggen. Dit blijft
alt ijd een sluitpost.
Maar het is niet anders.
Vanaf twee uur heb ik vergaderd
met de kollega's van het district
Eemsmond. Dit onder leiding
van onze hoofdwijkverpleegk un
dige. Om vier uur is de vergade
ring afgelopen . Daarna de post
weer weggewerkt. Ik ben om
ongeveervijf uur th uis. Het is nog
net niet don ker als ik thuis ko m.
De dagen worden al weer langer.

Weer op nieuw het eten klaarma 
ken! Soms vind ik het een hele
klus om elke dag maar wee r
opnieuw iets anders te verzi n
nen. Hier zou ik we l eens een
tijdje vrij van wi llen zijn.
Ik heb me voorgenomen om de
soll icitatie brieven door te
nemen, maar door vermoeidheid
kan ik d it niet opbrengen. Wel
heb ik nog enkele verslagen
doorgenomen .Verder heb ik wat
geborduurd.

DONDERDAG: 22 ja nuari

Vanmorgen hebben we in bed
uitgebreid gepraat over een TV
programma, dat Chrétien gister
avond heeft gez ien en dat hij erg
leuk vond (Kees van Kooten als
gast in RUR). Gelukkig hebben
we de wekker ruim gezet. De
hond staat ons dit praatje amper
toe, wa nt hij blijft maar blaffen en
zeuren aan de ande re kant van
de deur.
We hebben ontbeten en de die
ren verzorgd . We gaan om acht
uur de deu r uit. Bah, wee r zo'n
gladde boel bui ten! Ik verzorg
verschillende patiënten en
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bezoek baby's en kleute rs th uis.
Op het kantoor bek ijk ik de post:
het stapeltje vak literatuur neem
ik maar mee naar huis om door
te lezen. Ons werkgebied is zo
ontzettend breed en som s heb ik
het gevoel dat we ove ral ver
stand van moeten hebben.
Soms lijken we net een du izend
poot.
Daarbij verandert er steeds zo
veel in de gezondheidszorg. Het
is een kun st op zich om alle
be lang rijke informatie terug te
vinden op ons kantoor. Gelukk ig
zijn er oo k gespe cialiseerde ver
pleegkund igen bij het provin
ciale groen e kru is op wie we
alt ijd terug kunnen vallen . We
kunn en bov endien men sen (als
ze dat willen) doorverwijzen naar
andere hulpverlenende instan
ties

Ik wil na mijn spreekuur niet meer
gaan werken . In dit werk ben je
nooi t helemaa l klaar, dus moet ik
steeds meze lf een halt toeroe
pen . Ik vind het een hele kunst
om op tijd te stoppen en niet
steeds door te hollen. Dat is iets
wat voor mij heel moei lijk is.
Ik besteed de middag aan huis
houdelijke werkzaamheden. Het
huis moet immers weer schoon'
Om half twee belt een vriendin
die in Driehui s woont. Het is fijn
om samen even te pra ten. De
middag vl iegt voorbij en om vier
uur neem ik een pauze. Veel

I opgeschot en ben ik niet, omdat
de telefoon herhaalde lijk is
gegaan en ik allerlei "klungeld in
getjes" heb ged aan zoa ls plan
ten water geven,van alles oprui
men, de hond bor ste len, hou tjes
voor de kachel halen enz . Nor 
maa l komt iemand mij wekelijks
helpen bij het huishou delijk
wer k. Door omsta ndigheden kan
mijn hulp nu een poos niet. Ik mis
haar wel! Gelukkig heeft een
vriend in haar hulp aangeboden.
Op het einde van de middag
komt ze. Om zes uur is alles weer
lekk er schoon. Ik kan daar alti jd
erg van genieten. Diep in mijn
hart ben ik een pietje precies. Na
het poetsen ga ik uitgebreid
onder de douche. Daarna heb
ben we met z'n drieën lekker
gegeten. Het is toch leuker om
met meer mensen te eten. We
eten dan wat rustiger en bl ijven
wat langer natafe len. De hele-

boe l gezamenlijk opgeruimd en
nu aan de koff ie. Wel even naar
het journaal kijken . Hierna gaat
de TV uit. Chrétien hoeft niet de
hele avond voor sc hoo l te
werken en hij komt ook al vrij
gauw naar de kamer. We zitten
met z'n dr ieën de hele avond b ij
elkaar. Het is geze llig . we verge
te n de tijd , waardoor het al snel
wee r laat is.

VRIJDAG: 23 januari

Ik heb de kans om uit te slapen.
Om kwart over t ien opgestaan .
Direkt de d ieren verzorgd.
Daarna een boterham gegeten
en een boodschappenlijst
gemaakt. Buiten zie ik de dooi en
opeens heel veel mussen . Die
zijn er met de strenge vorst nau
welijks geweest. Waar hebben
die geze ten? De merel , die dag e
lijks een app el komt eten, is er nu
niet .
Ik ga naar de stad boodschap
pe n doen.
Thuisgekomen (om ongeveer
twee uur) eerst maar een sneetje
brood genomen en de post wat
doorgekeken. Ik zie dat er weke
lijks vee l binnenkomt aan kran
ten en tijdschriften . Ik wil alles
graag lezen en bijhouden, maar
dat lukt me meestal niet. Dan
blijft er helemaal geen tijd meer
over voor een leesboek. Alle
boodschappen opgeruimd,
groente uit de tu in gehaald en nu
maar de was str ijken en oprui
men .

Daarna nog wat stoelen bes pij
kerd . Hierbij heb ik de hulp van
Chrétien nodig . Na samen bijna
negent ien jaar op hetzelfd e meu
bilair te hebben gezeten , moet er
af en toe iets aan gebeuren.
En zoa ls elke dag moet de
warme maaltijd wee r bereid wor
den. Chré tien is al begonnen . Ik
help hem mee.
Samen gegeten en de boe l
opgeruimd.
Om kwart over zes begin ik met
de so llic itatiebrieven.
Chrétien moet toch vanavond
nog weg, dus kan ik beter nu
maar met deze klus beginnen. Ik
realiseer me dat achter deze
br ieven mensen zitten en ik vind
het moeilijk om alleen op een
briefje iemand te beoordelen
voor wel of geen gesprek. Ik pro-

beer me zo goed mogelijk aan de
opgestelde kriteria te houden.
Het is steeds lezen en herlezen
en ik moet de vraag onderdruk
ken: wie ben ik om mensen wel
of niet te kiezen? Ik troost me
met de gedachte dat ik het uit
eindelijk niet alleen hoef te doen.
Mijn kollega heeft haar huiswerk
al gedaan en een gesloten briefje
meegegeven om na afloop onze
keuzes met elka ar te verge lijken.
Tot mijn verbazing hebben we
dezelfde mensen uitgekozen!
Ziezo, dit heb ik weer gehad.
Daarna heb ik naar het journaal
gekeken en in het bo ek "Op weg
naar herstel" gelezen. Verde r
heb ik vanavond naar een te levi
sie programma gekeken waar
iets werd verteld over wiege
do od en naar het tweede deel
van een documentaire ove r een
jonge psychiater die in Guinee
Bissau ontwikke lingswerk doet.
Toevallig zagen we vorige week
het eerste deel en het is bijzon
der interessant om te zien hoe
een Nederlander pion ierswerk
doe t in een kultuur waa rbij de
magie nog een grote rol speelt.
In deze film laat de psychiater
zijn hart spreken en hij toont ook
zijn twijfels.

Z4TERDAG

Vanmorgen is onze hond al
vroe g wa kker en hij bli jft dan zo
lang zeuren dat we maar
opstaan . We moeten trouwens
toch vrij vroeg uit bed want
Chrétien heeft om tien uur een
afspraak.
Vanavond komen vr ienden bij
ons ete n en ik heb noga l een uit
gebreid en ingewikkeld men u
samengesteld . Als vrienden
komen eten (dat gebeurt regel
mat ig) probeer ik meestal nieuwe
dingen uit. Die experimenteerzin
heb ik niet als ik voor ons twee
tjes koo k.
Bakken vind ik ook een leuke
bezigheid , maar meestal heb ik
daar weinig tijd voor. Tro uwens:
daarna moet alles worden opge
geten en voor ons is dat vlug
teveel. Om twaalf uur koff ie pau
ze. Na deze pauze duik ik
opnieuw in het receptenboek.
Om dr ie uur ben ik b ijna door de
voorbereiding heen . Het toetje

heb ik gewijzigd . Teveel werk en
het beva t teveel eiwitten.
Chrélien komt nu pas thuis. De
hokken van de d ieren moeten
nog schoon, ik wi l de auto's nog
wassen en moet nog met de
dweil door het huis. Door dit
vieze weer komt onze Troevi
steeds met vieze pootjes binnen,
waardoor de gang en de keuken
wat "modderig" wordt.
Dus nog een hoop op het pro
gramma. Ik heb er eigenlijk geen
zin meer in, maar zet nog even
door.
Ziezo, het is half vijf. De auto's
laten we zitten. Het is mooi
geweest voor vandaag! We
nemen een kopje koffie en kijken
even in de krant.
Daarna neem ik een douche en
arriveren ondertussen onze
vrienden . Het eten wordt heel
lekker bevonden. Ik heb tijdens
de voorbereiding hee l vaak
gep roefd . Mijn mislukte appel
flappen vond ik zelf nog het
mees t geslaagd. Het f ijne van
zo'n avond is dat we uren aan
tafe l kunnen zitten en kunnen
bomen over van alles en nog
wat.
Daarna de open haard aan met
mooie klassieke muziek op de
achterg rond .
Ik voe l me so ms heel rijk als ik
bedenk dat we goede vriend en
om ons heen hebben. Het is een
fijne avond geweest.

Ik heb het heel leuk gevonden
om verschillende facet ten van de
dag aan het papier toe te ver
trouwen. Ik ben me weer bewust
geworden van het feit hoe de
hele dag door al/erlei gedach ten
door mijn hoofd spelen, hoe ik
naar mensen kijk , hoe moeilijk
het soms is om niet in allerlei oor
delen en vooroordelen te schie
ten, hoe ik me soms kan laten lei
den door allerlei emoties. Ik heb
weer opnieuw gemerkt dat ook
mijn eigen stemmingen en mijn
eigen grote en kleine zorgen een
belangrijke rol kunnen spelen in
mijn kontakten metandere men 
sen. Ik realiseer me dat ik de hele
dag door -zowel letterlijk als
figuu rlijk - in beweging ben.
Ik kijk met een tevreden gevoel
terug op de afgelopen week .

Yvonne Schouteten-Westerink.

K. l A N SEN TR ANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GEISOl.EE RDE O NDER LOSSERS
KIPPERS

PALLET VERVO ER
VER H UI ZI NGEN

GE WEIDEWEG II
9798 TA GARMERWOL DE (GR .I

TEL. 050-4 16365

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415



De juffen van"de Til"

We zitten in het klas lokaal van de
middenbouw (groep 3, 4, 5 of als
U wilt klas 1,2, 3). De ruimte
ademt een sfeer van gezelligheid
met plantjes en teken ingen
overal en orde lijkheid, te zien aan
de plan ken met leermiddelen en
de keurige boekenh oek. Hier
zwaait (Elizabeth) Karin Houwing
sinds sep tember '86 de sce pter
ove r 21 kinderen uit Thesinge en
Garmerw olde.

Juf Karin (6-4- '63 te Groningen)
woonde haar hele leven in
Bed um en sinds januari '87 in
Beyum. Zij bezocht de lagere
school en de chr. Mavo en wilde
toen eigenlijk schoonheidsspe
cial iste worden. Maar ze
bela ndde na de Havo, die ver 
bonde n was aan de Nyenborg
P.A te Gron ingen, op diezelfde
Pedagogische Akademi e. "Als je
to ch wat moet, dan daar maar
heen", maar deze niet erg po si
t ieve mot ivati e beschrijft ze nu
als een achteraf goed uitgevallen
keuze. Hieruit blijkt al dat zij haar
werk met plezier doet, hoewel
een "driemansschoo l" natuurlijk
voor iem and die 1 jaar voor de
klas heeft ges taan een hele k lus
is.
In het kader van het W.P.O.
(Werkgelegenheid Projekt
Onderwi js) stond zij in Delfz ijl
een hal f jaar voor groep 4 en een
half jaar voo r groep 2, "Maar ik
ben niet geschikt voor kleuter
leidster, dat laat ik mooi aan
Hidda over" . Aan deze baan
hield zij 16 uur over, vandaar dat
ze besloot te soll iciteren naar
Thesinge. Ze zegt dan ook zelf
da t het "poot-aan" werken is met
als gevolg dat ze haar nobbies.
zoals breien, naaien, kappen,
basketbal spe len en aerob ic
dancing (Dat doe ik fana tiek
hoor, ik hou niet van dat slabber
dewapskie") eraan heeft moeten
geven. Wel leest ze nog in de
weinige vrije tijd een detect ive of
kijk t ter on tspanning naar info r
matieve programma 's en zeker
naar de Cosby Show op I.v. (Een

Karin Houwing

ander favor iet programma zullen
we niet vermelden!)
Over t.v, gesproken: de school
jeugd kijkt erg veel I. v. vindt
Karin .Teveel , va lt Hiddahaar bij.
Hidd a is haar collega voor de
onderbouw (groep 1 en 2) Sinds
febru ari '85 werkzaam in Thes in
ge. En omdat we met haar via
deze kran t nog geen kenn is had 
den gemaakl, besloten we tot
een du bbel-interview.

Hidda Sybilla Jager (geboren 22
6-61 te Arnhem) is in vee l opzich
ten tegengesteld aan Karin. Zij
wist namelijk al heel vroeg dat ze
"kleuterjuf" wil de wo rden. Des
ondanks (of misschien daardoor)
kunnen ze goed met elkaar
opschieten en samenwerken.

HiddaJager
foto:Anc nes van der Meuten

"He t avon tuur van reizen en
ove ral heen gaan zit in me", zeg t
zij. Geen wonder als je ziet hoe
vaak zij in haar leven al verhuisd
is. Ze woonde 2 jaar in Arnhem,
6 jaar in Ter Apel (vandaar mis
sch ien nog de ietwat Groningse
ten s?) 3 jaar in Sas van Genl. 5
jaar in Terneuzen, vervolgens
gingzeop haar 17eop kamers in
Middelbu rg, (want elke dag met
de boot over was niet te doen)
waar de kleuterkweek gevestigd
was .
Daar bleef ze twee jaar en toe
haar vader werk kreeg in Delfzijl
besloot ze mee te verhuizen naar
het noorden. Ze woonde eerst in
een studentenflat in Groningen,
kreeg vervolgens een piepklein
kamertje in Helpman, woonde

nog in Midlaren in een vakantie
bungalowtje en be landde uitein 
delijk via Borg er, waar ze 2,5 jaar
met veel plezier kleuterleidster
was, in Beyum waa r het haar niet
echt bevalt. . .

Het laatste jaar op de kleuter
kweek, waarin ze de applicatie
cursus en de hoofdakte deed,
had ze oo k nog tijd over. Ze

Iwerkte toen een half jaar in een
kled ingzaak in Gron ingen. Hier
beloofden ze haar werk als ze als
kleuterjuf na haar examen geen
baan zou vinden. Maar ze vond
d irekt werk in Borger. Het beviel
haar hier zeer maar na 2,5 jaar
werd zij boventa llig en sto nd ze
met wachtgeld op straat. Omdal
er geen baan was beslo ot ze
M.O. Frans te gaan studeren aan
de Ubbo Emm ius lerarenop lei
ding in Groningen. Na een half
jaar studie solliciteerde ze naar
Thes inge, ze kreeg de baan en
nu houdt ze haar liefde voor talen
levendig door franse bo eken te
lezen en een cursus Spaans via
de I. v. te volgen. Andere liefheb
beri jen zijn het verz ame len van
vooral oude poppen, van poezie
albumplaatjes (di t gebeurt o.a,
per vel en per ser ie) en van oude
poeziealbums.
Daarvoor struint ze rommel
markt en af, maar helaas zijn ze
bijna niet meer te krijgen. (Wie
weet, in Thesinge en Garmerwol
de?) Verder houdt ze van lekker
en b ijzonde r eten , pas nog ont
dekle ze een Indiaas rest aurant ,
Vooral eten dat je helemaal niet
kent trekt haar. Ze is vege tarier
("Ik moest eens naar hel slacht
huis om vlees voor de hond te
hale n en toen kreeg ik nog meer
aversie tegen vlees . . .) en is lid
van de akt ieg roep "Lekker dier".
Maar voor Hardy, haar vriend,
maakt zij wel vlees klaar. Ze heeft
voorkeur voor maa tschappelijk
georienteerde boeke n. Zo leest
ze nu de boeken van Yvonne
Keuls en is verz ot op detecti ves.
Op t.v. vo lgt ze alle crimi 's .

Automatisch sparen... \
een goed recept.

Rabobaok ~

De Rabobank kent 2 vormen
van automatisch sparen:
met vaste óf met wisselende
maandbedragen.
Informeer er naar bij uw
Rabobank in de buurt.

Voor automatische
spaarders.



de winaars v.ä. estafette
v.l.n.r. Henk Groothof, Stoffer Havinga. Hennie Reinders en
zoon foto: Andries var der Meulen

Op dit moment gaf de band
recorder de geest, dat wil zeg
gen de band moest omgedraaid
wo rden en we praatten net zeer
uitvoerig over het waarom van
chr iste lijk of openbaar onder
wijs. Hidda is van Hervormde
huize, Karin Gereformeerd. De
ene ondergetekende wilde kerk
en politiek er nog bij slepen,
maar de andere zei: "Zullen we
dit maar overslaan, doen we nu
wat gezelligers". Dus draaiden
we het bandje en besloten we
nog wat onderwijskundige zaken
aan de orde te stellen.
Karin 's specialisaties zijn teke
nen en natuurkunde.Aan dit laat 
ste vak doet ze momenteel wei
nig omdat de hoofdvakken nu
nog erg vee l aandacht vragen en
er ook wein ig natuurkundemate
riaal op school aanwezig is om
de kinderen zelfstandig te laten
werken, althans in de midden
bouw. Verder heeft ze geen
voorkeur voo r een bepaald vak ,
wel houdt ze van doceren: "Ik
mag heel graag iets uitleggen en
dan co nstateren: hé, ze hebb en
het opgepikt. . .". Muziek is haar
zwakke kant , maar gelukk ig
heeft Hidda in haar opleiding
extra aandacht aan muziek
(Gehrels) en dramatische
exp ress ie besteed. Dat geeft zij
graag en ook goed getuige een
opmerking van Karin. "De kinde
ren vinden het altijd een feest om
naar Hidda toe te gaan ".
De middenbouwers volgen
namelijk ook nog lessen in de
onderbouwen wat later in het
jaar gaan de kleuters ook 1 mid
dag naar de "eerst klas". Naast
haar specialisaties heeft Hidda
voorkeur voor creatieve werkles
sen (kleien e.d.) terw ijl ze spel 
lessen minder aantrekkelijk vind.

Beide dames volgen of volg den
ook nog cursussen zoa ls via de
schoolbegeleidingsdienst een
cursus individuele leerzorg, een
cursus speerpuntlezen, rekenen,
engels en een comput ercursus.
En verde r nemen ze natuurlijk

deel aan versc hillende buiten
schoolse aktivitei ten. AI met al
een behoorlijk druk bestaan.
Toch vinden ze beiden ook nog
tijd voor hun vaste vrienden
Hardy en Hendrik Jan .

Tot slot praatten we nog even
over de opmerkelijke groepssa
menstelling van de kleuters : 14
jongens en 1 meisje. Gevolg is
wel dat er veel met auto's en wei
nig met poppen wordt gespeeld,
maar verder ervaart Hidda dat
niet als een probleem en ook
Nynke, het enige meisje, vindt
het prima zo.
Het gesprek liep noga l uit. De
enige die daarvan echt de dupe
werd was Ginie Elema die als
oppas was ingeschakeld. Dat
werd dus patat eten voor haar
echtgenoot . Maar wat wil je met
4 babbelende vrouwen? Hoe
houdt collega Piet dat alle dagen
vol .. .

Tineke Werkma n en Truus Top

Winters
vermaak

IJs vereniging "de Scheuvel"
beleefde de afgelopen weken
gouden tijden . Van de carav an
die op de ijsbaan werd gep laatst
is meerdere kere n gebruik
gemaakt , om met een kop warm
drinken of hete snert weer wat
op temperatuur te komen. Ook
zat je er lekker beschut om de
schaatsen onder te binden. De
gemotoriseerde sneeuwschui
ver heeft regelmatig voor een
gladde baan gezorgd, zow el op
het Maar als op de ijsbaan.
Over de wedstrijden voor
schoolkinderen die de vereni 
ging organiseerde leest U elde rs
in dit blad. Op zaterdagmiddag
31 jan. werden de bekende esta
fettewed str ijden gehouden . Er
namen 27 personen aan deel. Na

loti ng werd bekend met wie men
een 3-tal zou vormen. Het was
stralend weer en geze llig op het
Maar met koek en zopie door hel
keukenraam van Alwia en Arend
Kol.
leder reed voor wat hij/zij waard
was en had geluk of juist pech
door een val of verlies van dat
ellendige stokje. Na heel wat
zwee tdruppels gingen de
medailles naar:
1e prijs: Henk Groothoff, Hennie
Reinders. Stoffer Havinga. 2e
prijs: Pieter Holtm an, Sjoukje
Steenbeek. Menno Ritsema. 3e
prijs: Arend Hoekstra. Truus Top.
Aries Sibma.
Dinsdagavond 3 febr. werden bij
ingeval len dooi de priksleewed
stri jden gehouden. Er namen 50
mensen deel en het geheel
duu rde to t bij 10 uur. Ondanks
temperaturen rond het vriespunt
was het best koud en vie l de kop
snert of iets anders verwar
mends er best in.
Prijsw innaars : Meisjes t1m 16
jaar (4 deel nemers) 1. Caro lien
Kits : 2. Petra ApolI; 3. Annelies

Kits ; 4. Karin van der Veen. Jon
gens t1m 16 jaar (10 dee lnemers)
1. Ronaid van Zwo l; 2. Richard
van der Veen; 3. Jelle van der
Veen.
Dam es 17 jaar en oude r (10
deeln.) 1. Liesbeth Hofstra ; 2.
Corrie van Houten; 3. Ina van
Zan ten. Heren 17 jaar en ouder
(26 deeln.) 1. Wim Ritsema; 2.
Stoffer van der Veen; 3.Klaas
Steenbeek.
Na afloop van de priksleewed
strijden werden de fraaie medail
les voor het estafette-rijden uit
gere ikt in café Molenzicht. De
andere prijswinnaars kregen de
medailles thuisbezorgd.
Op vrijdag 13 febr. organiseerde
het bes tuur van "de Scheuvel"
een bingo-avond. De opkomst
viel erg tegen. Er wa ren plm. 40
mensen en ondanks dit geringe
aantal heeft de bingo nog
f 450.- op geb racht. Koning
Winter lijkt definiti ef vert rokken
te zijn en du s kan de vereniging
weer in "zomerslaap".

Truus Top

~
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DORPSGENOTEN BEDANKT

Schaatswedstrijden "De Til"

Mede nam e Lucas, d ie we er
thuis is , wi llen we iedereen
bedanken die Lucas verwend
heeft met boeken , kaarten,
bezo ek, b loemen , taarten, fruit 
mand en, enz. tijdens zijn verblijf
in het zieke nhuis en bij zijn thuis
ko mst. Vele dorpsgenoten en
verenigingen hebbe n zijn verb lij f
in het RKZ op deze manier een
beetje aangenamer gemaakt .

Komt allen!

Zat erdag 7 maart a.s . geeft de
muziekveren ig ing " Harmonie"
haar jaa rlijkse uitvoering in café
de "Leeuw " te Garm erwo lde,
aanvang 19.30 uur . Het korps,
de drumband en de "Alpenja
gers" heb ben vele pracht ige
nummers voor U ingestudeerd.
Het is verheugen d , da t de vereni·
ging thans weer een aanta l jeug
d ige leer lingen in opleid ing heeft .
Het is hun dan ook een grote eer
hun kunnen aan U te mogen pre
senter en. Na het muzikale
gedeelte zal de avo nd verder
worden verzorgd do or het
bekende, vee lvu ldig voo r rad io
Noord te be luisteren, gezel
schap " DUO KARS" . Nadere
aankond iging ove rbodig. Suc
ces verze kerd .
Natuurlijk zullen ook ve len na het
officiële gedeelte van deze
avo nd graag een da nsje wiilen
maken. Ook hierme e heeft de
"Harmonie " rekening gehouden,
door di t gedeelte van de avond
te laten verzorgen d oor het
orkest "ALBEKLASS". Entree
f 5,- pe r persoon.
"Harmonie" hoo pt, dat U deze
avond vrij zult houden en in grote
ge tale haar uitvoering gaa t
bezoeken.

Het bes tuur.

AANNEME RSBEDRIJF

Ook degenen die al die 10 we ken
steeds maar weer hebben willen
opp assen zijn we erg dankbaar.
En dan tot slot het hartverwar
mende medeleven van velen
heeft ons erg goed gedaan.

Lucas, Geke, Rein en Wies V.d.
Molen
Oud e Rijksweg 12, Garmer
wolde

Dinsdag 20 januari hadden wij
sch aatsw edstr ijden van sc hool.
s Morgens gingen wij gewoon
naar school, maa r s'middags
schaatse n. Toen we op de ijs
baan aankwamen moest iede r
een uit de hogere klassen mee
helpen met sc haatse n onde rb in
den en na een tij dje had iedereen
de sc haatsen aan zijn/haar ver
kleumde voe te n. Na een klein
kwart iertje begonnen de we d
stri jden.
Eerst kwamen de groe pen 3 en 4
aan de beurt , dan de groepen 5
en 6 en als laatste de groepen 7
en 8. Voor de laatste groepen
werd de baan langer gemaakt, ik
zal nu de uitslag op papier zet
ten:

Stoomfluitjes

TEKOOP AANGEBODEN:
- jonqenszmeisje sfiets plm. 5 jaarf 45 ,-

- voetbalschoenenmaat34·35j t ü.c teie -
foon 050-416094

- donkerbruinvelours tweezitsbankje.
Tegen elk aannemelijk bod. L.v.d . Veen
straat 1B. tel: 050-420729

- 4 lage barkrukkenà j 25,- . Fam. Buringa.
L.v.d . Veenstraat 24, lel:050-416049

GEVRAAGD:
- Ik zougraag kinderoppas zijninGarmer

walde. Lakke Schuling, tel: 416355

Wist u dat:
- er volgend jaar ('88)een konijnen

tentoonstelling in Thesinge wordt
georganieseerd. Wim Ritsema kan
hieralles over vertellen.

- De muziekvereniging "Harmonie"
tegenwoordig in het donker repe
teert?

- Dat dit weer eens iets anders is,
met een uitvoering inhet vooruit
zicht.

- Dat de heer vld Broek (lid vld
muziek) al een zaklantaarn mee
neemt uit voorzorg.

- Dat het nu de vraag is wie de diri·
gentskosten betaalt?????

Groep 3 & 4 jonge ns: 1. Klaas
Mollema; 2. Steven van den
Oever; 3. Arjan Balkema. Meis
jes: 1. Sarah Pater ; 2. Eva van
den Oever; 3. Rosa Heuvelmans.
Groep 5 & 6 jongens: 1. 1. Je lle
van de Veen ; 2. Jan Veenkamp ;
3. Jeroen Blokzij l. Meisjes: 1. Oli
via Pater; 2. Caro lien Kil s; 3.
Marjan Karsijns .
Groep 7 & 8 jongens: 1. Wim
Hol tman; 2. Bert Mollema; 3.
Imro de Haan. Meisjes: 1. Lettie
de Boom; 2. Lisann e Hofstede;
3. Karin van de Veen .
Na de wedstrijden kregen we
nog een kopje chocolademe lk en
twee knakworstjes. Ik von d het
heel gezellig. . .

Michiel van den Oever

Maandagenda
2 maa rt:

Vergadering VerenigingvanDorpsbe
langen in café -de Leeuw", aanvang
20.00 uur.

7 maart:
Uitvoering"Harmonie" café"deLeeuw"

10 maart:
Vergadering StichtingDorpshuis Gar
merwelde metatçevaardiqden vanver
enigingen (qebrulkers)

20 maart :
Lentefeest basisschool Auischerbrug

21 maart:
Kegelen red. kamer "w ester" in Vries

24 maart:
C.P.B.. een avond over 'koelen en vne
zen'dooreenvoorlichtstervande EGO;
19.30 uur in hetTrefpunt.

27 maart:
Jaarvergadering P.J.G.G.

---------- - - -

Kerkdiensten
Ge ..efortllee..de ke..k
The.lnge-G. ..merwolde

1 maart: 9.30 uur kandidaat Hoek van
Midwolda
14.30 uurdhr. Groeneveld van Leek

8 maart: 9.30 uur ds. Wijnjavan Diever
14.30 dhr. Lergner van Groningen

11 maart: 7.30 uur (bidstond) ds. Wijnja
van Diever

15 maart:9.30 uurds. Witte van Steenwijk
14.30 uurds. Witte van Steenwijk

22 maart dr. Breek-Boelcts van Zuidla
ren
14.30 uurdhr. Fraanje vanMiddelstum

29 maart: 9.30 ds. de Jong van Coevor
den
14.30 kandidaat mw. Woltersvan Gro
ningen

Herv. Gemeente
Thesinge-Garmerwolde

8 maart: Garmerwolde 10.00 uurds. C.
de Vries-Batenburg

15 maart: Thesinge 10.00 uur ds. C. de
Vries- Baten burg

22 maart: Garmerwolde 10.00 uurdr. H.
te Velde, Paterswelde

29 maart:Thesinge 10.00 uur ds. E. J.
Hefting,Ten Boer

REDAKTIE
ADRESSEN
Recaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Elisabeth Schuling. Delta v.d, Molen,
Janet Jansen (fotograafj,Tineke
Werkman.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber.
Andries v.d. Meulen, (totoçraaf),
Joanne v.d, Meulen,
Truus Top, Ad v, Zalk,
Crétien Schouteten.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schuling,
L. v.d. Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
Kees Faber, Kapelstraat 5.
tel. 05902-2257.

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9796 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05.749
giro V.d. bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór de
15evan de maand.

creatief centnIm

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 05().41 6501

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.


