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Wat kan ik eigenlijk niet?
Jaarlijks komen er een
aantal nieuwe mensen in
Garmerwolde wonen. Eén
van deze mensen is de heer
Ruiter, in januari 1986
neergestreken aan de
Oude Rijksweg 20. De heer
Ruiter heeft een klusjes.
buro en naar aanleiding
hiervan zochten we hem op
voor een gesprek.

Waar komt u vandaan ?

We komen uit de stad Gronin
gen, waar we, mijn vrouwen ik,
op een flat woonden. Bij de flat
had ik geen ruimte om mijn spu l
len op te slaan. In de stad heb ik
wel een werkplaats, maar het is
toch gemakkeli jker om iets bij
huis te hebben. We hebben
overa l in de buurt van Groningen
rondgekeken, Eelde, Paterswol
de.
We zagen een advertentie van dit
huis in de krant en zijn gaan kij
ken. Hoewe l er veel opgeknapt
moest worden zag ik het wel zit
ten. Bovendien zaten er nog een
paar voordelen aan dit huis, er is
ruimte achter voor een grote
schuur, en het kengetal van Gar
merwo lde is hetzelfde als van de
stad, wat van groot belang is
voor mijn zaak. Veel mensen
weten niet waar Garmerwolde
ligt, maar het geta l OSO kennen
ze wel.

Hoe bent u er toe gekomen om
een klussenburo te beginnen?

Dat heeft een vrij lange voorge
schiedeni s. Toen ik van school
kwam moest ik een baantje zoe
ken. Het leek mijn moeder een
goed idee om bij een bank te
gaan werken. Dan zag je er
netjes uit. Zo ben ik bij een Kre
dietbank terecht gekomen, maar
het beviel me slecht, de sfeer
was er te bekrompen. Na 3
maanden heb ik iets anders
gezocht en kwa m ik terech t op
een klein kantoor (fa. Cohen). Na
14 dagen had ik dit ook wel
beke ken en ben ik naar het hage
land getrokken. Een vrij leven,
dat trok me.

Ik kwam bij een kruidenier aan
het werk , boekjes en bood
schappen rondbrengen. Daar
gebeu rden leuke ding en, zo
kwam ik eens bij een boer en die
vroeg me om een "groupvaal"
(verkl. een dweil om de grup ach
ter de koeien schoon te maken)
op te halen. Als stadsjongen had
ik geen flauw idee wat dat was
en ik ging welgemoed op stap.
Na 3 boerder ijen kwam ik erach
ter dat ik er tussen genomen
was.
Paling vangen in de tochtsloten
was ook een geliefde bezigheid.
Dat mocht niet, dus gingen we
altijd bij een boer vissen die geen
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tele foon had , zodat hij geen pol i
tie kon bellen. Tja, wat heb ik ver
der nog gedaan, bed rijfsleider bij
een supermarkt in Hoogezand ,
spek en wors t verkocht, marga
rine verkocht voor Remia en nog
bij een azijn-en-mos terd-firma
gewerkt.

Maar geen van deze beroepen
duidt nog op een klusjesburo

Nee, dat klopt. Op een gegeven
moment stond er een adverten
tie in de krant van Kamphuis
(meubelzaak). Zij vroegen een
meubelspuiter. Daar werd ik
aangenomen, en van lieverlee

begon ik er ander wer k bij te
doen , zoals meubels lijmen, op
de expeditie werken, meubels
repare ren, antieke meubels res
taureren. Voor hout heb ik alt ijd
een voorliefde gehad. Wat ik erg
leuk vind is om uit hout allerlei
figuren te snijden of te draaien.
Het werken bij Kamph uis was
fijn. Als personeel onder elkaar
hielden we wel van een grapje.
Zo at een collega van mij altijd
een hard -geko okt eitje tussen de
middag. Met een lepeltje werd
het ei kapot get ikt en dan afge
peld. Op een gegeven mom ent
heb ik het ei omg ewisseld voo r
een rauw ei. En ja hoor, het lukte,
het rauwe ei werd stuk geslagen
en hij zat onder het struif. Dat
was lachen geblazen. Zo heb ik
ook eens voor een andere col
lega die vaak een gebakken kar
bonaadje meenam , een karbo
naadje gemaakt van spaanplaat ,
mooi geverfd en ook verwisseld.
Deze man werd er wel boos om,
maar toen hij de echte weer
kreeg, kon hij de grap wel waar 
deren.
Maar ja, de tijden werden slech 
ter, de produkt ie afdeling van
Kamphui s verdween en ik stond
op straat. Inmiddels was ik
boven de 40 gekomen en, al ben
je dan nog zo goed in je vak, je
kunt geen werk meer krijgen.
Eerst krijg je nog een uitkering,
maar dan kom je in de bijstand
terech t. Bovendien lokte het
niets doen me helemaal niet. In
diezelfde tijd belde Kamphuis
regelmatig op of ik een klusje
voor hun wilde doe n. Toen
begon het idee te rijpen om voor
mezelf te beginnen.

Vergde dit niet veel investe
ringskosten?

Dat viel wel mee, tenminste voor
het houtbewerken en andere
klusjes. Het meeste gereed
schap had ik al. 'k Heb een
nieuwe auto gekocht, een busje
en zo ben ik begonnen. Als klan
ten had ik verhuizers, die schade
hadden aan meubels, kamerver
huurbedrijven, veel keukens



geplaatst enz. Maar de meubels
bleven trekken en er kwam ook
de vraag of ik leren bankste llen
kon opknappen . Zodoende ben
ik een cursus leerbehandeling
gaan volgen. En dat is nu mijn
grote liefde.

Kunt u iets verte llen over de ver
werk ing van leer ?

Meube ls, schoenen en kleren
worden meestal van runder leer
gemaakt. Een enkele keer van
geiteleer , maar dat is harder dan
runderleer. Oostenrij kse koeien
geven het beste leer. Wat ook
veel mensen niet weten is dat
kalfsleer niet van kalveren
afkomstig is, maar van kleine
buitenlandse koeien. Het ver
werken gaat als volgt: de huid
wordt eerst gewassen en gezou
ten. Dan wordt hij overlangs
doorgesneden, de onderste
laag, suède, is het slechste deel
van het leer en wordt gebruikt
voor het maken van kleding. Van
de top laag worden meubels
gemaakt, soms zijn in deze top
laag nog littekens te zien van
prikkeldraad, brandmerk of hor
zeisteken. Daarna wordt het leer
gelooid en geverfd in een anali
nebad .
Dan word t het verwerkt tot meu
bels en wordt het gegrond ,
gebeitst, de poriën worden
opgevuld,er komt 2x kleur op en
het wordt afgelakt met een soe
pel blijvende lak. Als ik meube ls
restaureer , dan maak ik het leer
schoon en herhaal boven
staande bewerkingen . Het leer
ziet er dan als nieuw uit.

Hoe gaat u verder in de toe
komst?

Ik wil me voora l gaan toeleggen
op het werken met leer. De naam
van mijn bedr ijf is dan ook veran
derd in Allround lederservice.
Voor Allround heb ik gekozen ,
omdat je dan bovenaan in het
telefoonboek staat. Als mensen
iemand nod ig hebbe n nemen ze
meestal de bovenste . Verder heb
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Goederen gebracht
m de L. v.d Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thUis gebracht

Tevens :
5uéde-relfllglng.
stoppage en
kled/ngreparalle.

Goed voor uw goed

een opgeknap t bankstel

ik de bus vervangen door een
grote auto met aanhanger ,
waarop ik een compleet bankstel
kan vervoeren .

Hoe bevalt het wonen in Gar
merwolde?

Prima, je maakt hier wel leuke
dingen mee en ook minder leuke.
Laatst kwam mijn achterbuur
man bij me met zijn koe
koeksklok. Deze liep al een
poosje niet meer. Hij had hem
van de muur gehaald en was er
mee gevallen. De klok deed het
nog niet, ach, zei zijn vrouw,
breng 'm maar naar de Ruiter,
die kan hem misschien wel
maken. Ik keek de klok na,
maakte hem schoon en smeerde
hem. Toen ik de klok weer terug
bracht, vroeg ik of hij de klok ook
gesmeerd had. Ja, zei de buur
man, maar we hadden geen
naaimachine-olie meer, dus heb
ik het maar met Becel gedaan.
De klok loopt nu prima, alleen hij
roept nu koek inplaats van koe
koek. Ach, zei ik tegen de buur
man, de voge l heeft honger!
Een minder leuk ding is dat vorig
jaar kolen uit de tuin gestolen
zijn. We dachten dat dit in een
dorp niet voorkwam. Straks als
de schuur achter mijn huis klaar
is, wil ik daar gaan werken en dan
hoop ik dat er jongelui in het dorp

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooraluwloon-en
graafwerkzaamheden

Jt slootonderhoud
Jt maaidorsen
Jt grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 05 0-421535
b .g.g. 0590 2-1 634
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zijn, die ook belangstell ing heb
ben voor hout en leerbewerken,
aan wie ik het kan leren. Dat lijkt
me echt leuk, mijn kennis over
drage n. Als ik 65 ben, hou ik ook
op met werken, dan ga ik me aan
mijn hobby wijden en kan zo'n
jong iemand het misschien over
nemen.

Wat zijn uw hobby 's?

Haast alles wat je met je handen
kan doen, zou ik haast zeggen.
De grootste hobby is er een
weekend opuit trekken met onze
kajuitboot en varen en vissen op
de Wadde nzee. Tja, en verder
o.a. fotograveren, verzamelen
van oude blikken , munte n, grap
pige uitspraken verzamelen,
koken, tuinieren, mode lbouw,
haast teveel om op te noemen, 0

ja, ook nog tonee lspelen.

Nog een laatst e vraag. Zijn er
ook dingen waar u een heke l
aan heeft?

Aan cact ussen,die prikken zo en
bloeien nooi t, aan stofzuigen en
repareren van auto motoren.
Daar krijg je van die vett ige han
den van.

Detta v.d. Molen
Elisabeth Schuling

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

Bemid delin g bij aan-
en verkoo p van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

Verzorg ing van hypothe 
ken voor di v. banken .
Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D . VEEN,
Kapelst raat 7,
9797 PJ Thesing e.
Tel. : 05902- 2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaa rs in om. goed)

Kees Klei 40 jaar
lid van "WESTER"!
Op 4 januar i j .1. was het 40 jaar
geleden , dat Kees Klei lid is
geworden van Rederijkerskamer
"Wester" . 40 Jaar akt ief lid,
waarvan 20 jaar als bestuurslid
en bovendien bijna elk jaar een
rol. Hij deed ook nog andere
klussen. Zo ging men de eerste
jaren van zijn lidmaatschap wel
eens op reis, maar met de "tou
ringca r" van Klei, zoals in de
notulen staat vermeld. De reis
duurde wel wat lang. Op 26 juni
1947 ging de reis naar Friesland.
Vertrek Garmerwo lde 8 uur. Aan
komst Sloten 12.30 uur. Ook
maakte hij zich, vlak voor een uit
voering, grote zorgen over de
geboorte van een baby,die maar
niet kwam, in het gezin van een
van de spele rs. Gelukkig liep
alles goed af en de "baby" is nu
lid van onze vereniging.
Voor al zijn verd iensten kreeg hij
een zilveren speld, tijdens onze
jaarlijkse feestavond voor leden
+ aanhang. We hopen dat Kees
Klei nog lang aktief blijft binnen
onze verenigi ng, want we kun
nen hem nog lang niet missen!!

Wat zijn de plannen van
"WESTER" in 19877

Allereerst zijn we al weer aan het
repetere n voor het Openlucht
spel. In verband met de late
schoolvakanties zijn de uitvoe
ring dit jaar vroeg op 17 en 18 juli.
Natuurlijk weer in het Openlucht
theater aan de Geweideweg 11.
Opgevoerd wordt: "OP DE
DOLLETOER" een blijspel in 3
bedrijven door Bart Veenstra .
Eind mei begin juni gaan we weer
fietsen en in november is onze
zaaluitvoer ing . Ook staan we
natuur lijk weer op de braderie,
waar u allerlei informa tie over
onze vereniging kunt krijgen.

Tot ziens op één van onze aktIvi
teiten!
Janna Hazeveld

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt autorijden
leuk en betaalbaar

• Opel Co rsa TR GL '85 
Corsa LS '85

• Op el Kadett 12 N '83 
Kadett 12 S GLS '84 
Kad ett 16 S GLS + LPG
'84 - Kadett 13 S auto
maat '82 - Kadett LS 16S
diesel '85.
Opel Ascona 16 S 5-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG '83

• V.W.Golf+LPG'84-V.W.
Golf GTS + LPG '85

• Ford Sierra Laser '85

Rondeboslaan 5, Delfzijl
05960-31031 , na 18.00 uur

de heer Holt 0596 7-2929



Het zijn de kleine dingen die het moeten doen

Dorpsbelangen Thesinge houdt jaarvergadering

Voorzitter Zij lema van de 'Ver
eniging voo r Dorpsbelangen'
was inzijn inleiding op de jaarver
gadering op 26 maart heel dui
delijk in het geven van een plaats
aan 'zijn' verenig ing. Zorgen
voor de kleine dingen die het
leven van de inwoners van ons
dorp plezierig(er)kunnen maken .
Grote dingen mag je niet ver
wach ten. Daarvoor laten de
maatregelen uit Den Haag en
Ten Boer te weinig ruimte . De
laatste tijd houden deze regelin
gen vooral bezuinig ingen in.
Daar is als Dorpsbelangen al
helemaal niets tegen te doen . Als
het geld op is dan is het op . Voor
meer geld zorgen kun je niet,
maar je kunt je wel druk maken
om de verdeling van het geld dat
overb lijft . Dat beteke nt , aldus
Zijlema, dat het hoofd niet in de
schoot gelegd moet worden en
dat we maar sti lletjes moeten
afwachten wat anderen voo r ons
in petto hebben .Zoveel mogel ijk
toch de vinger aan de pols hou
den en daarnaast leuke dingen
op poten zetten voor de bewo
ners. Dat moet in nauwe samen
werking met de mensen gebeu 
ren; het bestuu r kan niet alles
alleen, zo stelde Zij lema nog
eens voor alle duidelijkheid. Dat
dat niet altijd lukt bleek ook deze
avond weer; er waren slechts
ruim 20 bezoekers in café 'Mo
lenzicht' aanwez ig. Er moet blijk 
baar een publiekstrekker als Pel
leboer bijgehaald worden om de
zaal volte krijgen.

Afgelopen jaar

Door het voo rlezen van het ver
slag van de vorige vergadering,
het jaarvers lag en het financieel
verslag werd het afgelopen

dorpsjaar weer even in herinne
ring gebracht. Een jaar met de
bekende -suksesvolle- aktiv itei
ten als touwtrekken , de kool 
zaadfietstocht, de tuinkeuring,
neijoarsvesiede , e.d. Een frustre
rende ervaring vormde het
gezoek naar een speelve ldje
voor de jeugd . Er is f 9500 ,
beschikbaar, maar het wil maar
niet lukken een geschikte plaats
te vinden . Men dach t die gevon 
den te hebbern naast de her
vormde kerk, maar dat is op het
laatste moment tegengehouden
door de Stichting Oude Gronin
ger Kerken (waar ik me wel iets
bij kan voorstellen). Feit blijft wel
dat het geld nog steeds niet
besteed is en de kinderen geen
spee lplek hebben. Tijdens de
vergadering werden nog een
aantal suggesties o.a. (eind Bak
kerstraat) gedaan die door het
bestuur onderzocht zouden wor
den.
Natuurlijk kwamen de verkeers
drempels ook weer aan bod . Die
hadden het afgelopen jaar in het
bestu ur voor een krisis gezorgd.
Er gingen namelijk stemmen op
om 'boosdoener' Rudi Bremer
te royeren als lid van "Dorpsbe
langen ". Gelukkig (en terecht)
bleek de meerderheid van het
bestuur van mening te zijn dat
Rudy niet persoonlijk aanspra 
kelijk gesteld kan worden voor
het plaatsen van de drempels,
waar zovee l mensen problemen
mee hebben. Het gezonde ver
stand zegevierde, hoewe l er bij
een aantal mensen duidelijk
gevoe lens van ongenoegen bIe
ven bestaan . De aanloop van de
laatste drempel wordt binnen
kort iets afgevlakt en laten we
hopen dat daarna deze zaak is
afgedaan.

Detuinkeuring kwam ook nog
even in discussie. Men vroeg
zich af hoe het kon dat deze keer
een achtertuin in de prijzen was
gevallen. Het kwam er op neer
dat de jury van iemand een tip
had gekregen dat ergens een
hele mooie achtertuin was; bij
het beki jken ervan bleek dat
inderdaad zo te zijn en er werd
een prijs uitgeloofd. Het bestuur
zat er duidelijk mee in zijn maag
en stelde met veel nadruk dat dit
een uitzondering was. Ach tertu i
nen doen dus niet weer mee! Wel
word t overwogen om de tuin
keuring per straat te doen.

Nieuwe plannen

Voor het komend jaar wordt het
bekende prog ramma afgewe rkt.
De foto wedstrijd , die het afgelo
pen jaar voor het eerst werd
georganiseerd , wordt herhaald.
Wel hoop t het bestuur wat meer
inzendingen te krijgen; dat viel al
met al toch wat tegen. Extra
publicitei t kan vast geen kwaad
zo werd opgemerkt door enke le
aanwez igen. Het touwtrekken
was de afgelopen keer eens wat
anders georganiseerd, maar dat
bleek geen sukses. Vooral bij de
dames- touwtrekkers lopen nu
nog mensen rond die het niet
eerlijk vonden. Dus weer terug
naar het oude systeem. Het pro
bleem daarbij is we l dat het erg
lang duurt . Oplossing: vroeger in
het jaar of op twee avonden. We
horen wel wat er uitkomt.
De opgeknapte brug in Thesinge
wordt binnenkort door de
gemeenteovergenomen van het
waterschap. Dat had al gebeurd
moeten zijn, maar ambtelijke
molens draaien zoals bekend

wel eens wat traag .Als het zover
is dan wil .Dorpsbelanqen" daar
een feestelijk tint je aan geven .
Wat we ons daar bij moeten
voors tellen werd nog niet duide
lijk, maar dat komt ongetwi jfeld
binnenkort.
Een nieuw idee was het afleveren
van een bloe metje bij nieuwe
bewoners van ons dorp. Dit plan
werd met gro te instemming
begro et.
Uit de vergadering kwamen niet
zoveel serieuze ideeën voor
nieuwe akt iviteiten. Alleen het
polsstokverspringen leek wel
wat , maar het best uur had al
eens gezocht naar een goede
plaats en dat was toen niet
gelukt. Ze zouden het toch weer
eens proberen, want het idee
sprak wel aan.

Rondvraag
De opdooi (op dit moment al
bijna weer vergeten) hield de
gemoederen op 26 maart nog er
bezig. 'Overdreven gedoe',
'zware gemeenteauto 's rijden
wel rond ', 'in andere gemeentes
doen ze niet zo moeil ijk', waren
enkele van de opmerkingen. Vol
gens het best uur is er weinig aan
te doen; het is een gemeentelijke
verordening . Mogelijk dat met
meerdere do rpen samen wel iets
te bereiken valt ; dat zou bekeken
worden. Een doorn in het oog
van de aanwezigen was het
slechte onderhoud van het
openbaar groen . Niet alleen lelijk
maar ook verkeersgevaarlijk .
Iemand leek het wel om er een
bordje met 'wildtuin' te plaatsen .
Dorp sbelangen zou dit punt
weer eens 'mee nemen', evenals
trouwens het steeds groter wo r
dende prob leem van de honde
poep. Er werd over een serieuze

Rabobank ~
geld en goede raad

ZILVERVLOaf
Groot spaarvoordeel voor spaarders van l
15 t/ rn 20 jaar! Het Zil vervloot spaarplan /i
heeft een geweldige premie aan boord! I'
Wat dacht je van 10% ekstra premie over
het gespaarde bedrag, Folder
halen bij de Rabobanken vlug
aanmonstere n bij de Zilvervloot!



Men doef er toch ook alles om aan geld te kom en, daar bij
" de Leeuw". Nu verhuren ze ook al palingen " foto: H .G. Ruiler

Gefeliciteerd Garmerwolder!
Met "Dorpshuis de Leeuw"

aanlijnverord ening gesproken en
het leek de meeste mensen een
uitstekend idee om op het speel
veld een 'verboden voor non
deri-bord te plaatsen. Toen
gesproken was over het slechte
onderhoud van het brugget je
Bakkerstraat-Moeshorn en de
gevaarlijk plaats van het bankje
direkt na de nieuwe brug, was
het belangr ijkste wel aan bod
geweest. Johan Suur en Roeit
Jansen waren toe n al lang weer
herkozen als bestuurslid en het
enige dat nog even de aandacht
tro k was het voorste l van Peter
Heidema om een eigen politieke
part ij op te richten; een soort
'Tamm eling-partij' voor Thesin
ge. Er waren niet genoeg mede
standers om dit idee verder uit te
werken. Dorpsbelangen moet
het dus alleen blijven doen; dat
zal ze met steun uit het dorp best
wel weer lukken .

Kees Faber.

Gezondheids
zorg thuis
De vereniging Het Groene Kruis
organiseert een voor lichtings
ochtend over:

gevaarlijke sto ffen in huis".

Deze ochtend wor dt verzorg d
door dhr. Schouteten,

Tijd: donderdag 7 mei 1987
van 10 tot 11.30 uur.

Plaats: Groene Kruisgebouw,
Blinkerdlaan 2, Ten Boer.

Voor vervoer kan gezorgd wor
den; belt u dan vóór 2 mei naar
mevr. Westeneng, tel. 05902
1880

U bent van harte welkom! De
toegang is gratis.

P.s. Noteert u de datum vast?

Op 15 april heeft het bestuur van
de Stichting Dorpshuis Garmer
wolde zijn handtekening gezet
onde r de koopacte. Het dorps
huis is nu van alle Garmerwol
ders samen en we zullen er
samen ook zorg voor dragen.
Het bestuur vond het wat "onge
zellig" om alleen maar een hand
tekening te zetten en heeft
daarom enkele mensen (o.a. de
pers!) uitgenodigd 's avonds het
glas te heffen op dit heugelijke
feit. Mieke Welling hield hierbij
een kleine speech waarin ze ver
meldd e, dat de off iciële opening
van "Dorpshuis de Leeuw"
ongeveer in september zal
plaatsvinden. Het is de bedoe
ling, dat het dak dan gereno
veerd zal zijn.
Op uitnod iging van Jan Wigbol
dus vertelde Frits Stollinga hoe
in 1958 het initiatief to t een
dorpshuis is genomen door de
muziekvereniging die niet meer
in het schoollokaal terecht kon.
Toende rti jd is er f 8.000,- bij

elkaar gebracht , maar leidde nog
niet tot een dorpshuis. Ook dit
geld, inmiddels f 14.000,-, is
heel belangrijk geweest voo r de
aankoop. Ook werd speciaal
gemeld hoe eindeloos geduld ig
de eigenaars van het café
geweest zijn , zodat het niet aan
iemand met wilde plannen ver
koch t is. Op dit alles werd
natuurlijk enthousiast een toast
geheven door de aanwezigen.
Eén van de aanwezigen , Piet van
Zanten, moest tot zijn spijt naar
de voork ant van het café gaan,
omdat hij het toneelstuk van de
PJG regiseert. Maar niet voor
één gat te vangen stuurde hij al
gauw een jeugdige toneelspeler
met het volgende bericht op het
bestuur af.

Zeer geacht bestuur,
Mede namens onze regisseur
menen wij te mogen stellen dat
de PJG-ton eelclub als eerste
off iciële gebrui ker van dorpshuis
"de Leeuw", het ons zeer welge-

vallig zou zijn indien u als bestuur
zou besluiten ons ter gelegen
heid van dit heugelijke feit een
toast te willen aanbieden. In
afwachting, van uw , naar wij
hopen, positieve react ie in deze,
verblijven wij met de meeste
hoogachting.

PJG-toneelclub
voorste zaal do rpshuis.

P.S. bijgevoegd treft u reeds de
bestellijst aan:
pils 2
rode wijn 2
sju 2
rivelIa 1
j.j. 1
Na deze interrup tie werd er nog
een tijdje gepraat en werden er
de laatste nieuwtjes uitgewis
seld. Zo hoort dat ook in een
dorpshuis.

Elisabeth Schulin g
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Dagboek van "juf Annita"
Anni ta, haar man Dick die bij de
NAM in Assen werkt en hun
dochtertje Yannine zijn naar
Gieten verhuisd. Op verzoek van
de redactie heeft Annita hierover
geschreven. Annita is op 13
febr uari 1960 te Henge lo
geboren. Zij is 5 jaar
onderwijzeres inThesinge
gewees t.

Vrijdag 13 maart. Vandaag was
het dus eindelijk zover. We
hadden zo'n beetje deze lfde
kriebe ls in de buik als een kind
dat weet dat het bijna jarig is:
Men zou ons de sleutel van ons
nieuwe huis in Gieten
overhandigen. Omdat ik mijn
baan in Thesinge had opgezegd
i.v.m. de geboorte van Jann ine,
waren we op zoek naar een huis
op fiets-a fstand van Assen , en
hadden dit huis gevonden.
Maandag 16maart. Dick had
met zijn baas afgesproken dat hij
zich deze week niet bezig zou
houden met de oliewinning dus
hoefde hij niet zo vroeg richt ing
Assen. Hij zou vandaag met zijn
ouders en zus naar Gieten gaan,
terwi jl ik in Thesinge bleef om
alvast diverse dingen in te
pakken en op het zoontje van de
zus van Dick te passen . Er stond
weer van alles op het
programma: behangen, zolder
verder sch ilderen, rails
bevestigen en garage lampen
ophangen. Omdat Dick had
beloofd te komen zingen in het
koor vertrokken we vroeg
richting Thes inge.
Dinsdag 17 maart. AI vroeg
gingen Dick en zijn vader naar
Gieten. Daar stonden de heren
van een vloerbedekkingszaak al
te popelen om in ons huis aan de
gang te kunnen . Ze hadden een
hoog tempo en op een gegeven
moment kon niemand meer een
kant op . Intussen was ik in
Lewenborg op visite, er was een

soort reünie van moeders die
met mij op zwangerschapsgym
zaten. Daarna pikte ik
schoonmama op en reden we
samen naar Gieten om daar weer
wat doze n uit te pakken en de
laatste behang rollen te knippen,
in de lekkere geur van
vloerbedekking, lijm en vinyl.
Woensdag 18 maart. Wederom
was het een kwes tie van vroeg
opstaan en vlug wegwezen, na
Jannine's ochtendbad. Onze

thuis op Grotekamp 88, Gieten

hulpkrachten hadden andere
bezigheden, dus waren we met
ons dr ieën. Alle ramen moesten
afgekrabd worden en gepoetst.
Een hele klus, die je armen goed
lam maakt! Dick is met de t rap
aan degang gegaan, die moest
van latjes voo rzien worden zodat
de rand van de vloerbedekking
niet zichtbaar zal zijn . Ook de bij
het huis horende kasten werden
in elkaar gezet. Eigenlijk waren
we niet zo tevreden over het feit
dat we per keer zo weinig spu llen
konden vervoeren van Thesinge
naar Gieten en daarom besloten
we dat ik met Jannine maar in
Gieten de nacht zou
doorbrengen. Dick vertrok alleen

richting Thesinge.
Donderdag 19 maart . Nu dat
sliep heerlijk, op het bed dat van
een aantal restanten
vloerbedekking, het boxkleed en
electrische onderdeken was
gemaakt, met als hoo fdkussen
een matras je en een
donsdekbed om onder te liggen
en met aangepas te droom: de
confron tat ie met een 'dakloze'
die dit huisje enige tijd als
slaapgelegenheid had gebruikt.

foto : lam. Sybenqa

Maar gelukkig lieten Dick en zijn
vader niet lang op zich wachten.
Het werd een hele drukte in de
kamer. Terwijl ons bestelde
wandmeubel in elkaar gezet
werd door twee heren kwamen
nog eens dr ie mensen een
telefoonprobleempje verhelpen.
Jannine werd intussen in het
keuken gedeelte gebadderd.
Een uur later werd ons nieuwe
bed bezorgd. Altijd een
spannen d moment want je weet
noo it of iets nieuws helemaal aan
je verwachtingen voldoet. Maar
gelukkig viel dat mee. Dankzij
onze nieuwe meube lstukken
konden we weer heel wat
huisraad kwijt. Vanmiddag heb

ik wat boodschappen in het dorp
gedaan , en heb meteen de
omgeving verkend, me als een
toeriste die zojuist haar tentje op
de camping had opgezet, en nu
het nieuwe oord bek ijkt ,
voelende.
Vrijdag 20 maart. Nadat Dick en
moeder Sybenga richting Gieten
vertrokken waren ging auto
nummer twee richting Bedum
om daar mij als oppas achter te
laten en de zus van Dick als
behangster mee te nemen naar
Gieten. Terwijl ik trach tte de
kinderen op tijd van en naar
school te helpen, kwamen de
muren van het huis in Gieten in
een snel tempo in een nieuw
velletje en kon aan het eind van
de dag gezegd worden dat het
behangwerk er, op een klein
snippertjer na, zo'n beetje op
zat. Een hele zorg minder dus!
Zaterdag 21 maart . In de loop
van de morgen verdwenen we
met twee auto's richti ng Gieten.
Eerst deden we even
boodschappen bij de diverse
doe-het-zelf-zaken. Dick heeft
weer kasten in elkaar gezet en ik
heb me uitgeleefd op (het
inrichten van) Jann ine's
kamertje . De laatste
behangsnippers werden op de
muur geplakt en verder waren er
nog genoeg andere bezigheden.
Zondag 22 maart. Vandaag zijn
we na kerkt ijd naar mijn ouders
in Zuidhorn gegaan , die deze
week hun trouwdag vierden.
Bovendien was ook de rest van
de familie thuis . Ook een zus van
Dick, die eveneens in Zuidhorn
woon t , hebben we bezocht.
Daarna zijn we vlot naar
Thesinge gegaan om de auto
weer vo l te kunnen laden
(beddegoed mee)en naar Gieten
te rijden en diverse dozen weer
uit te laden. Dat leek ons
hand iger dan morgen vroeg de
bekende hande lingen te
verrichte n omdat Dick weer aan
het werk zou.
Maandag 23 maart. Ook
vandaag stonden er diverse
dozen op uitpakken te wachten.
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In het begin wekten deze
werkzaamheden leuke
assoc iaties met het
sinterklaasfeest. Het is een hele
verrassing wat er tevoorschijn
komt, vooral als het staan goed
betreft . Ook komen de
herinneringen aan de gevers van
de diverse voorwerpen weer
boven en zo kwam het dat de
gedachte aan de Thesingse
kindertjes, die ooit potjes,
beeldjes, bekers etc . als
verjaardagskado hadden
gegeven, steeds weer
opborrelde. Dick kwam vroeg
thu is en bracht ons naar een
goed restaurant aan de
Molenweg 42 in Thesinge. Dick
ging weer naar het koor . Ikpakte
de auto in en diezelfde avond
ging het weer richting Gieten .
Dinsdag 24 maart. Terwi jl Dick
druk bezig was de kost te
verd ienen in Assen begon ik aan
een nieuwe serie dozen . (men
zou kunnen denken dat ons huis
nu zo langzamerhand wel
propvol zal staan maar in zo'n
hoog tempo gaat het uitpakken
nu ook weer niet aangez ien er
natuurlijk elke dag ook nog vele
andere werkzaamheden zijn ,
met name het bereiden en geven
van voed sel aan deze en gene ,
én natuurlijk de afwas) .
Woensdag 25 maart. Dick ging
vroeg richting Assen via Gieten
en mijn moeder stond al om acht
uur op de stoep. Het streven was
om nu zo veel mogel ijk dozen vol
te krijgen. (Een ontzettend
vervelend karwei!) Maar in de
loop van de dag verdwenen er
heel wat dozen richting
voorkamer. Rond zes uur werd
ons een diner in huize Sybenga
sr. gepresenteerd.
Donderdag 26 maart. Dé dag van
de verhuizing is dus eindelijk
aangebroken. AI vroeg vertrok
Pa Sybenga naar Groningen om
een vrachtauto te halen. Eerst
werden de spullen die naar de
Molenweg moesten ingepakt en
weggebracht en daarna begon
het passen en meten met dozen
en meubelstukken door de heren

Sybenga sr. en jr. en dhr . v.
Hemmen . Rond 1 uur zat de
wagen vol en na onze maaltijd
vertrokken we naar Gieten. In
Gieten aangekomen kon dus het
uitpakwerk beg innen. De meest
interessante dingen , zoals
bankstel , tafe ls en stoe len
stonden vrij ver achteraan dus
bleven we nog even in spanning
of alles wel zou passen . Maar na
een paar uur sjouwen was de
auto leeg enhet huis boordevol.
Het is wel even wennen dat alles
veel dichter op elkaar staat dan
in de pastorie en er zal nog wel
wat richting garagezolder
verdwi jnen, omdat het
overbodig blijkt te zijn. Na de
maalt ijd verdween pa Sybenga
naar Groningen om de auto terug
te brengen en wij bleven dus in
ONS huis achter , in een huis vol
dozen nog zonder gordijnen,

Juf Annita met haar klas

wandversiering en lampen. Geen
razende auto's voor het huis
meer , geen roepe nde
schoolkinderen en geen
zingende kerkmensen meer
vanuit de woonkamer te horen.
De periode .Thesinqe?" een fijne
tijd waarin zich voor ons heel wat
heeft afgespeeld, is afge lopen .
Depastorie moet nog 'even'
schoongemaakt worden, maar
vandaag begint voor ons een
hele nieuwe hoofdstuk. In een
nieuwhuis, een nieuwe
woonplaats, met weer andere
mensen . We zullen maar
afwachten hoe dat wordt, maar
we hebben er best zin in. En
Thesinge zullen we voorlopig
echt niet vergeten .

Achter ons huis kijken we uit op
een serie huizen in aanbouw,
met daarachter de bomen die

langs de inmiddels opgeheven
spoo rlijn Assen-Stadskanaal. De
heren bouwvakkers hebbe n vast
plezier in hun werk want je hoort
ze overdag regelma tig luidkeels
zingen. Voor ons huis is het een
dikke modderboe l, maar men
heeft beloofd om ,zod ra het weer
het toelaat , een tro tto ir aan te
leggen . Recht tege nover ons is
een laag 'bos' van ca. 40 m. diep.
Er naast loopt een sloot met een
houtwa l naar achteren en links
daarvan zijn bij goed weer
mensen in hun volkstuintje aan
het werk . Rechts van het 'bos' is
een fietspad, dat volgens de
ANWB paddestoel naar Bonnen
leidt. Als je dan nog even
doorloopt zie je de glooi ing van
de Hondsrug met akker - en
weidegrond en hier en daar een
boerderij.

Annita Sybenga-Reijerink .
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"Slachten is het mooiste werk"
een interview met Jan Lammert en Aa ltje Havinga

In de herinnering van velen lijkt
het misschien nog maar kort
geleden dat je bij slagerHavinga
in de Luddestraat in Thesinge je
vlees haalde, mees tal klaarge 
maakt waar je bij stond. Toch is
het alweer 3 jaar geleden dat de
laats te slager in ons dorp zijn
deuren na 30 jaar sloot. Som
mige mensen weten niet beter:
"er zijn toch geen winkels in The
singe? (Ja, Johan en de winkel
van loodgieter Slachter)" En dan
te bedenken datje hier vroeger 3
slagers , 3 bakkers en 2 manufak
turenwinkels had. De uitspraak:
'Tijden veranderen " is hierzeker
op zijn plaats en daar kunnen
Aaltje en Jan Lamm ert Havinga
over meepraten.

30 Jaar een veehouderij en sla
gerij

Jan Lammert Havinga, 63 jaar, is
geboren en getogen in de Lud
destraat in Thesinge. Zijn vrouw
Aaltje, meisjesnaam Vast, is 61
jaar en geboren in Stedum. Daar
hadden haar oud ers een kruide
nierszaak en ook een veehoude
rij. "Dat was vroeger heel
gewoon dat je naast een winkel
ook koeien had". Dus het werk
achter de toonbank was voor
haar geen enkel probleem, toen
ze in '47 in Thesing e kwam
wonen . "Ja. op 21 januari waren
we 40 jaar getrouwd!" Ze hebben
vier kinderen : Pieter woont in
Kollumerzwaag, Froukje in The
singe, Ria in Uithuizermeeden en
Stoffer woont nu nog thuis.
Maar geen van de kinderen heeft
de zaak overgenomen. "Vroeger
was het zo: de enige zoon moest
slager worden . Mijn opa , ook een
Jan Lammert en mijn vader , een
Pieter, hadden hier al een slagerij
en een veehoude rij. Ik had zelf

liever koeien, maar het was niet
anders . En wij hebben altijd
gezegd : als ze leren kunnen,
hoeven ze geen slager te wor
den. Dus een opvolger had ik in
'84 niet" aldus Jan Lammert zon
der een zweem van spijt. "De
eerste 7 jaar woonden we bij de
ouders Havinga in", verteld AaI
tje. "In '54 kwam het huis op
onze naam en verhuisden mijn
schoonouders naar de Haven
straat. Het was iedere ochtend
vroeg ops taan , mijn man was
dan eerst achter bezig met de
koeien.
Toen we begonnen waren dat er
6 maar in '84 hadden we 18. Om
half negen was ik dan present in
de winkel, want dan kon er een
klant komen. Ik mocht erg graag
in de winkel staan, mijn man niet.
Hij vond het ook erg vervelend
als 't de mensen niet naar de zin
was. Gelukkig werd er niet veel
geklaagd. Alles werd zo vers
mogelijk gemaa kt, het liefst
draaiden we het gehakt waar de
mensen bij stonden. Vooral bij
zomerdag moest je proberen
niets over te houden ook al had
je een koelcel.

Slachten is he t mooiste werk

De klanten liet de heer Havinga
dus graag aan zijn vrouw over en
uitbenen mocht hij zelf graag
doen . Op maandagochtend
werd eerst de slagerij schoon
gemaa kt en dan kwam Udema
het vlees in voor- en achterbou
ten brengen . "Mijn vader was
nog wel bij de weg , hij kocht wel
zelf vlees bij de boeren. Maar
door mijn koeien had ik daar
geen tijd voor . Udema kwam 3
keer in de week . Dan werd het
vlees klaarge maakt en in de krui-

den gezet. Woensdags waren de
wors ten klaar en werden dan in
de kamer opgehangen om te
drogen. Iedere week 300 stuks.
Die werden in de winkel en ook
aan melkboeren en aan café's
verkoc ht" . Maar daar zat veel
werk in: koke n, in 't zuur zetten
en dan in een stopfles op de
toonbank. Iedere week weer
opnieuw".

Waardering voor zijn fijne vlees

zoals het was

maakte een heleboe l goed. En
nog krijgen we reakt ies zoals: " Ik
heb mijn slager nog niet gevo n
den ". Ook een keurmee ster had
laatst nog tegen hun dochter Ria,
die wel eens in een slagerij in Uit
huizen staat , gezegd : "0, een
doch ter van Havinga? Ja als je
daartegen op wilt!". "Ja, keur
meesters had je vroeger ook . Om
te controleren of je in het gehakt
"preserver" deed om het er mooi
rood uit te laten zien. Dat mag
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niet. Aaltje vond hun hamburgers
heerlijk èn makkelijk. "Maar
sinds de sluiting heb ik er nooit
meer één gehad . Dat komt door
het vlees. In de worst. ro lpens,
ro llade en de hamburgers zat 't
fijne (varkens)vlees. Magere Met
zeiden we daar teg en". Ze laat
ons een pondje "met", gisteren
uit de vriezer gehaald zien, en
vertelt ons wat je daar allemaal
mee kunt doe n.

Havinga's worst blijft bestaan

Het wa s 7 dagen in de week hard
wer ken. 's Morgens om half 6
open Jan was bli j wanneer hij
's avonds om 8 uur in de stoel
zat. Geen opvol ger en ook zijn
slechte rug zijn er de oorza ak van
geweest, dat zij voo r hun bedrijf
in '84 sanering hadden aange
vraagd . "We konden het nog wel
aan, maar ac hter (de koeien)
moest ook doorgaan. Toen heb
ben we toch maar besloten om
het te doen, de kans was er" .
Door d ie sanering was de slagerij
het laatste jaar alleen 's mo rgens
open . "Dat is niet goed, daar is
de slagerij wel van ac hterui t
gegaan". Geen opvolger, maar
hun oudste zoon Pieter houdt
veel van het vak. "Hij heeft alles
gekregen van de worstemakerij
en met hulp van mijn man wor 
den er voor Kerst nog steeds
worsten gemaakt. De melkb oer
verkoopt ze dan. Worsten vol
gens oud recept bereid en dus
geen goed kopere kruiden . Het is
gewoon zijn hobby. Door de
arbeidstijdverkort ing heeft hij er
meer ti jd voor.
De bedoeling is om ze iedere 14
dage n te maken. De vergunning
isrond en de melkboer is ze zo
weer kwij t", aldus Aaltje die
graag zou zien dat Pieter wat
dichter bij zou wo nen. Want nu
moeten ze eerst met de tre in
naar Buitenpost wannee r er weer
een beroep op haar man gedaan
wordt bij het maken van de
worst.

Genieten van de vrije tijd

"Vissen en jagen op hazen zijn

mijn hobby's". Op onze vraag of
daar wel afnemers voor zijn moet
hij lachen. "Afnemers?! We moe
ten hazen kopen, want de boe
ren krijgen er altijd een of twee
voor het jagen op hun land. Ook
mag hij graag even langs het
land bij de ijsbaan fietsen. Rein
der van der Veen, hun schoon
zoon heeft dat in '84 van hem
overgenomen. Merkbaar is dat
het hem nog sp ijt dat hij geen
koeie n kon blijven houden, die
moes ten weg vanwege de sane
ring. Ik mocht geen land en vee
meer hebben. Reinder heeft er
nu een pony en schapen en dan
help ik graag met het lammeren.
We hebben ook altijd een koe
voor de slacht". Ook heeft hij nu
veel meer tijd voor zijn tui n en
heeft hij de huiskamer vertim 
merd.
Aaltje geniet er van dat ze vrij is
en er zo even uit kan lopen.
"Vroeger deed je de winkeldeur
niet graag dicht. Een week
vakant ie was al lang . Maar waar
ik nu wel om moet denken isdat
ik vlees uit de vriezer haal. Dat
hoefd e ik nooi t hè" . Zij is een
echt veren igingsmens in tegen
ste lling tot haar man. Ze zit op de
gymnastiek en is lid van de The
Singe r volksdansgroep. Boven
dien is ze penn ingmeester van
de plattelandsvrouwen. "De
Boekhouding deed ik graag. Als
er wat fout zat vond ik dat heel
verve lend. Bij geldzaken zei mijn
man alt ijd : "dat moet je maar
even aan Aaltje vragen" . Maar ik
heb oo k we leens een pluimpje
gehad. Mijn man interesseerde
zich er niet voor, alleen als er een
koe moest komen dan zei hij:
"denk je er even aan dat er geld
in huis is!" . En zo gaat het nog
steeds b lijkens zijn opmerking:
"centen kan me niks schelen , als
ik er maar geen verlet om krijg ".

Ander huis...

Waar ze allebei we l naar uitkijken
is een ander huis. Wel in Thes in
ge, maar met wat meer uitzicht
en natuurlijk een beet je tuin. De

toekomstige eigenaar van Lud
destraat 1 kan dan met recht
zeggen : "dit is ruim 100 jaar een
slagerij geweest. Kijk maar, de

het echtpaar Havinga

Plattelands
vrouwen afd.
Garmerwolde
De maandelijkse vergadering
werd verzorgd door de heer
Oldenhuis uit Baflo.
Hij verte lde ons over de gronin
ger literatuur. In het gronings
droeg hij gedi chten en verhalen
voo r van de bekendste gron inger
schrijvers . De Landbouwvereni
ging was onze gast.

Het bestuur.

haken om de worst te drogen zit
ten nog in het plafond!

Joanne van der Meu len
en Truus Top

foto:Ancnesvander Meulen

Stoomnuitjes
2 gaskachels in zeer goede staat,
prijs nader overeente komen.
P. J . v, Zanten. Dorpsweg 31, tel.
416091.

GEVRAAGD:
Vakantiehulpvan plm. 17jaar vanaf
ongeveer20 mei. Enige ervaring in
trekkerrijden + melken gewenst.
K. Steenbeek,Thesingerweg8, tel.
05902-1663.

Bij schilder H. Hofstedenu ook kleur
inuw tuin,zadenverkrijgbaar bij Hof
stede, Gn. Schutterlaan28 . tel.
05902-1957.

vlees Ille"I·OII"~
11 weet bes'
"'.1.11·..111.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge e~ verse worst

K. l ANSEN TRANSPORTBED RIJF
VERVOE R VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

Iedere woe nsdag Gehaktdag.

~~~~
~~ edelslager - "

J . FEENSTRA

Rijksweg 145
Ruischerbrug
Tel. 050-4 18413

GE ISO l. EERDE ONDERl.OSSER S
KIP P ERS

PA l.I.I'TVERVOER
VER H UIZ ING I'N

GE W EIDE W EG IJ
9198 TA G A RME RWOl. DE (GR .)

TEL. 050-41 6365



Het Damsterdiepciruit krijgt gestalte

foto: Ad van l afk

loswal van de Agrarische Unie.
Die is evenwel niet bepaald
bereke nd op lage, platte
rondvaartboten. Via een trapje
moesten alle genod igden van
boord. Een hachelijke
onderneming voo r hen die
minder goed ter been waren. Een
merkwaard ige gang van zaken
die op mij overkwam al een
klucht: Nu heb je zo'n fraaie sluis
aangelegd en dat laat je de
mensen bij zó' n onaantrekkelijke
kade aan wal klimmen.
Desond anks alles keurig op
schema. Te voet verzame lde
zich het gezelschap bij de sluis
en mengde zich tussen de
omwonenden en andere
belangstellenden.
Onder de strak wapperende
vlaggen hield gedeputeerde
Beukema vervolgens zijn
praat je. In zijn betoog noemde
hij onder meer J.B. Brons, de
stuwende kracht achter de
plannen van het vaarcircuit , de
man die al in 1978 het idee
lanceerde van de
verb indi ngssluis. Met de
naamgeving had het
provinciebest uur dan ook geen
enkele moei te. Mevrouw Brons
mocht de plaquette onthullen
van deze wegbereider, die in
1983 overleden is.
De Aquarius met de kopstukken
aan boord demonstreerd e toen
de werking van de sluis.
En nu maar afwach ten of dit
vaarrekreatieplan effekt zal
hebbe n. En of de éénmansaktie
van een der aanwonenden voo r
verbetering van het bar slechte
wegdek langs het Eemskanaal
sukses zal hebben? De
aanwezigen hebben er in elk
geval kennis van kunnen nemen.

Ad van Zalk

Behandeling opafspraak
05902-2418 G.N. Schutterlaan 21,Thesinge

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- iedere zaterdagmorgen open voor gratis

huidanalyse t verkoop
- speciale tiener acné behandelingen
- elektrisch ontharen

.. . en dat er nog velen mogen volgen . . .

hebben ca. f 47.000,- bedragen
en zijn betaa ld door de NAM .
de sluis maakt deel uit van het
Damsterdiepcircuit
(Damsterdiep - Groeve noord 
oversteek Eemskanaal - Groeve
zuid - Schildmeer 
afwateringskanaal van
Duurswold - Slochterdiep 
oversteek Eemskanaal). Deze
route wordt momenteel geheel
aangepast t .b.v. de
rekreatievaarten en zal in 1988
worden open gesteld . De
bediening van de sluis zal doo r
de vaarrekreant geschieden.
De steigers aan weersz ijden van
de sluis zijn voorz ien van een
drukknop waarmee toegang to t
de sluis kan worden verkregen
(scheepsartikelen,
deuropen ing). In de sluis kan
vervo lgens het signaal worden
gegeven om te worden geschut.
De doorvaartwi jdte is 6m, de
schulkolklengte is 25 m.. De
drempe ldiepte is 1,60 m. De
sluishoofden zijn voorz ien van
hardhou ten puntdeuren welke
hydraulisch worden bewogen.
Het verval van de sluis bedraagt
ca. 1,80 m. Tot zove r wat
technische gegevens.

Een heel leuke ervaring was het
varen op het Eemskanaal. En
zeker als dan de brug voo r je
wo rdt op enged raaid in
Ruischerbrug. Dat gebeurde
meer eigenlijk voor de Aquarius,
het gepavoiseerde
direktievaartuig dat onze
rondvaartboot vergezelde. Als
weggebruiker heb je in het
verleden zo vaak op die rot brug
zitt en kette ren. En nu mensen op
jou zien wachten geeft dan een
heel ander gevoel.
Sch ipper Kool meerde af aan de

FIRMA VEENSTRA

BLOEM 
KWEKERIJ

Garmerwolde 050-416280

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

Slochteren is aangelegd , dat in
1876 door de aanleg van het
Eemskanaal juist deze
verbinding werd afgesneden en
dat die nu middels de sluis wordt
herste ld. Zo hoorde ik ook , dat in
1990 wo rdt begonnen met een
veel gro tere sluis naast de
Oostersluis in Oosterhogebrug.
Deze heeft door het toenem en
van het tonnage van veel
schepen te geringe afmetingen.
Ook zal dan de bocht naar het
Eemskanaal aangepast worden.
Voorzover u niet daags na de
open ing van de sluis de
informatie uit het Nieuws blad
van het Noorden hebt
meegekregen, zal ik de
belangrijkste punten uit het
persbericht voor u herhalen .
De aanleiding tot het maken van
een verbind ing - ten behoeve
van de rekreatievaart - vormde
de aanleg van lage vaste
brugg en over het Damsterdiep.
door deze brug gen werd
doorgaande vaart van en naar
Groning en via het Damsterdiep
onmogelijk.
Eind 1984 werd begon nen met
de bouw van de schutsluis. Het
werk werd in 1986 voltoo id. De
verbinding is gekozen daar waar
het Eemskanaal en het
Damsterdiep elkaar praklisch
raken: ± 1 km ten oosten van de
Borgb rug en 250 m ten westen
van de aans luiting met het
Slochterdiep. De financiering
kwam tot stand met I.S.P.
gelden en prov inciale middelen
(fonds rekreati evoorz ieningen ).
De kosten van het werk hebben
totaal ca. 1,7 miljoen bedragen.
In dit bed rag zijn de kos ten
inbegrepen van de diepere
aanleg van de sluis en de
gemaakte grote re keerhoogte
waar, in het kader van de
bodemdaling door
aardgaswinning. reken ing me
moest worden gehouden. De
kosten van deze
bodemdalingsmaatregelen

DE VRIJE POMP ...

UW UITlAAT en
SCHOKBREKERSPECIALIST

Rijksweg 154 - Ruischerbrug
Tel. 050-487433

Eindelijk is het dan een feit. De
sluis tus sen het Eemskanaal en
het Damsterd iep is officiee l
geopend op vrijdag 3 april jl. De
G&T had een uitnodiging
ontvangen om deze gebeurtenis
bij te wonen . En gezien het
prog ramma liet ik mij de kans
niet ontnemen.
Bij het visrestaurant in het
Noorderplantsoen verzamelden
de genodigden zich. Daar
stonden twee stadsbussen
waarover de mensen zich
verdeelden. Vol, als gebruikelijk
tijdens de spitsuren met de
mensen staande in het gangpad ,
ging het vervolgens naar de
aanlegsteiger van de
rondvaartboor bij het station . Het
hele gezelschap stapte aan
boord en daarmee vertro kken
we naar de Agrarische Unie in
Ruischerbrug. Vooral in het
begin herinnerden velen elkaar
nadrukkelijk aan de ramp met de
veerboot "The Heraid of Free
Enterprise": tot aan de één-na
laatste plaats was de boot
gevuld en dat zo vlak boven de
waterspiegel riep angstige
gevoelens op . En maar met twee
redd ingsbanden aan boord....
Kapitein Kool, blij met dit gro te
gezelschap in deze voor hem
rustige tijd, wist ons gerust te
stellen .
Een hoop interessante personen
bijeen, waaronder de
gedeputeerden Beukema en
Remkes, ex-s taatssekretar is van
Verkeer, Scherpenhuizen en
uiteraard onze burgemeester
Sybesma. Voor mij voo ral veel
onbe kende mensen, die
blijkbaar net als ik zo'n
uitnodiging in de zak hadden.
Onderweg kregen we met name
historische informatie bij de
waterwegen, die we
passeerden. Wist u bv . dat de
eerste 11 km van het
Damsterd iep al zo rond 1400
werden gegraven , dat ±1660 de
zijtak van het Damsterdiep naar



uw brood wordt natuur/ijk

gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Wisseling van
de wacht
Het bestuur van de Vereniging
van Dorpsbelangen kent sinds
kort dr ie nieuwe gezichten .
Mevrouw Welling en de here n S.
Veninga en M. Blink verlieten op
17 maart ij. het bestuur na zich
jaren voo r het dorp te hebben
ingezet. De heer Veninga spande
de kroon. Hij was 20 jaar lang
voorzitter en kreeg voo r alles wat
hij gedaan heeft het erelidmaat
schap aangeboden. Tevens
werd hij verrast met een nieuwe
"auto" en een plant. Naast een
bos bloemen kreeg mevrou w
Welling voo r al het werk dat ze in
de afge lopen vier jaar als secre
taresse gedaan heeft een pen
met insc riptie aangeboden .
De heer Blink tensl otte was drie
jaar lang penn ingmeester. Hij
kreeg als dank een "fles" jenever
en borrelglaasje met inscriptie
aangeboden. Alle drie nogmaals
heel erg bed ankt voor al jullie
wer k.
De drie nieuwe bestuurslede n
zijn Jan Jansen, Henri Veninga
en Jan Wigboldus. Omdat er dit
keer bij toeval drie bes tuurs leden
vert rokken ware n we genood
zaakt de taken opnieuw te ver
delen. Jan Wigboldus besloot
het voorziltersschap op zich te
nemen . Het vice-voorzitterschap
neemt Jan Jansen voor zijn reke
ning. Het ligt in de bedoeling, dat
ze de voorzitte rstaken zo goed
mogelijk onder elkaar verde len.
Dat betek ent dat zowel Jan Wig
boldus als Jan Jansen de voor
zittershamer ter hand zullen
nemen. Het penni ngmeester
schap van de verenig ing en van
de feestweek neemt Henri
Veninga voor zijn rekening.
Vera van Zanten en ondergete
kende doen de secre tar iaats 
werkzaamheden. Vera doet het
sec retariaatswerk van de feest
wee k en de overige secreta
riaatsk lusse n komen voor mijn
rekening . Wij hopen dat we met
elkaar een goede tijd tegemoet

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.

gaan en naar ieders tevreden
heid voor het dorp kunnen doen
wat nod ig is. PI PIuc aatsman

Gemeenteavond
Hervormde kerk Garmer
wolderrhesinge

Deze avond werd gehouden op
donderdag 9 apr il in de leerka
mer, onder leiding van Ds. de
Vries- Batenburg. Tijdens het 1e
deel van de avo nd was er infor
mat ie over het gemeentewerk,
en de plannen voor de komen de
tijd + de financiën. Uit de begro
tin g bleek, dat er een tekort is
van f 1600 ,- . De verkoop van de
pasto rie leverde veel gesprek
stof op . Hoewel niet met ci jfers
aangetoond, was het toch te
merken, dat de kerke raad zeer
tevreden is over de gedane
zaken ten aanzien van de pasto
rie. Er zal echter een nieuwe co n
sistoriekam er moeten komen
maar al te veel prob lemen zal'd it
toch niet geve n.
Het 2e deel van de avond werd
verzo rgd door een paar diake
nen. Dit naar aanleiding van een
aktie van Solidaridad, om ten
behoeve van Latijns Amerika,
koff ie, thee, wij n, honing e.d.
produlcten te verkopen. Een
prettige man ier van uitleg was,
om dit in spelvorm te doen,
waaraan ook nog enige prijsjes
waren verbonden. De verkoopa
dressen van bovengenoemde
levensmiddelen zijn:
Irene V.d. Wal, Pastorie Dorps
weg 67, Garmerwolde en Barry
van Rijssel, Singel S, Thesinge.
Tot slot las de dom inee een
avondgebed voor, en dankte
allen voor de opkomst. d ie heel
bevre digend was. We hadden
genoten van niet alleen een leer
zame, maar ook geze llige avond.

G.v.Z.M.

Agenda:
9 mei Toneeluit voering PJGG in
Dorpshuis "de Leeuw".

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thes lnge .Garm e rwolde

3 mei: 9.30 uur en 14.30 ds de
Jong van Coev orden
's morgens viering Heilig Avond
maal.

10 mei: 10.30 uur dhr Teraanje van
Middelstum.
19.00 uur drs. Reinders vanTen
Boer. Openbare belijdenis.

17 mei: 9.30 uur dr. Broek-Roelofs
van Zu idlaren .
19.00 uur drs. Staat van Munne
kezijl.

24 mei: 9.30 uur drs. Strietman van
Dirkshom. Gezamenlijke dienst.
19.00 uur drs Veenstra van
Ulrum.

28 mei: 9.30 uur ds. Overeem van
Haren.

31 mei: 9.30 uur drs. Sierink van
Assen.
19.00 uur ds. Terpstra van Dok
kum.

Herv . Gemeente
Thesinge-Garmerwolde

3 mei: Garmerwolde 9.30 uur
dr. P. J . van Leeuwen. Lopper
sum

4 mei: Thesinge 19.30 uur
herdenkingsdienst der gevalle
nen

10 mei:Thesinge 9.30 uur ds.
C. de Vries-Batenburg

17 mei: Garmerwolde 9.30 uur
ds. C. deVries-Batenburg

24 mei: Thesinge 9.30 uur
gezamenlijke dienst in gerefor
meerdekerk

28 mei: Thesinge 9.30 uur
we lkom in gereformeerde kerk

31 mei: Garmerwolde 9.30 uur
cand. mw. W. van Seventer-van
Ouwerkerk.

Wist U dat:
- Piet van Zanten als eerste in

ons dorp de aard appelen
heeft gepoot dit jaar?

- en dat hij daar héél erg tro ts
op is?

- de zandbak van de peuter
spee lzaal afgedekt is door een
net

- dit is om de katten eruit te
houden.

- iedereen kan er in blijven spe
len, maar leg het net er dan
wel weer overheen. Bedankt.

Braderie
()p 26 juni a.s. is weer de jaar
lijkse braderie in de L.v.d. Veen
straat en de W. F. Hildebrand
straat. Ook dit jaar mogen de kin
deren wee r meedoen. Opgave:
Janna Hazeveld, W. F. Hilde
brandstraat 35, tel. 414777 .
Opgave: voor 31 mei.

Toneelavond
voor
55 plusers
De vrouwenraad van Thesinge
en Garmerwo lde organiseert op
6 mei weer een to neelavond voor
55 plussers.
Opgevoerd wordt het stuk: "De
grootste van 'I durp", ges peeld
door de tonee lvereniging WWK.
Het begint om halfac ht in "Ons
Trefpunt ". Iedereen die hiervoor
in aanmerking komt is dan van
harte welkom.

De vrouwenraad.

Uw leverancier en advise ur
op het gebied va n sanitair,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. v.d, Veenstraat 24
9798 PL Garmerwolde
te l. : 05 0-416049

Alle leveringen via
de erkende handel.

Tevensaanhangertehuu~

nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

Winkelcentrum Lewenborg. tel. 415222
Selwerd. tel. 778455
Versrnarl<t Korreweg 51-53
Claremaheerd47
BeyumOost. tel. 421452


