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Kennismaken met de nieuwe "meester" en zijn gezin

zaken regelde .Toen de bank
groeide koos zij voor het
veelzijd ige werk aan de balie
vanwege het contact met de
cliënten .
Op 20 februari '76 trouwden
Hilda en Gert in de her
vormde kerk in Alblasser
dam .Tot hun verhuizing naar
Thesinge woonden zij in
Nieuw-Lekkerland in een
doorzon-hoekhuis met
modern comfort en behoor
lijk wat ruimte . Tot de
geboorte van hun oudste
kind werkte Hilda bij de bank .

zij af van de oorspronkelijke
bedoeling om naar de kleu
terkweek te gaan. Ze vond
een baan op het kantoor van
een containerverhuurbedrijf
in Rotterdam. Naast haar
werk hielp ze de kleuterjuf in
Nieuw-Lekkerland. Vervol
gens werkte zij ook nog op
een bank in Alblasserdam .
Dit betrof een nieuw filiaal,
waar ze in de beginperiode
met een paar mensen alle

zangveren iging haar toe 
komstige echtgenoot Gert
de Boer. Zij werd op 17 maart
'55 in Slikkerveer (gemeente
Ridderkerk) geboren in een
gereformeerd gezin met 7
kinderen. In '62 verhuisde de
famil ie naar Nieuw-Lekker
land, waar Hilda de chr.
lagere school en de M.A.V.O.
bezocht. Hierna ging zij een
jaar naar Canada, na eerst de
reis er naar toe zeif verdiend
te hebben. Na dat jaar in
Canada was ze behoorlijk
zelfstandig geworden en zag

In Nieuw-Lekkerland ont
moette Hilda de Waal op de

Hilda de Boer-de Waal

er een groot teko rt aan leer
krachten, zodat je wegens
onmisbaarheid een vrijstel
ling van dienstplicht kreeg.
We kunnen ons dat nu bijna
niet voorstellen met de hui
dige werkloosheid in het
onderwijs. Wel moest hij zich
hierdoor vijf jaar aan deze
school verbinden. Het wer
den er uite indelijk veertien.

De familie de Boer voor "de Til" (foto: Andne s v.d. Meulenl

Hendrik Gerrit de Boer

Gert de Boer werd op 4
januari '53 geboren in's Her
togenbosch. Hij is de jongste
zoon in een hervormd gezin
met drie kinderen. Zijn jeugd
bracht hij door in Mijdrecht ,
waar zijn vader hoofd van de
Chr. U.L.O. was.
Na de Chr. nationale school
bezoch t hij de U.L.O.van zijn
vader. Vervolgens ging hij. na
2 jaar H.A.V.O.-top, naar de
Hervormde Pedagogische
Academ ie in Utrecht. Deze
keuze lag ook wel enigszins
in de lijn: "Ik kan goed met
kinderen opschieten , m'n
hele familie zit in het onder
wijs en zo rol je er langzamer
hand in."
In '73 kreeg hij een aanstel
ling in Nieuw-Lekkerland ,
waardoor hij niet in militai re
dienst hoefde. In die tijd was

Sinds de eerste week van september woont de fami lie de Boer in Thesinge aan de Kerk·
straat nr. 3. De heer de Boer is de nieuwe direkteur van de prot. chr. basisschool "de Til" .
Hij bewoont nu met zijn gezin het huis dat de fam. Sm id eind augustus heeft verlaten.
Namens de G&T hebben wi j een gesprek met de voltallige famil ie: Gert, Hilda en hun drie
kinderen Christiaan, Richard en Miriam.

We zitten in de woonkamer
gezellig te kouten met op de
achtergrond het sonore get ik
van de klok . De beslagen rui
ten zorgen er voor dat de
gord ijnen, die nog opgehan
gen moeten worden, eigen
lijk overbodig zijn. Zo zonder
gordijnen kunnen de Thesin
gers de hele dag door naar
"hun meester's juffrouw"
wuiven en zij kan goed het
oog op het schoolplein hou
den. Op tafel staat een mooie
bos bloemen en er branden
een paar kaarsjes. We drin
ken eerst een kop koffie en
beginnen dan met ons inter 
vieuw .

Van Nieuw-Lekkerland
naar Thesinge



Christiaan is geboren op 11
4-80 , Richard op 8-7-81 en
Miriam op 3-6-84.

Van 12 naar 3-mans

De school in Nieuw-Lekker
land was een 12-mans
school. Toen Gert de Boer er
begon was het een 7-rnans
school. Hij had 2 jaar een
combinatieklas. De over
gang van een 12-mans
school naar een 3-klassige
basisschool is natuurl ijk erg
groot evenals die van een
middelgrote plaats in Zuid
Holland naar een klein platte
landsdorpje in Groningen.
Maar de eerste indrukken
van Thesinge zijn zeer posi
tief. Gert: "Iedereen die hier
bij ons komt zegt dat het een
schitterend en lieflijk dorp
is." Hilda: "De mensen zijn
erg hartelijk, men groet en
zwaait veel. Het is echt een
dorp en het doet erg gezellig
aan." Wel mist ze de vele
winkels. Ze voegt hier wel
aan toe : "dat is niet aardig
tegenover meneer Mollema,
want die rijdt hier dagelijks."
Ook zij vindt het dorp mooi,
qua groen en qua bebou
wing. Over de tuinen is zij vol
lof. Ook het feit dat ze nu om
hun huis heen kunnen lopen
vinden ze ideaal. "Maar, wat
kastruimte betreft zitten we
hier diep ongelukkig. Het
andere huis was behoorlijk
wat ruimer. Ook missen we
de zolderverdieping, maar
een oud huis heeft toch wel
wat ,ja. . ."
Bovendien zit je vlak bij de
stad, dat heeft z'n voordelen.
Met Groningen hebben ze
nog niet echt kennis
gemaakt. Op een zondag zijn
ze er met de auto doorheen

gereden . Maar waar moet je
rijden en kijken? Daarom fun
geerde juf Karin al eens als
gids voor Hilda op een
woensdagmiddag bij een
wandeling door de binnen
stad.

Liethebbenjen

Wat hun liefhebberijen
betreft valt het volgende te
melden: beiden waren lid van
een badmintonclub en bei
den zaten ze op zang. Daar
naast tuiniert Gert graag ;
vooral wat de groentetuin
betreft jeuken zijn vingers nu
alom die in volle glorie te her
stellen. In Nieuw-Lekkerland
had hij een stuk volkstuin.
Verder heeft hij een uitge 
breide verzameling postze
gels. Alleen van Nederland
heeft hij vanaf '53 alles com
pleet. Hij heeft 14 jaar
gevoetbald en doet heel
graag aan sport. Een eind
joggen vindt hij ook heerlijk .
Hilda houdt van lezen en
breien. Het huisvrouwschap
doet ze met plezier alhoewel
koken niet favoriet is. Verder
verzamelt ze hondjes in aller
lei formaten, kleuren en
materialen. Ze zit net op een
cursus bloemschikken in Ten
Boer bij " lnja". Binnenkort
hoopt ze ook weer wat meer
tijd te vinden om te gaan
naaien. Het thuis zijn met de
kinderen ervaart zij als ple
zierig. Zo vindt zij het heel
leuk om hen allerlei dingen uit
te leggen en bij te brengen .

Het werk op "de Til"

We praten ook nog even over
een aantal onderwijskundige
zaken. Op onze vraag of Gert
voorkeur heeft voor

bepaalde vakken antwoordt
hij: "Elke onderwijzer op de
basisschool zal best z'n
favoriete vakken hebben,
maar ja, je moet ze gewoon
allemaal geven. Proberen
overal het beste van te
maken . Maar wat ik erg
graag doe is wiskunde/ reke
nen. En liever aardrijkskunde
dan geschiedenis. Mijn spe
cial isaties zijn aardrijkskunde
en gymnastiek. Dat we hier
drie keer gymnastieken per
week vind ik heel bijzonder."
De methodes die hier
gebru ikt worden voor de
leervakken versch illen niet
veel van die in Nieuw-Lek
kerland . Hèt grote verschil is
toch de drie groepen in één
klas, met de bijbehorende
nivo versch illen. Een ander
verschil met hun vorige situa
tie is dat er hier snel en
gemakkelijk getutoyeerd
wordt.
Tussen volwassenen onder
ling ging het daar wat vorme
lijker toe . Aan ons taalge
bruik moeten ze ook wel
wennen. Het Gronings klinkt
hen wat zangerig in de oren.
Wij leggen de klemtoon wat
anders en onze stem gaat
aan het eind van een zin wat
omhoog. Wij zijn er van over
tuigd dat het tussen deze
westerlingen en ons noorde
Iingen best zal boteren!

De kinderen de Boer

Ook hen lieten wij aan het
woord over hun leventje in
Thesinge. Opvallend is dat zij
al helemaal ingeburgerd zijn.
De oudste, Christiaan van 7
jaar, vertelt dat hij zijn vriend
jes uit Nieuw-Lekkerland niet
erg mist. "Ik speelde daar
veel alleen. "Wat doe je het

liefst als je niet op school
bent? vroegen wij hem.
"Soms spreek is met iemand
af en soms ga ik helpen bij
boer Ritsema. Daar hebben
ze 2 of 3 traktars en soms
mogen we meerijden. Ze
hebben wel 80 koeien en die
melken ze met een machine,
anders duurt het veel te
lang."
Met wie speel je veel? "Met
Richard en ook wel met Oli
via. Dan gaan we buiten spe
len en fietsen, ook als het
regent."
Wat vind je op school het
leukst? "Het speelkwartier,
dan doen we vaak tikkertje!"
Christiaan zat in Nieuw-Lek
kerland in groep 3 met 24
kinderen en nu in de combi
natieklas van groep 3-4-5.
Sommige dingen krijgt hij nu
opnieuw, zoals verkeersles.
Dat vindt hij wel lekker
gemakkelijk. Richard van 6 is
een echt buitenkind net als
zijn broer. Hij vertelt dat Letty
en Carolien leuke vriendin
netjes zijn. Ook hij vindt het
speelkwartier het allerleukst
op school. Het woordjes
leren in groep 3 en de
gymnastiek noemt hij ook
nog.
Verstaan jullie het gronings
al een beetje? Christiaan: " ik
vind het eigenl ijk wat
vreemd. Tegen mij praten de
kinderen altijd nederlands."
De beide heren vinden vissen
prachtig, maar mogen van
hun ouders nog niet zo dicht
aan de waterkant omdat ze
nog niet kunnen zwemmen.
T.v. kijken doen ze ook
graag. Vaste prik is Sesam
straat en het jeugdjournaal
en soms een tekenfilmpje.
Miriam van 3 vermaakt zich
thuis prima. Buiten spelen is
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Loonbedrijf
N. Groothoff

Voor al uw teon- en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.g.g. 05902-1634

GEZIEN...

Dat u voor een deskundig
advies ook bIj een

c, HOORAPPARAAT~
bij Vos Audio moet li jn

Fida Erkend
(HUIsbezoe k op afspraak )

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT6S ·971 2 HE GRONINGEN-TEL.OSo-129102

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt autorijden
leuk en betaalbaar

• Opel Corsa TR GL '85 
CorsaL5 '85

• Opel Kadett 12 N '83 
Kadett 12 5 GL5 '84 
Kadett 16 5 GL5 + LPG
'84 - Kadett 13 5 auto
maat '82 - Kadett L5 165
diesel '85.
Opel Ascona 16 5 5-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG '83

• V.W.Golf+LPG '84-V.W.
Golf GT5 + LPG '85

• Ford Siërra Laser '!l5
Rondeboslaan 5, Delfzijl
05960-31031, na 18.00 uur

de heer Holt 05967-2929



Blues in dorpshuis De Leeuwvoo r haar: rondrijden op de
3-wieler met in het laadbakje
de pop. Soms helpt zij haar
broers bij het zoeken van
kastanjes . Ook in de zand
bak naast school is zij wel
eens te vinden.
Wat eten jullie het liefst?
Beide jongens kiezen voor
pannekoeken en patat.
Miriam weet het nog niet zo
prec ies. De verhuizing naar
Thesinge vonden Christiaan
en Richard wel spannend.
Heel leuk om op luchtbedden
te slapen de eerste nacht.
Erzijn ook nog een paar wen-
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sen: Christ iaan wil graag op
voetbal en zou wel een ham
ster en gupp ies wi llen. Hij
zegt: "In Nieuw-Lekkerland
hadden wij een du if en een
konijn en nu alleen maar een
kanarie". Richard troost hem
doo r te melden dat ze bin
nenkort een haan en vier kip
pen krijgen. Vragend volgt er
dan: "Ja hè mam? "
Ook wij hebben een wens :
dat het jullie met z'n allen
goed gaat in Thesinge.

Tineke Werkman
en Truus Top

Op 14 november kunt u in het
gerestaureerde en praktisch
voltooide dorpshuis De
Leeuw kennis komen nemen
van een nieuwe bluesgroe p.
Velen hadden er al naar geïn
formeerd, ja er zelfs op aan
gedrongen om op het blues
geb ied weer eens iets te
organ iseren. Na de succes
volle optredens van de Down
Town Bluesband in februari
'86 en de Blues Power GT in
november '86 (zij waren de
goede vervangers van de Bé
Hegen Blues Band) is het nu
de beurt aan de Brink'ls
Boogie Band.
Zij introduceren zichzelf en
hun muziek met het volgende
stukje: De Brink'ls Boogie
Band (B.B.B.) speelt een
avond lang Blues-Boogie en
Rock and Roli.
De muzikanten zijn: Harm
Brinksma (zang, bluesharp).
Naast blues en rock muzi
kant is Harm een uitstekend
entertainer, met veel showen
humor.

Feestweek
1988
De Feestweekcommissie
vergadert weer op maandag
24 november a.s om 20.00
uur in dorpshuis "de Leeuw".
Dan word en de eerste plan
nen uitgebroed voor de
feestweek van 1988. Een
ieder die zin heeft hier ook
aan mee te werken is van
harte welkom . Tevens hou
den we ons aanbevolen voor
suggesties om deze feest
week wederom tot een suc
ces te maken.

Pluc Plaatsman

Jan Hoo iveld (gitaar).
Oprichter van de band en
heeft al vele blues en boogie
artiesten begele id.
Bert Oosterhof (basgitaar) .
Ook geen onbeken de in de
blues en rock wereld.
Bé Hooive ld (drums). "Blues
moet je in je ruggeg raat voe
len".
Ze zullen hun optreden deze
avond rond 10 uur beginnen.
Ze hebben beloofd tot in de
kleine uren door te gaan als
het publ iek net zo enthou
siast is zoals op de vorige
avonden.
Daar kunt u voor zorgen door
in grote getale te komen .
Tevens een prima gelegen
heid om Uw Dorpshuis te
bewonderen. Het is waarlijk
een knap stukje werk van een
groep vrijwilligers die er vele
vrijdagavonden en zaterda
gen in hebben gestoken.
Tot de 14de november.

Henk Reinders/Ad van Zalk

Helaas, helaas
Ad van Zalk heeft besloten
zich uit de redactie van de G
en T terug te trekken, omdat
hij het te druk heeft mei
andere bezigheden. Wij
betreuren dit zeer. Hij zal wel
tekeningen voor ons blijven
maken en daar zijn we erg blij
mee. Ad heeft de afgelopen
jaren een enorme bijdrage
aan de krant geleverd . Over
ieder onderwerp wist hij wel
een prett ig art ikel te schr ij
ven. Zoals over voge ls, pad
destoelen, kon ijnen of de
muskusrat. Ijspret, gymuit-

SLAGTER INTERIEURWOONPLEZIER
VOOR VOLOP VERZORGING

In on ze zaak presen teren wij u ee n totaal korre ktie
meubelen en woningte xtiel.

Me ubelen
Hebben wij te kust en te keur . Va n opwindene mode rn
tot stijlvol klassiek. Graag staan wij u met raad
e n daad ter zijde .

U ZI ET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEI,!R!

~1!!g,~!:,r-
sladsweg 63, 9791 kb ten boer betImmeringen

Van gordijnen tot tapijt
Ja. ook hie r bieden wij u
een volled ig pakket.
Tapijten , vitrages.
gordijne n, zonwe ring,
matrassen, dekbedden,
enzovoorts. Stuk voor
stuk kwa liteitsa rtikelen
vanalombekende merken.

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

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

Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraal 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)



voeringen, touwtrekken of
wandelen in Lauw ersoog .
Het interviewen van mensen
vond h ij geen gemakkelijke
opgave, maar b .v. Dhr. Sijb e
srna, de fam ilie Kol en Opa
Ridder zullen met veel plezier
het verslag over hun bezig
heden gelezen he bben. U
begrijpt dus wel , dat de
redactie hem node laat gaan .
Gelukkig heeft Joep de B ree
zic h bereid ve rk laard zijn
plaats in te nem en. We heb
ben er het volste vertrouwen
in, dat Joep U en ons za l
bevallen. Ad, heel hartelijke
dank voor al je inspanning en
creativiteit!

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-Iid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELLI
VESPA- TOMOS - YAMAHA

FANTIC
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Uw leverancier en ad viseu r
op het gebied van sanitair ,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. v.d, Veenst raat 24
9798 PL Garmerwolde
te l.: 050-416049

Alle leveringen via
de erkende handel.

De Redactie Ad tekent Ad Weri<plaats 's maandag. de gehele
dag gesloten. Tevens aanhanger te huur.

Namens de ouderwerkgroep
Jeanet Suur
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raden, video kijken enz. Verder
was er ook iets nieuws bedacht
en dat was de onvergetelijke
geheimzinnige Madame Gonda!
Voor 1 kwartje kwam je in een
geur van wierook op je knieën
voor een mysterieuze bol, je toe
komst te weten. Wel een beetje
griezelig en spannend maar de
kinderen kwamen enthousiast bij
haar vandaar. "Ik word timmer
man", zei Klaas en Arjan zag het
we l zitten op een groene traktor!
Annelies had een poppenkast
workshop georganiseerd. Zij
trad zelf eerst op als pop pen
kastspeelster en legde de kinde
ren uit hoe je zelf een voorstelling
kan fantaseren. Ze mochten het
zelf proberen met andere kinde
ren als pub liek. Een succes was
het. Tevens was het een rustig
plekje waar de kindern even de
kans hadden om bij te komen .
Ook aan de bar was het druk ; alle
kinderen kregen een glas ranja
met cake gratis en verder was er
nog allerlei lekkers te koo p. Zo

SERVICE
LEDER

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwééreen nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke leervert-proced é van Allround Lederservice IS hun bankste l
weer als nieuw.
Duur? Nee. zeker nie t In verhoud ing met de aanschafp rijs. Bel voor meer informa tie:

"l[lJL0

Floralia op basisschool"de Til"
Eindelijk was het dan zover. Na
veel geregel door Karin, Hidda,
Gert en enthousiaste ouders kon
de floralia beg innen. Twee
weken voor deze dag waren de
oudste kinderen al door het dorp
gegaan om loten te verkopen. De
opbrengt van deze dag is
bestemd voor nieuw materiaal
van het docume ntat iecentrum.
's Morgens vroeg gingen alle kin
deren bepakt met bloemen naar
school en daar werden de moo i
ste bakjes gemaakt. De kleinsten
hadd en nog een beetje hulp
nod ig, maar wat er uiteindelijk te
voors chijn kwam was pracht ig.
Er werd ook makkelijk gedeeld
of geruild onder elkaar. Zo van:
heb jij nog een rood bloemetje?
Tjee,die vind ik moo i, mag in die
in mijn bakje?
's Middags om 14.00 uur begon
de kinderbazar, waar de jeugd
voor echt kindvr iendelijke prijs
jes van alles kon doen: touwtje
treke n, altijd prijs-rad, grabbe l
ton, ballen goo ien, knikkers
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Stomerij ter Veer

Goed voor uw goed

Tevens .
Suéde-rek7lgmg.
stoppage en
kledil7greparallé

Goederen gebracht
in de L. v.d Veensuaat 3
Garrnerwolde.
(050-4 /3045)
worden vnjdagavond
tnius gebrachl

Marjan karsyns bij haar
bloemstukje op de floralia
doto: Gen de Boer)

....................

........................................................................................
kon je voor één kwartje een
slaatje kope n en dus vlogen ze
weg. Ook de worstjes gingen er
met graagste in. De middag was
zo leuk dat de kinderen aan het
eind nog niet uitgespeeld en uit
gekeken waren.
De avond stond een beet je in het
teken van bingo spelen. Per
soonlijk vond ik het heel gezellig
en ik sta steeds weer verbaasd
dat er zoveel mensen , ook niet
ouders, op deze avonden van de
school komen. De nieuwe direk
teur , Gert de Boer, stond voor
een zware taak om voor het eerst
inThesinge deze bingo te leiden .
Het ging hem goed af, alleen
jammer dat hij niet veel tijd had
om met de mensen te praten. De
prijzen waren aantrekkelijk en de
kaarten om mee te doen vlogen
weg. Inde pauzes kon je natuur
lijk van een hapje en dran kje
genieten. Er waren enkelen
onder ons die de geur van wie
rook niet konden weerstaan en
zich de toekomst door Madame
Gonda lieten voorspellen. Ik
hoorde er zelf ook toe. In één
woord fantastisch Gonnie !! Na
alle bingo -spelletjes vond de
trekking van de loten plaats . De
1e prijs : een prachtige lijst met
geld werd gewonnen door de
heer Pleiter. De 2e prijs: een
draagb are radio/cassetterecor
der door de heer W. v. Duinen.
De 3e prijs: een walkman door
de heer T. Remkes. Endit was al
weer het eind van een zeer gezel
lige en geslaagde Floralia-dag.
De opbrengst was netto
f 1102,65. Bedankt iedereen die
gezorgd heeft dat deze dag zo
goed is verlopen !



Damsterdiep weer bevaarbaar

..................................................................

"klaar voor de toertocht" (foto: A. v.d. Meulen)

Het Heavy weigth treffen

Op25 september verzamelden
leden van Engelse motorclubs
zich, met hun motoren, op
camping "de Windhoek" te
Garmerwolde.
Door het slechte weer was de
opkomst beperkt, slechts 30
mensen wisten de weg naar
Garmerwolde te vinden.
Dit jaarlijkse treffen speelde
zich dan ook voornamelijk af in
café Jägermeister en werd
zondagmiddag met een toer
tocht afgesloten.
Ad. V.d. Meulen

Bestaat er nog gevaar dat er
munitie omhoog komt? Die
kans is vrij klein. Bij de bewo
ners in de omgeving hebben
we geïnformeerd of er in de
oorlog veel gevochten is. Dit
bleek niet het geval te zijn.
Bovendien baggeren we iets
boven het oude profiel dat op
1.80 m.lag.

Zijn er ook nog andere din
gen naar boven gekomen?
Tot nu toe nog niet. Kleine
dingen merk je ook niet , want
die worden fijngeknepen tus
sen de grijpers van de kraan.
Nog een laatste opmerking:
in de krant stond een adver
tentie dat de brug in Garmer
wolde enige tijd voor het ver
keer gesloten zal zijn. Dit is
niet helemaal waar. De
bedoeling is deze : De brug
zal van 9 tot 4 uur gestremd
zijn. Het streven is om tussen
de middag deze stremming
op te heffen , zodat de
schoolkinderen er langs kun
nen. Dit moet dan door hand
bediening gebeuren en hier
moet nog iemand voor
gevonden worden.

Detta V.d. Molen

van een kraan op de bak
gegooid.
De gedeelten buiten het dorp
worden met een grote kraan
gebaggerd. De baggerdiepte
is 1.70 beneden het waterni
veau.

Wat gebeurt er met het slib?
Een gedeelte van het slib
moet opgeslagen worden
want vooral tussen Ruischer
brug en Garmerwolde is het
verontreinigd met kwik en
cadmium.
Hiervoor heeft het water
schap een stuk land aange
kocht naast de "Jan Broms"
sluizen. Het slib wordt 5 tot
10 jaar opgeslagen. In het
slib zijn peilbu izen aange
bracht, die er de hele tijd in
blijven zitten . Het wordt
regelmatig bemonsterd door
de waterleiding maatschap
pij in Groningen. Dit alles
gebeurt met toestemming
van de milieu dienst.
Het slib dat niet verontreinigd
is wordt langs de kanten op
het land gegooid.

beginnen. De baggermaat
schappij die het werk aange
nomen had, wilde echter
vanaf de openbare weg
werken. Hiervoor werd geen
toestemming verleend door
de provincie.
Daarna moesten de inschrij
vingen opnieuw bekeken
worden. AI met al nam dit
enige maanden in beslag ,
vandaar. Achteraf ben ik er
wel blij om , want de grote
bakken hadden de scheep
vaart wel belemmerd .

Zo tezien worden er verschil
lende baggerwerktuigen
gebruikt. Waarom is dit? Een
aantal van de te baggeren
gedeelten loopt dwars do or
de dorpen. Om de omwo
nenden zo weinig mogelijk
last te bezorgen wordt er in
de dorpen met een onderwa
ter-bul ldozer gewerkt. Hier
aan zit een blad van 4 meter
breed dat het slib voor zich
uit drijft. Als er zich een
behoorlijke hoop gevormd
heeft , wor dt dit met behulp

Eigenlijk is men na het sei
zoen begonnen met bagge
ren. Waarom? Oorspronke
lijk zou men dit voorjaar

Welk gedeelte van het Oam
sterdiep wordt gebaggerd?
We beginn en in Ruischer
brug en we gaan tot de
steenfabriek bij Winneweer.

Hoe lang gaat het uitbagge
ren duren ? Dhr. Schuur: "De
planning is eind januari 1988.
Er is echter een maar bij .
Zodra het erop begint te lij
ken dat het gaat vriezen en
door blijft vriezen , worden
alle werkzaamheden stopge
zet. De bakken waarin het
slib vervoerd wordt , komen
dan zover mogelijk aan de
kant te liggen . Zo kan er nor
maal geschaatst worden.
Hierover zijn du idelijke
afspraken gemaakt en is ook
in het bestek opgenomen".

Het waterschap Eemszijlvest
is de opdrachtgever, de heer
Schuur, hier werkzaam, heeft
de supervisie over de werk
zaamheden . We hadden een
kort vraaggesprek met hem:

De schaatsliefhebbers kun
nen, ijs en weder dienende,
deze winter schaatsen op het
Damsterdiep.
Deze zin lijkt volkomen mis
plaatst, maar to ch heeft het
veel te maken met het uit
baggeren van het Damster
diep. Een aantal mensen zal
zich hierover al ongerust
hebben gemaakt, daarom
heeft de G en T wat informa
tie verzameld over het bag
geren.

- Centrale verwanning
- Sanitaire instaIlaties
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Het dagboek van Joep de Bree
Joep de Bree (36) woont
sinds ruim een jaar met
Gonnie en de kinderen Oli 
via en Sarah aan de Dijk in
Thesinge. Zijn dagboek
staat vooral in het teken
van zijn werk als staflid van
de Stichting SIGMA, sektie
nazorg. Dat is een instel
ling in Groningen waa r ex
verslaafden aan hard
drugs worden opgevangen
en begeleid . Hij doet dat
werk nu 2112 jaar, na de
op leid ing tot maatschap
pelijk werker aan de
Sociale Akademie te heb
ben gevolgd.

Maandag 5 oktober

Op je werk wakke r worden,
dat heeft wel iets. Deze werk
dag is dan ook eigenlijk al
gistermiddag begonnen met
een late- en slaapd ienst.
Vandaag volgt dan een dag
dienst tot vijf uur vanmiddag .
Vannacht weer tamelijk
onrustig geslapen vanwege
de herrie van de kroegen- en
prostitueeverlaters. Het
pand waar ik werk ligt vlak bij
de Nieuwstadl Folkinge
straat, één van de rosse
buurten in de stad ; wel gezel
lig, maar ook veel lawaai
's nachts. Als je dan de plat
telandsrust van Thesinge
gewend bent zit je bij het
minste kabaal rechtop in je
bed.
Om half negen de bewoners
gewekt , koff ie gezet , dou
chen . Om half tien begint de
wekelij kse teamvergadering.
De maandagmorgen is
meestal erg druk, alles wat je
een week lang opgespaard

hebt wil je kwij t. Bovendien
is dit de enige keer in de
week dat je met z'n allen bij
elkaar bent en moet alles in
de paar uurtjes geperst wor
den; stand van zaken, bewo
ners, externe klanten , allerlei
lopende zaken en daartus
sendoor moet er ook nog
ruimte zijn om elkaar aan te
spreken op de dingen waar
van je vindt dat ze slecht -of
juist goed- verlopen .

Joep de Bree Itoto : A. v.d Meulen)

Na de vergader ing een kort
staf-overleg van Willem,
John en mij. Het staf-overleg
is ingesteld om de teamver
gadering te ontlasten. In dit
overleg wordt meer over
organisatoriese prob lemen
gepraat en het beleid op lan-

gere termijn. Dan een uurtje
met J. gepraat, een ex
bewone r. Met grote regel
maat blijven ex-bewoners op
het pand komen om wat bij
te praten , financiële of
andere prob lemen te bespre
ken en gewoo n voor de
gezelligheid. In dit gesprek
met J. gepraat over zijn
moeilijkheid dat de dingen
nog steeds niet zo lopen
zoals hij zich dat had voorge -

steld. Hij kan dit eigenlijk niet
goed aksepteren, wil veel te
snel grote veranderingen
zien.
Om half dr ie een kennisma
kingsgesprek met een meisje
van 18 jaar. Zij komt met haar
verwijzer, een medewerkster

van het orthopedagog ies
instituut. Het kennisma
kingsgesprek is vooral
bedoeld om degene die zich
aanmeldt een idee te geven
van wat voor een soort inste l
ling wij zijn. Later volgt even
tueel een 'intake', waarin wij
veel meer ingaan op de per
soon zelf. Ze zegt wel een
intake te wi llen. We maken
een afspraak voor a.s.
woensdag. Het lijkt me wel
een aardig kind, wel wat ang
stig en nog tamelijk jong.
Verder volgens mij weer
behoorlijk besc hadigd door
haar opvoeding, zoals zo
vaak bij onze klanten.
Na dit gesprek een paar tele
foontjes. Daarna een
gesprek met Bouwke, één
van onze stagiaires. Ik ben
Bouwke's werkbegeleider en
we praten over allerlei werk
prob lemen en de persoon
lijke trekjes van onszelf die
daaraan wellicht ten grond
slag liggen. Het is erg
belangrijk om over dit soort
dingen te praten ; je leert
jezelf en je kollega 's beter
kennen en je komt eigen
belemmeringen op het
spoor, waar je -hopenlijk
iets mee kunt doen .
Tegen half vijf ben ik het wel
een beetje zat voorvandaag.
Per slot al vanaf zondagmid
dag op het werk. Aangezien
we met z'n drieën zijn van
middag kan ik wat eerder
naar huis.
Het tietsen naar huis is altijd
een prima overgang; je hebt
in dat half uurtje de tijd om
alles van die dag nog even de
revue te laten passeren en
eventuele onrustgevoelens
van je af te fietsen. Thuis
wachten immers vrouwen
kinderen, die geen belang

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

Iedere woensdag Gehaktdag.
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hebben bij een nog hevig
peinzende , half aanwez ige
huisgenoot. Deze overgang
is niet alt ijd makkelijk, maar
wel noodzakelijk. Thuis wil
men ook aandacht en geen
piekeraar . Ik heb te veel kol
lega's gezien die dat niet vol
doende hebben ingezien,
met alle mogelijke gevolgen
van dien. Je bent dan wel
raar bezig: andermans kin
deren uit de ellende helpen,
doch je eigen kinderen erin.
Thuis met Gonnie wat bijge
praat en een paar spelletjes
met Olivia gedaan. Als Sarah
thuis komt van gymnastiek
gaan we eten. Na het eten
was ik af met een pianokon
cert van Grieg op de walk
man. Waarom moet ontroe
rende muziek altijd droevig
zijn?
Om acht uur het vaste bad
minton-avondje in de gym
zaal in het dorp. Even uitle
ven en de agressie eruit; hoe
wel ik er soms agressiever
vandaan kom dan ik erheen
ga, vanwege alle gemiste
ballen. Toch wel gezellig zo.
Na afloop een pilsje dr inken.
Tegen elf uur trek ik me terug
om aan dit weekjournaal te
werken. Dan nog even onder
de douche en dat was de
maandag.

Dinsdag

Vandaag naar school. Elke
dinsdag zit ik op de V.O., vol
uit de Voortgezette Agog iese
Beroepsopleiding. Het is een
twee jarige opleiding, waar
mee ik wil proberen mijn hori
zon wat te verb reden en mijn
mogeli jkheden op de
arbeidsmarkt te vergroten.
Het is nog wat onwennig tot
nu toe,want ik ben nog maar

net begonnen. De hele dag
in de schoolbanken is ook
wennen . Over het algemeen
lijkt het me wel wat. Sc-wie
sa vind ik het prettig om met
"soortgenoten" buiten je
werk om te praten over het
verschijnsel "hulpverlening"
en alle facette n daar in. Deze
mensen hebben boven dien
wel wat te bieden daar ze
allemaal ruime werkervaring
bezitten.
Aan tafe l zit ik er wat onwen
nig bij: ik kan niet mee-eten,
daar ik vanavond een etentje
heb met oude medewerkers
en bestuursleden van onze
sticht ing. Af en toe toch maar
wat genomen om niet geheel
buiten dit ritueel te hoeven
blijven. Na de afwas met de
kinderen naar "Alf" gekeken .
Ik vind het vreselijk , dit soort
Amer ikaanse series, maar de
kinderen "vreten" het.
Dan weer naar de stad , naar
de "Pauw". Het is leuk om
allerlei ex-kollega's weer te
zien en om je eigen kollega's
in een wat informelere sfeer
tegen te komen , iets wat te
weinig voorkomt. Je ziet
elkaar van een heel andere
kant en dit levert soms ver
rassende resultaten op. Het
eten is weinig, maar chiq ue.
Deasbakken worden wel om
de twee minuten geleegd .
Dat is nooit weg.
Na afloop met een aantal kol
lega's nog wat stappen. Om
drie uur naar huis, in dit geval
naar het werk, waar ik bes luit
te blijven slapen omdat het al
zo laat is en ik woensdag
toch moet werken . Op deze
manier kun je je moeilijk ver
slapen, en Gonnie ligt er toch
allang in.

Woensdag

Vanmorgen gewekt door K.,
één van onze bewoners. Hij
had wel door dat hij van de
aanwez ige personeelsleden
niet te veel init iatief hoefde te
verwach ten en neemt het op
zich om iedereen te wekken
en koff ie te zetten. Dit soort
blijken van verantwoordelijk
heidszin en "naastenliefde"
worden door ons zeer op
prijs gesteld. Het zijn van die
momenten dat je de idee
hebt dat je werk vruchten
afwerpt, en dat heb je maar
zelden.
Na de koff ie aan het korvee .
Iedereen doet zijn taak en het
huis is snel aan kant. Om elf
uur doen John en ik de intake
met G., het meisje van maan
dagmiddag. Het wordt zoals
gewoonlijk een lang en inten
sief gesprek, met de nod ige
emoties -van beide kanten- .
Het zoveelste trieste verhaal
van een verloren jeugd, lief
deloosheid, eenzaamheid,
een gevoel van totale over
bod igheid en ook nog eens
het gevoel hier zelf geheel de
schu ld van te zijn. Uiteindelijk
het "gebruiken" (het alge
mene eufemisme voor "ver
slaving ") prosti tutie en der
gelijke randverschijnselen.
John en ik beslu iten haar aan
te nemen, hoewel het risiko
van een vroegtijd ig beëindi
gen van het verblijf groot is.
De middag word t besteed
aan het maken van een
nieuwe folder voor onze
instelling, die over instellin
gen in het hele land verspreid
moet worden . Verder
gesprekken met een aantal
ex-bewoners die langs
komen om hun uitkering op
te halen. Velen laten hun uit-

kering bij ons door lopen als
ze bij ons weg zijn om
zodoende nog af en toe te
kunnen buurten. Soms hel
pen we ze nog een tijdje met
te leren goed met hun geld
om te gaan. Tussendoor ook
nog wat administratief werk .
Om vijf uur de overdracht aan
de late dienst.
Op weg naar huis merk ik dat
ik steeds harder beg in te fiet
sen. Dat is leuk als je wielren
ner bent, in mijn geval slaat
het nergens op . Het zal wel
komen omdat ik de triestig 
heid en onmacht van de
intake van me af wil trappen.
Bij de stadsweg kom ik
Michiel tegen, die uit school
komt. Het tempo kan
omlaag. We praten over zijn
nieuwe school en de over
gang van het dorp naar de
"grote" stad. Vindt hij dat de
stadskinderen anders zijn
dan die uit het dorp? Dat
vindt hij inderdaad, vaak leu
ker, hoewel het dorpsleven
ook zijn goede kanten heeft .
De avond doorgebracht met
de krant lezen en het intake
verslag van vanmorgen
schr ijven.

Donderdag

Vanmorgen de kinderen naar
school geholpen. Vandaag
heb ik een late- en slaap
dienst, dus bijna de hele dag
vrij te besteden. Na de krant
wachten er allerlei klusjes in
huis waar ik nu mooi mee aan
de gang kan. Tussen de mid
dag met z'n allen eten en de
schoo lverhalen van de kin
deren aanhoren. Daarna ver
der met de klusjes. Steven
komt helpen, dat is nooit
weg .
Het vooruitzicht straks tegen

Valt u per 1januari buiten het ziekenfonds...
De ~abobankgeeft u een deskundig q_ ~
advies, Door het overschrijden van de ,_ ,~

inkomensgrens voor verplicht
verzekerden bent u aangewezen

op een ziektekostenverzekering.
Een verzekering die u zelf moet

sluiten. Dat is een belangrijke
beslissing. Op welke aanbieding

Rb b k~ moet u ingaan en op welke niet?a 0 an r...I Laat u daarom bijtijds informeren
gelden goede raad door de Rabobank.



De Langelandster molen moet in november
weer als nieuw zijn (foto : Ton Heuvelmans)

de storm in naar de stad te
fietsen trekt me niet erg aan.
Het blijft gelukkig wel droog .
Op het werk de overdrach t,
de rappo rtage lezen en wat
met de bewoners bijpraten.
R. is op bezoek , ook een ex
bewoner. Met hem o.a.
gepraat over zijn plannen om
de koksschool te gaan doen
en andere toekomstplannen.
Vanavond eten we met zijn
allen in Vera. Een menu à vijf
gulden en nog eetbaar ook .
De sfeer raakt bedrukt als we
iemand zien die lijkt op een
ex-bewoner van ons die
vorige week aan een overdo
sis is overleden. Vooral K.,
die bij ons is, was nogal met
deze jongen bevr iend; hoe
wel, bevriend in de "scène"
ben je nauwelijks met elkaar:
wie dop e heeft , heeft gelijk
en is welko m, anders niet.
's Avond s naar een reggae
konsert in Huize Maas. Veel
zwarte en bruine gezichten,
wel gezellig. Van de dichte
hash-ro ok wordt je bij bin
nenkomst meteen al "high",
zelf roken is niet eens nod ig,
hoewel ik dat ook niet van
plan was. In de w.c.-ru imte
beneden vraagt een "rasta"
van het formaat basketballer
me om een gulden om op te
bellen. Ga ik noo it mee in dis
kuss ie. Later zie ik hem z'n
"telefoontje" plegen aan de
bar. Interlokaal nog wel!
Tegen één uur thu is en naar
bed.

Vrijdag

Om half negen opgestaan,
bewoners gewekt en de
onmisbare koff ie gezet. Van
morgen komt ook de urine
kontrole op het programma
voor , die zo'n vijf keer per

twee weken gehouden
word t. Onze bewoners zijn
vandaag aan het werk in een
werkprojekt van een kollega
instelli ng. Kunnen wij mooi
wat achterstallige klusjes en
admin istratief werk doen.
Om twaalf uur is er een ken
nismakingsgesprek met een
36-jarige Surinaamse jon
gen. Wout (stagiaire)en John
doen dit gesprek; ik weet er
niet veel over te vertellen.
's Middags ook nog even
naar ons hoofdkantoor.
Sinds we in januari gefuseerd
zijn met een aantal andere
instellingen tot een nieuwe
stichting (SIGMA), hebben
we een heus hoofdkantoor
en een direkteur, die wij ech
ter gewoon TOM noemen.
Als ik vertel van de Suri
naamse jongen -op een
vraag of we nog nieuwe aan
meldingen hebben- vraagt
iemand of deze ook kan
schaatsen. Ze hadden het
namelijk net gehad over de
elfstede ntoc ht en dat het zo
leuk zou zijn als een neger
deze eens zou winnen . Ik kan
het niet goed volgen alle
maal, maar besluit mee te
lachen, want grappig .
Thuis met de kinderen naar
de Miniplaybackshow geke
ken. We vinden Madonna
toch de beste.
's Avonds nog wat lezen. We
proberen de nachtfi lm, maar
dat geven we na een half uur
tje maar op. We hebben allet
wee het gevoel dit nu wel te
kennen onderhand, en het
bed was toch al zeker een
uurtje aan het roepen , van
daar.

Zaterdag

Een vrij weekei nde, uitslapen

dus . Gemiddeld ben ik twee
weekei ndes per maand vrij .
Op zich vind ik het prima af
en toe ook weekei nddien
sten te draaien; de afwisse
ling beva lt me goed en een
vrije doordeweekse dag is
ook uitstekend.
De krant , koffie en een sjekje,
prima kombinatie. De kids
zijn met Steven mee om naar
diens voetbalverrichtingen te
kijken . Helaas, met twee-nul
klop. Toch lol gehad . 's Mid
dags komt Hendr ik met
vriend in langs. Hendrik is een
goede vriend en kollega.
Lekker in de zon gezeten, het
is onverwacht mooi weer.
Olivia en Steven wassen
Hendriks auto en verd ienen
hier ieder een gulden mee.
's Avond s ga ik patat bakken
waar we sla bij eten . AI met al
een heerlijk rustig dagje,
gewoon binnen je eigen
gezin en dorpje bezig en alle
"stadse" ellende even van je
afzetten.
's Avonds komt er nog een
vriend langs , die een weekje
Terschelling erop heeft .

Heeft het prima naar zijn zin
gehad. Wij gaan tenslotte bij
vrienden in het dorp op
bezoek . Na een gezellige
avond tegen één uur naar
bed.

Zondag

Weer uitslapen, nu samen .
De kinderen voor de och
tend-t.v., prima uitv inding.
Vanmiddag met de kinderen
naar "beestenboel" , een die
rententoonstelling in de Mar
tinihal. Het valt ons eerlijk
gezegd wat tegen: veel kip
pen, duiven, konijnen e.d.
Wel mooie katten , maar duur
ook (zo'n f 400,-). Ook een
koe, maar die kenden we al.
Buiten beukennootjes verza
meld en gegeten. Ze smaken
nog net zo als vroeger. Thuis
zuurkool gegeten. De kinde
ren niet echt enthousiast,
maar dat zijn ze zelden kwa
eten .
Volgt een rust ig avondje met
wat lezen, t.v. -kij ken en niet
te laat op bed. Morgen begint
immers weer een week, dit
was er slecht s één van. . .

VishandelKP. SmitenZn.

Kajuit 321 - Tel. 413797
9733 exGroningen
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tel.261381
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DE VRIJE POMP ...

Plattel. Jongeren is zij in de
gelegenheid geweest een
bezoek te brengen aan Gui
nee Bissao, Togo en Ivoor
kust. Als je de media mag
geloven zijn de mensen hier
zeer zielig, doch mevr. Slie
pen vertelt dat ze zeer vrien
delijk en vrolijk zijn. Zij zijn
echter alleen niet in de gele
genheid iets aan hun leefom
standigheden te veranderen.
Ervolgt nog een soort halma
spel - een boom op een
groot vel papier - de ene
kant is Nederland, de andere
Guinee Bissao. Het is de
bedoeling aan te tonen wiens
toekomst er het beste uitziet.
In verband met de tijd gaan
er dames naar huis zodat dit
spel niet tot z'n recht is geko
men.
De volgende avond is op
dinsdag 17 november, met
een lezing over paranormale
geneeswijzen.

een eerste prijs in de berg
klasse konden we weer
tevreden naar Garmerwolde
gaan . We raden daarom een
ieder aan die van Egelander
muziek houdt eens een con
cours-dag in Muntendam
mee te maken. Op acht
november verzorgen de
Alpenjagers zondagmorgen
een koffie-concert in ons
dorpshuis De Leeuw van half
elf tot twaalf. We hopen dat
er velen van U aanwezig zijn.

A. Mulder

Garmerwolde
De presidente mevr. F. de
Vries opent met o.a. de pret
tige mededeling dat van de 7
gasten, aanwezig op de eer
ste avond van het seizoen, er
4 zijn toegetreden als lid van
onze afdeling. Onder de
gebruikelijke punten op de
agenda staat als punt 4 de
bestuursverkiezing vermeld .
Mevr. Spanninga, in februari
als bestuurslid gekozen, ziet
zich genoodzaakt haar func
tie neer te leggen. Als kandi
daat wordt genoemd mevr.
J. Wieringa-Heun. Bij telling
van de 45 uitgebrachte stem
men is de stand 43 voor en 2
blanco stemmen. Mevr. Wie
ringa neemt de functie aan en
er wordt afscheid genomen
van mevr. Spanninga.
In de pauze worden lootjes
uitgedeeld. Slechts op 5 er
van staat iets geschreven. De
eigenaressen wordt verzocht
een ééndagsbestuur te vor
men op Sint Nicolaasavond.
Na de pauze vertoont mevr.
Els Sliepen dia's van Noord
West Afrika. Via de Kath.

Plattelandsvrouwen

Alpenjagers
Op 26 en 27 september werd
voor de 12e keer in Munten
dam een Blaaskapellen-con
cours gehouden.
De Alpenjagers deden hier
voor de negende keer aan
mee . In totaal waren er 23
kapellen over beide dagen.
In drie klassen kwamen ze uit
en wel zeven in de heu
velklasse, dertien in de berg
klasse en vier in de topklas
se.
De Alpenjagers speelden laat
in de middag om half zes
voor een propvolle zaal. Het
doet je goed dat er zovelen
uit Garmerwolde en omge
ving waren. Bedankt men
sen, ook voor ons is dat een
hele steun. Want vergeet
niet, het is altijd voor ons een
soort examen.
Het werd voor de Alpenja
gers weer een succes. Met

Iedereen is welkom.
De toegang is grat is.

Gezondheidszorg thuis
verteld Dr. R. van Lunsen . Hij
is als onderwijs coördinator
verbonden aan de kliniek
voor gynaecologie van het
Academisch Ziekenhis te
Groningen en promoveerde
op het onderzoek "Wie is er
bang voor het gynaecolo
gisch onderzoek?". U kunt
op deze avond natuurijk ook
vragen stellen.

Tijd :
donderdag 5 november,
20.00 uur

Plaats:
Groene Kruisgebouw
Blinkerdlaan 2
Ten Boer

Truus Top

Geen sluiting
gymzaal Thesinge
In het laatste informatieblad
van de gemeente Ten Boer
heeft u kunnen lezen dat
onze gymzaal niet dicht
hoeft. Gelukkig voor de kin
deren die vlak bij school kun
nen blijven voor hun bewe
ging, maar vooral ook voor
de mensen in het dorp die
aan gymnastiek doen in het
kader van het "meer bewe
gen voor ouderen". Zowel
voor de kinderen als de
ouderen zou het vervoer naar
Garmerwolde een groot pro
b leem zijn. Natuurlijk ook
voor alle anderen die sporten
"om de hoek van de deur"
prettig vinden. Alles bleek
een storm in een glas water
te zijn en voorlopig blijft het
dus zoals het was.

De vereniging het Groene
Kruis Ten Boer organiseert
don derdag 5 november a.s.
een voorlichtingsavond:

"WIE IS ER BANG VOOR
DE VROUWENARTS?"

Deze avond wordt verzorgd
door Dr. R. van Lunsen.
Veel vrouwen zien erg op
tegen het gynaecologisch
onderzoek. Ze weten vaak
niet precies wat hen te wach
ten staat. En al die jaren is er
veel kritiek van vrouwen op
de manier waarop sommige
artsen en gynaecologen het
inwendige onderzoek doen.
Deze factoren kunnen onno
dig angst en pijn veroorza
ken . Wat daaraan te doen is

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

- plantaardige endierproefvrije kosmetika

- iedere zaterdagmorgen open voorgratis
huidanalyse +verkoop

- speciale tieneracnébehandelingen
- elektrisch ontharen

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

H.J.

AANNEMERSBEDRIJF

nieuwbouw
ve<bouw en
onderhoud

Biedt een
volledig
assortiment
voor
uw tuin

~
/; BLOEM-

KWEKERIJ

FIRMA VEENSTRA
Garmerwolde 050-416280



Deouderen van Garmerwolde met Truusin aktie foto :A. v.d. Meulen

Kerkdiensten
Gere formeerde kerk
Thes inge.Garmerwolde

nov: 9.30u. ds. vanWieren
vanLeek
2.30u.ds.RavenvanHaren.

4 nov:19.30u.ds.vanderVliet
van Groningen (dankstond
voor gewas en arbeid)

8 nov:9.30 u. ds. Jurjens van
Groningen
2.30 ds. Overeem van Haren

15 nov: 9.30 u. ds. Jans van
Groningen
2.30 ds. Kwast van Kollum

22 nov: 9.30 u. dr. van Oeveren
vanLeek (gezamenlijke
dienst metde Herv.gemeen
te)

29 nov: 9.30 ds. van Dijkenvan
Marum
2.30u. ds. van Dijken van
Marum

Herv. Gemeente
Thesinge.Garmerwolde

8 nov:Thesinge10.00u.ds.C.
de Vries-Batenburg, oogst
dienst.

15 nov: Garmerwotde 10.00 u.
prol.dr.H.W.J. Drijvers,Gro
ningen.

22 sept:Thesinge 9.30 u. geza
menlijkedienstingereI.kerk.

29 nov: Garmerwolde 10.00 u.
ds. A. 5evenster. Noorddijk.

Ingezonden

Op woensdag 25 november
a.s. wo rdt in de Leerkamer te
Garmerwolde de 2e Leer
huisavond gehouden. Het
onderwer p is: wat is vrijzin
nigheid. We beginnen om,
20.00 uur en stoppen om
22.00 uur. We nodigen hierbij
een ieder die geïnteresseerd
is in dit ond erwerp van harte
uit!!

kerkeraad herv . gem.
Garm. Thes.

M.S.V.O.
Garmerwolde
MBVO betekent , zoals u mis
schien wee t, "m eer bewegen
voor ouderen" . In januari van
dit jaar zijn we in Garmer
wo lde gestart met een groep
in de gymz aal aan de Hilde
brandstraat. Een vo l uur
wordt hier wekelijks gewerkt
om de spieren weer wat soe
peler te maken. Dit doen we
staand en lopend op de maat
van de muz iek. Ook met o.a.
ballen en hoepels, touwtjes
en pittenzakken doen we
allerlei oefeningen. Halver
wege het uur zitten we op de
stoel om zo met of zonder
oefenmateriaal te bewegen.
Tot besluit doen we de laat
ste 10 minuten nog een spel.
Twe e of meerdere groep en
nemen het dan tegen elkaar
op. Er wordt dan beh oorlijk
fanatiek gespeeld. Intussen
is dan de koffi e klaar. Mevr.
Mulder verzorgt di t alt ijd en
zo kunnen we nog gezellig
een poosje uitpoesten en bij
praten. Momenteel zijn er 14
aktieve gymnasten vanaf
plm . 60 jaar . Als u belangstel
ling heeft, komt u dan vrijblij
vend eens meedoen of toe
kijken! De kosten bedragen
f 1,- per les. Wij zij iedere
donderdag van 3 tot 4 te vin
den in de gymzaal in Garmer
wo lde.

Truus Top

Agenda
8 Nov. koffieconcert in "de
Leeuw" door de "Alpenja
gers ". Tijd : 10.30-12.00 uur.
Entrée f 4,50 p.p. inclusief
twee koppen koffie.

Wist U dat:
- Bou ke Tuin, de juf van

groep 3, 4 en 5 op de
bas isschool in Garmer
wolde op 4 oktober een
dochter heeft gekregen?

- Boukje en Jan haar Loesje
hebben genoemd ?

- alle leerlingen van de OBS
een geboortekaartje heb
ben gekregen?

- en beschuit met muisjes?
- Loes Tuin als voor de eer-

ste keer naar schoo l
geweest is?

- Iemand, die zijn leven lang
in Garmerwolde gewoond
heeft, di t dorp heeft verla
ten?

- hij verhuist is naar Annen?
- we hiermee dhr. H. Wig-

bo ldus bedoelen?
- de peuterspeeltzaal in

Thesinge een invalster
zoek t (bij ziekte van de
leidster). Voor meer infor
mat ie: 3544 .

- de peuterspeelzaal u op
vrijdag 4 dec. vanaf 17.00
van een Sint en Piet kan
voorzien. (een bezoekje
van 20 min . kost f 15,-)
Bel dan : 3544.

Koop een pan! i

Dorpshuis "de Leeuw" heeft
een prachtig dak gekregen.
IJverige dorpsbewoners
hebben gratis en voor niets
alle pannen gelegd. Mis
schien vond U het wel jam
mer, dat U geen tijd of gele 
genheid had om mee te hel
pen. Toch kunt U Uw steentje
bijdragen door een pan te
kopen, en minisponsor van
dorps huis "de Leeuw" te
worden . Doe het , niemand
zal U er scheef om aankijken!
U kunt Uw pan of pann en
verkrijgen via Bert Buringa
tel: 416049 of Mieke Well ing
te l: 414737.

"Wester"
De jaarljkse zaaluitvoering is
vastgesteld op zaterdag 12
december a.s. in dorpshui s
"de Leeuw," om 20.00 uur.
Opgevoerd wordt:
"Pas op voor de buren"
Een vrol ijk spel in drie bedrij
ven, geschreven door Hans
van Wijngaarden. Het open 
luch tspel is gepland op 15 en
16 juli 1988.

·", In '< ereen tr um "Iewenbofg~

I lel ' lH 79l I::o nin~tln

creatief centnIm

STOELDRAAIERSTRAAT 35 .. GRONINGEN.
TELEFOON 050 .. 132453.


