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Thesinge en omstreken

Een aktievoerder uit roeping
Een gesprek me t Peter Heidema

"Kijk, het ergste vind ik nog
dat het nou juist dèze
groep bejaarden is die nu
gepakt wordt. Het is zo'n
ma kkelijke groep om op te
bezuinigen; ze zijn ta melij k
weerloos. Je zult niet zo
gauw tienta llen bejaarden
met spandoeken de straat
op zien gaan, daar zijn ze te
gezagsget rouw , maar ook
gewoon vaak te oud voor.
Ze zij n pol iti ek gezien ook
gee n interessante of
gevaarlijke groep, ze vor
men geen machtsfaktor
van belang. Wat gebeurt er
als b.v. de specialisten in
inkomen terug dreigen te
gaan? Machtige organ isa
t ies staan op, felle protes
ten , bekwame juristen
bemoeien zich ermee, poli
t iek gelobby. Een bejaarde
doet dat niet, heeft nauwe
lijks een organisatie achter
zich. Een bejaarde blijft in
zijn kamertje zitten verpie
teren en hoopt dat de dood
er eerder is dan de
gedwongen verhuizing.
Dat maakt me nou zo
kwaad, dat vind ik in- en
intriest."

Aan het woord is Peter Hei
dema (34) uit Thesinge,
hoofd technische dienst van
de stich ting Patrimonium in
Groningen, een instelling die
drie bejaardentehuizen in de
stad heeft en daarmede de
grootste bejaardeninstell ing
in de provincie is. Peter is ini
tiator en dè stuwende kracht
achter de protestakties in
Groningen tegen de aange
kondigde sluitingen en
inkrimp ingen van bejaarden
tehuizen. Hij stond aan de
wieg van vele akties zoals bij
voorbeeld de geslaagde
"snertaktie" op het Haagse
Binnenhof en de bezetting
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van het provinciehu is te Gro
ningen; Hij haalde daarmee
de landelijke pers en zelfs het
NOS-journaal. De hoogste
tijd voor de GenT-express
om ook aandacht te beste
den aan zijn akties. Boven
dien sluit het via een zijspoor
aan op twee andere artikelen
in deze krant over twee
bejaarde oud-inwoners van
Garmerwolde, waarvan er in
ieder geval een naar een
bejaardenhuis is gegaan. Nu
kan dit nog, maar voor hoe
lang?

De feiten

"In de provincie Groningen
moeten rond 800 "bedden"
voor bejaarden verdw ijnen.
Dit betekent dat hoogst
waarschijnlijk vier tehuizen
gesloten zullen worden en
dat vele andere tehuizen
plaatsen zullen moeten inle
veren. Deze sluiting en
inkrimping is het gevolg van
een falend provinciaal beleid.
met name gedeputeerde
Herman Vos - die welzijn in
zijn portefeu ille heeft - wordt
door vele betrokkenen als de
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zondebok aangewezen. Wat
Vos nu doet is een panie
kreaktie op het feit dat hij
jarenlang geen goed beleid
heeft ontwikkeld om de klap
van de gebrekk ige financie
ring op te vangen. AI vier jaar
geleden kon men zien aanko
men dat Groningen in de pro
blemen zou komen betref
fende de financiering van de
bejaardenvoorzieningen.
Toen (in 1984) trad de "WBO"
in werking, de wet op de
bejaardenoorden. Deze wet
hield onder meer in dat er een
verdeelsleutel werd vastge
steld voor het toekennen per
provincie van het landelijk
beschikbare bedrag betref
fende de bejaardenzorg . Ook
Groningen is daar destijds
mee akkoord gegaan. AI snel
bleek echter dat deze ver
deelsleutel niet klopte: Gro
ningen bleek in verhoud ing
veel meer "80 plussers" te
hebben dan de andere pro
vincies. De verdeling van de
gelden over de provincies is
echter gebaseerd op het
aantal "65 plussers". Binnen
die laatste groep kun je
natuurlijk weer afzonderlijke

groepen onderscheiden en
elke groep, met name die van
boven de 80, vergt meer ver
zorging en dus meer geld. Nu
heeft Herman Vos gewoon
vier jaar bij "Den Haag" om
geld lopen vragen en kenne
lijk verondersteld dat hij dat
wel zou krijgen. In de tussen
tijd heeft hij verzuimd een
beleid te voeren op dit
gebied en nu duidelijk wordt
dat de regering niet met het
gehoopte geld komt , volgt
zijn paniekreaktie van aange
kondigde sluitingen en
inkrimpingen. Een en ander
kwam eind vorig jaar aan het
rollen omdat de WBO ter
evaluatie in de Tweede
Kamer aan de orde kwam. Er
bleek toen een incidenteel
bedrag van ongeveer 12 mil
joen beschikbaar te zijn voor
extra steun. Wij dachten
natuurlijk : "die moeten we
hebben" en hebben toen
aktie gevoerd, o.a. in den
Haag. Het bleek echter dat
die 12 miljoen ook met die
verdeelsleutel toegekend
ging worden aan alle provin
cies. Groningen kreeg toen
"slechts" vier ton . In mei
vindt de afronding van deze
evaluatie plaats in de
Tweede Kamer. Wij zullen er
zeker weer bij zijn. Er is nog
wat hoop op een goede
afloop , op extra steun."

"De gevolgen van de door
Vos aangekondigde maatre
gelen zijn rampzalig. De pro
blemen zijn nu al vaak schrij
nend. Er is een groot perso
neelstekort waardoor veel
werk blijft liggen. Het is wel
eens voorgekomen dat een
demente bewoonster in een
tehuis haar tapijt met haar
eigen uitwerpselen had
besmeerd. Dit moet natuur
lijk direkt schoongemaakt
worden . Door tijd- en perso
neelsgebrek blijft die toe
stand echter drie dagen zo
liggen, een beestenbende
eigenlijk, dat mag niet voor-



komen. Er zijn prob lemen
door het toenemende aantal
dementen onder de bewo
ners, de incontinentie en ga
zo maar door. Veel bejaarden
leiden een eenzaam, weg
kwijnend bestaan. Ze zitten
dagen, weken, maanden en
jaren vanuit dezelfde stoel
naar hetzelfde plekje aan de
muur te kijken. Ook daar is te
weinig personeel voor, om ze
wat aandacht te geven, om
wat met ze te doen en met ze
te praten.
Als je dan weet dat de vergrij
zing in Nederland toeneemt
en dat alleen al Patrimonium
een wacht lijst heeft van 20
urgente gevallen - die dus
eigenlijk niet meer thuis zou
den kunnen wonen - en van
500 "normale" wachtenden
dan is het toch wel heel bizar
dat er tot 1992 maar liefst
800 "bedden" moeten ver
dwijnen. En dat is nog maar
de eerste stap; na dat jaar
kunnen er nog wel meer
inkrimpingen komen.
Als deze maatregelen door
gaan zullen de problemen die
er nu al zijn in grote mate toe
nemen, de werkdruk zal nog
meer verhevigen en naar ik
vrees zal de kwaliteit van de
zorg dalen. Er zullen vele
bejaarden veel langer thuis
moeten blijven wachten , tot
dat er een plek voor ze is, met
alle risiko's van dien. Er kun
nen vele ongelukken gebeu
ren, daar ben ik van over
tuigd. Entja, dat blijft me ste
ken hè, men schijnt te den
ken "het zijn toch maar
bejaarden". Is het echter niet
zó, dat je juist deze groep het
recht moet gunnen op een
goed verzorgde oude dag?
Wat is het voor een samenle
ving die zijn ouderen als hin-

derlijke objekten beschouwt
waar je gerust flink op kunt
bezuinigen?
Over het effekt van de inkrim
ping ben ik ook niet zo opti
mist isch. Er komen zo'n 400
tot 500 mensen in de WW
terecht. Wat kost dat wel
niet? Wat gaat het kosten als
bejaarden langer zelfstand ig
moeten blijven wonen, hoe
vaak zal daar de huisarts, de
wijkzuster, een maatschap
pelijk werker een gezinsver
zorgster enz. aan te pas
moeten komen? Wat kost het
aan huursubsidies en bijko
mende kosten? Het zou best
eens zo kunnen uitpakken
dat deze zaken een veelvoud
gaan kosten van wat het aan
bezuinigingen gaat opleve
ren. En wat te denken van het
bejaardencentrum Luinga
borg te Bierum, een van de
met sluiting bedreigde cen
tra, dat zich nog maar enkele
jaren geleden voor ettelijke
miljoenen in de schulden
heeft gestoken wegens een
ingrijpende renovatie? Die
lening moet toch terugbe
taald worden. "

Sinterklaas

Nee ik ben inderdaad geen
proto -type aktievoerder. Ik
ben zelfs politiek niet aktief,
meer een gematigd iemand
en volger van de CDA-lijn,
zeker geen aktivist. Ook ligt
het voor een hoofd techni
sche dienst inderdaad niet zo
voor de hand je met dit soort
zaken bezig te houden. Maar
ik kan dit gewoon niet langer
accepteren , ik snap niet
meer dat dit allemaal maar
kan.
Ik heb twee keer voor sin
terklaas gespeeld en ging

toen de mensen langs op hun
kamers. De mensen herke
nen je niet. Je vraagt dan hoe
het met ze gaal. Krijg je din
gen te horen als "ik wou dat
ik dood was" en "wat mot ik
hier nou nog?" . Tsja, daar sta
je dan als sinterklaas ver
kleed. Wat kun je ze nou nog
bieden? Je staat dan met
lege handen. Dat soort din
gen doen me ontzettend
zeer. Toen die plannen van
Herman Vos bekend werden
heb ik hem dezelfde dag nog
gebeld en gevraagd of het
waar was. Toen hij het
bevestigde heb ik ook op
dezelfde avond nog een
aktiegroep opgericht en gin
gen de eerste protestbrieven
de deur uit."

Bevalling

Er volgden hektiese tijden.
Honderden brieven gaan de
deur uit, er worden muur
kranten gemaakt, kontakten
gelegd met politici (o.a. Erica
Terpstra, Elske ter Veld,
Franz Josef van der Heyden,
prof. Diepenhorst van wie de
laatste twee ook naar Gro
ningen komen voor een dis
kussie-avond en werkbe
zoek), met de media zoals
kranten en t.v.; de akties
moeten worden voorbereid
zoals de bezett ing van het
provinciehuis en de snert
akte in Den Haag, alwaar de
kamerleden snert aangebo
den krijgen vanwege hun
"snertbeleid"; er moet kon
takt worden gelegd met alle
bejaardentehuizen, vergade
ringen belegd om te komen
tot een gezamenlijk optre
den; er moet financiering
voor al deze aktiviteiten
gezocht worden; er moet

veel overlegd worden met
vakbonden, belangenorgani
saties en de besturen en
direkties van de diverse
tehuizen (die over het alge
meen ' van akties niet veel
moeten hebben) en ga zo
nog maar even door. En dat
alles in de vrije tijd, want het
werk gaat natuurlijk gewoon
door. Behalve dit alles wordt
ook een alternatief bezuini
gingsplan opgesteld waaruit
blijkt dat door maatregelen
als energiebesparingen en
een effic iënter keukenbeleid
veel te bezuinigen valt bin
nen de tehuizen.
"Op een gegeven moment
werd het zogek dat ik tijdens
de geboorte van onze doch
ter Marja van het kraambed
af naar de telefoon heen en
weer liep om allerlei telefoon
tjes betreffende de akties
aan te nemen. Achteraf zeg
je: dat kon eigenlijk niet."

Voldoen ing

Terugkijkend op deze
periode van aktievoeren zegt
Peter: "Ik kijk er met veel ple
zier op terug; het was een
zeer drukke, maar leuke tijd.
Helaas was de reden voor de
aktie allesbehalve plezierig,
maar ik heb genoten van het
ermee bezig zijn. Je moet
zeer vindingrijk zijn, kreatief.
Het was heel leuk om steeds
weer dingen te bedenken en
om aan de weg te timmeren,
politici te mot iveren om te
luisteren en te komen, enzo
voort.Teleurstellingen waren
er natuurlijk ook. De solidari
teit binnen de diverse tehui
zen, of liever gezegd het ont
breken ervan was een teleur
stelling. Ik had gehoopt op
een sterke gezamenlijke

Uw leverancier en adviseur
op het gebied van sanitair,
tegels en centrale verwar
ming

Handelsonderneming

A. Buringa
L. V.d. Veenstraat 24
9798 PL Garmerwolde
tel.: 050-416049

Alle leveringen via
de erkende handel .

Tevensaanhanger te huur.

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooral uw loon- en
graafwerkzaamheden

lt slootonderhoud
lt maaidorsen
lt grond transport

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

- plantaardigeendierproefvrijekosmetika
- iedere zaterdagmorgen open voorgratis

huidanalyse +verkoop
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrischontharen

Behandeling opafspraak
05902·2418 G.N .Schutterlaan 21, Thesinge
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" Het Geo-team vlak voor de oorlog " foto : Janet Jansen

40 jaar vv Geo
aktie, dat is volgens mij ook
de enige manier om echt iets
te bereiken. Wat je dan ech
ter ziet is een houding van
afwachten , eerst kijken of het
eigen tehuis in de gevaren
zone zit. Als dat dan niet zo
blijkt te zijn is men daar
allang blij om en steekt men
de nek niet uit. Men schijnt
dan te denken "jammer voor
die anderen, wij zitten goed".
Dan blijven alleen de "be
dreigde" tehuizen over die
mee willen doen. Dan krijg je
van de 70 verstuurde brieven
5 antwoordkaarten terug met
"wij doen mee met jull ie alter
natief bezuinigingsplan". Dat
vond ik een grote teleurstel
ling. Ook ben ik wel gedeelte
lijk teleurgesteld ik het CDA,
dat toch een schild voor de
zwakken zou moeten zijn.
Dat CDA draagt toch dit
beleid en dat snap ik niet:'

Cake

Na afloop van het gesprek,
als de koffie allang op is,
merkt Peter dat hij vergeten
is om ons de bijbehorende
cake aan te bieden. Heel lang
zat hij met de deksel van de
caketrommel in de hand,
kennelijk met de bedoeling
om ons wat aan te bieden.
Tot die tweede stap kwam hij
echter niet, zo werd hij mee
gevoerd door zijn betoog . Bij
vlagen zeer fel en altijd zeer
gedreven doet hij het woord.
Het "verzuim" wordt inge
haald. Volgens ons mogen
de gron ingse bejaarden blij
zijn met zo'n bewogen aktie
voerder.

Joanne V.d. Meulen
Joep de Bree

Dit jaar, te weten 1 mei 1988,
viert de voetbalclub GEO zijn
veertig jarig jubileum. Het
leek de redactie wel interes
sant een kort historisch over
zicht te geven over de afgelo
pen jaren, die niet altijd rustig
verlopen zijn. Maar dat is ver
leden tijd.

De eerste keer dat de bal
rolde in clubverband is al
ongeveer 53 jaar geleden.
Het voetbalveld was aan de
grasdijkweg gelegen, waar
nu kwekerij Veenstra is
gevestigd. Over die jaren is
weinig bekend. De club werd
ontbonden in 1943 vanwege
het oorlogsgeweld.
Doch na de oorlog ontstond
er weer behoefte aan een
voetbalclub. Het kostte erg
veel moeite alles rond te krij
gen, maar op 1 mei 1948 was
het dan zover. Garmerwolde
en Omstreken werd een off i
ciële voetbalclub en lid van
de KNVB. De grote stimula
tor achter dit alles was de
eigenaar van het café dhr.
Kort.
Een clubhuis was nog niet
aanwezig, maar de spelers
konden zich verkleden op de
zolder en in de slaapkamer
van het café. Het voetbalveld
lag bij het café aan de Gewei
deweg tussen het Damster
diep en het Eemskanaal.
Geen clubhuis hebben was
niet het enige probleem, ook
het veld was niet in al te beste
staat. Er moest een sloot
gedempt worden en de
waterafvoer moest geregeld
worden. Bovendien lag de
club ook nog een seizoen stil,

maar is wel lid gebleven van
de bond . Na een aantal jaren
kwam er een eigen kleedka
mer, die al gauw de bijnaam
"het groene schapenhok"
kreeg. In de komende jaren
verbetert er steeds meer
voor GEO, de sport velden
worden verplaatst naar de W.
F. Hildebrandstraat en er
komt een heuse kantine in
1986. Nu kan het publiek
onder het genot van een
hapje en een drankje genie
ten van het spel.

Van zondag- naar zaterdag
voetbal

Van oorsprong was GEO een
zondagcl ub. Maar er kwa
men steeds meer leden uit
Thesinge en Zuidwolde.
Deze mensen wilden liever
op zaterdag spelen,
zodoende is het een zater
dagclub geworden .

Ook dames zijn bij GEO
aktief geweest, het spel lag
op een behoorli jk niveau,
maar het aantal dames werd
steeds minder. Het heeft
zichzelf eigenlijk opgeheven.

Hoogtepunten van de afge
lopen 40 jaar

Een van de hoogtepunten
was het behalen van de fina
leplaats in de strijd om de
legpenning. Onder grote
publieke belangstelling , er
waren 2 bussen vol publiek
meegegaan, moest er tegen
Oldambster Boys gespeeld
worden . De wedst rijd werd
verloren met 3-2. Een ander
hoogtepunt was het behalen
van de Noorderkrantbokaal.

Het huidige GEO

Vroeger omvatte GEO meer
dan alleen een voetbalc lub.
Er was damesvoetbal, hand
bal (dat ook altijd veel publ iek
trok), gymnastiek. Eigenlijk
waren alle sporten bij GEO

VishandelKP. Smiten Zn.
tel. 413797
tel. 776177
tel. 146159
tel. 261381

Kajuit 321 - Tel. 413797
9733 exGroningen

Voor al uw vis en visspecia/i
teiten is nog steeds het juiste
adres:

kajuit321
kerklaan31
Iinnaeusplein57
desav. lohmanln.88

~ishandel
Fa. K.P. §mit en In.

MIDDELBERT
D50416263

ENGElBERT
050-416217

1ns1allatiebedijf

Fa. W. KOOI & Zo.

GAS-WATER
ELECTRA

9797PCThesi nge,
G. N. Schuttertaan 28,
telefoon 05902-1957

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

WHITE Gazonmaaiers
Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.H. Oudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge



Amnesty Internationalondergebracht, maar een
aantal jaren geleden is het
voetbal alleen verder gegaan
en niet zonder succes.
Momenteel spelen de vol
gende elftallen bij GEO: 2 x F,
een E, 0 , C en Belftal, 2 zon
dag senioren en 3 zaterdag
senioren. Een bloeiende ver
eniging op weg naar het 50
jarig bestaan .

Delta v.d. Molen .

Ingezonden

4 mei worden de gevallenen
van de 2e wereldoorlog her
dacht in een korte samen
komst in de Thesinger kerk .
Van 19.30 uur tot 19.55 uur
worden woorden van geden
ken gesproken, gezongen en
gebeden . Van 19.55 uur tot
20.00 uur wordt de klok
geluid , daarna is er 2 minuten
stilte . We sluiten deze her
denking af met het zingen
van het Wilhelmus.
U wordt heel hartelijk uitge
nodigd hierbij aanwezig te
zijn!

Kerkeraad hervormde
gemeente Garmerwolde
Thesinge

Agenda

19 mei Garmerwolde: Mars +
gezamenlijk concert (school
plein), muziekverenigingen
"'Volharding"' Ten Boer,
"Jullana " Thesinge en "Har
menie" Garmerwolde. Aan
vang 20.00 uur.
30 mei Thesinge: idem.
6 juni Ruischerbrug: Mars
muziekvereniging "Harrno
nie" Garmerwolde. Aanvang
20.00 uur.

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

Stoomfluitjes
TE KOOP:
Groene herenfiets, wielmaat
26 x 1 3/8.Vraagprijs f 100,
Te bevragen tel. 050
416116. Pieter Pestman,
W.F. Hildebrandstraat 5.

TE KOOP:
Opoe fiets, wielmaat 28 x '12.
Vraagprijs f 100,-. Te bevra
gen tel. 050-416116. Pieter
Pestman, W.F. Hildebrand
straat 5.

TE KOOP AANGEBODEN:
Caravan, Chateau Elite 390,
met voortent, koelkast,
kachel. Vraagprijs f 2500 ,-.
G. Pops, tel. 050-416587.

GEZOCHT:
Kinderf iets (voor 4-jarige).
Aanbiedingen:Annelies Heu
velmans, tel. 05902-2001.

Oproep
Sinds een paar jaar verzamel
ik spullen op oogheelkundig
gebied. Dit is voor Runah
Saket Mata "dr. Yap" Yogja
karta Indonesia. Aangezien
wij in augustus naar Indone
sië gaan, doe ik hierbij graag
een oproep voor oude brillen.
Die komen ten goede aan
mensen die geen geld heb
ben om ze zelf te kopen.
Dr. Basarodin geeft hierbij
gratis consult. Als U nog kIe
ren over hebt (katoen), dat is
ook welkom. Wij komen het
graag halen. Wilt U dan even
bellen? 050-416503. U mag
het ook brengen bij fam. G.
Bouwman, Dorpsweq 4 Gar
merwolde.

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

Jarige Amnesty-groep in Ten
Boer presenteert jaarverslag
1987.

De Amnesty-groep in Ten
Boer viert dit jaar haar 10e
verjaardag . Dat is een aanlei
ding om de activiteiten van
de groep bij iedereen die
daarvan kennis wil nemen
onder de aandacht te bren
gen. Daarom wordt een Jaar
verslag 1987 uitgebracht. Dit
jaarverslag wordt aan ieder
een die de afgelopen jaren
interesse heeft getoond in
onze activiteiten, ter
besch ikking gesteld.

Amnesty International werd
in 1961 opgericht door de
Engelse advocaat Peter
Benenson . Ze is uitgegroeid
tot een internationale organi
satie die erop toeziet dat de
mensenrechten in alle landen
over de hele wereld worden
nageleefd . Het uitgangspunt
daarbij is de mensenrechten
zoals die zijn vastgelegd in
de 'UNIVERSELE VERKLA
RING VAN DE RECHTEN
VAN DE MENS', die op 10
december 1948 door de
Algemene Vergadering van
de Verenigde Naties (VN) is
aangenomen .
Iedereen die sympathiseert
met , of daadwerkelijk wil
meewerken aan de activ itei
ten die door AI in het kader
van de bescherming van de
mensenrechten worden
georganiseerd, kan lid wor
den.

Over de gehele wereld telt AI
meer dan 500.000 leden in
meer dan 150 landen. In

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

Nederland zijn ongeveer
80.000 mensen lid van AI,
waarvan ruim 5000 actief zijn
in een Amnesty-groep.
Een belangrijke informatie
bron voor het werk van
Amnesty International in
Nederland is de maandelijks
verschijnende krant 'WORDT
VERVOLGD', die aan alle
leden en donateurs in Neder
land wordt toegestuurd.

Act iviteiten van een
Amnesty-groep worden
nooit op eigen initiatief
gevoerd. Ze worden gecoör
dineerd vanuit het nationale
hoofdkantoor in Amsterdam
en zijn onderworpen aan
strikte regels. Dat is noodza
kelijk om een zo groot moge
lijk effect te bereiken.
De belangrijkste vorm waarin
de Amnesty-groep in Ten
Boer zich aan de bewoners
van de gemeente presen
teert zijn de schrijfavonden.

Amnesty-groep 437 Ten
Boer deed dat in 1987 en
blijft dat doen in 1988 door
elke 2e maandag van de
maand in 't Buurhoes de
gelegenheid te geven om
brieven te schrijven voor de
vrijlating van politieke gevan
genen. Er werden dit jaar 75
brieven geschreven aan
regeringsle iders over de
gehele wereld .

Wie geïnteresseerd is in de
activiteiten van de Amnesty
groep in Ten Boer, kan kon
takt opnemen met de kon
takt-persoon in Ten Boer:
Jos de Wiljes, Kwartelpad 7,
tel. 05902-2306.

\
\
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"Watje op brood legt wordt,
dat moetje slik'n"
Een gesprek met Mevr.
Bouwman.

Als klein meisje van onge
veer zes jaar oud leerde ik
de thans 91-jarige mevr.
Bouwman kennen bij mijn
oma, boven de "Snidder
paanje". Ik vond haar des
tijds een indrukwekkende,
sterke vrouw. Ze had
prachtig wit haar. Ook haar
speciale lach viel me toen
op. Ondanks alle verdriet
dat ze had meegemaakt en
nog zou meemaken, was
dat een bevrijdende, meis
jesachtige "giechel".
Tot mijn vreugde heeft ze
die lach tot op heden
bewaard.

Tineke Werkman

We bezochten haar in het
bejaardencentrum "Bloem
hof" , alwaar we twee uur met
haar praatten over haar
leven. Het leek ons een aar
dig idee om iemand die bijna
een eeuw lang in ons dorp en
direkte omgeving leeft eens
te vragen hoe dat leven was
en is. Soms waren er wat hia
ten in het geheugen van
mevr. Bouwman, doch als je
91 jaar oud bent mag dat
geen verbazing wekken.
Ze ontving ons in haar kamer,
waar ze ons snoepje s pre
senteerde ; uit dezelfde zuur
tjesdoos waaruit we vroeger
-35 jaar geleden- in haar
manufacturenwinkel aan de
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Dorpsweg nr. 4 ook al snoep
jes mochten pakken.

Jeugdjaren

Alberdina Holstein werd op
14 januari 1897 geboren aan
de Harendervaart nabij
Haren, waar haar ouders een
klein café hadden.
" Ik ben onder 't scheuveln
geboren", vertelt ze. Het café
lag aan de vaart, waar druk
geschaatst werd. Ze was het
op één na jongste kind uit
een gezin van acht. Haar
vader was behalve caféhou
der ook boer en was voor zijn
huwelijk stalknecht bij hotel
Abels, waar zijn toekomstige
vrouw dienstmeisje was.
Alberdina bezocht de lagere

Mevr. Bouwman foto : Janet Jansen

school in Haren, bijna een
half uur lopen van haar huis.
Tussen de middag hadden
ze net de tijd om naar huis te
gaan om te eten, vaak namen
ze dan wél nog de bood 
schappen mee, want die
werden niet bezorgd.
Van het spelen herinnert
mevr. Bouwman zich niets ,
maar "werken hebben we
wél geleerd ". Toen ze twaalf
werd ging ze van school,
"verder leren was d'r nait
bie". Op een maandag ging
ze van school, de dinsdag
daarop was het direkt
werken geblazen : thuis aard
appels poten. "Ik bin zunder
meschienes groot word'n",
dus gebukt, gedurende vele

zware uren de aardappels in
het pootgat gooien , de hele
lange dag.

Huwelijk

Haar man leerde Alberdina
kennen op de Zuidlaarder
markt. In de verkeringstijd
kwamen ze één maal per
veertien dagen bij elkaar, op
een zondagmiddag, maar
"dat was niet direkt zo, hoor!"
Na ongeveer vier jaar ver
loofd te zijn geweest trouwde
ze in 1920 met Geert Bouw
man uit Vledderbosch. Ze
kwamen even buiten St.
Annen op een boerderij te
wonen. Tijdens de eerste
jaren van haar huwelijk heer
ste de Spaanse griep. Hele

gezinnen werden getroffen
door deze gevaarlijke griep,
maar zij bleven ervan gevrij
waard.
Op deze boerderij werden
ook de kinderen geboren . Ze
leidden een arbeidszaam en
gelukkig leven tot ze een
zware slag kreeg te verduren:
op 1 september 1928 over
leed haar man.
Haar jongste zoon Geert
moest nog geboren worden.
Na een korte stilte zegt ze: '''s
morgens was hij nog op het
bonenland aan het ploegen.
Moeder, die een weekje bij
ons logeerde , en ik brachten
hem koffie, de koffieketel
tussen ons in. 's Middags
omstreeks theetijd werd hij

niet lekker en 's avonds is hij
al overleden".
Aanvankelijk bleven ze wel
op de boerderij wonen; de
arbeider en dienst vrouw
hielpen mee. "Later, in het
voorjaar van '29, zijn we naar
Garmerwolde gekomen. Er
waren toen nog geen sociale
voorzieningen ; als je het niet
redde moest je iets anders
proberen om in je levenson
derhoud te voorzien. "

Winkel in manufacturen

Mevrouw Bouwman zette
een winkeltje op in manufac
turen aan de Dorpsweg 38,
waar nu Jan en Ineke Smit
wonen. " t Was 'n schroale
beweg 'n toen " sprekend
over de krisisjaren. Ze
voedde haar kinderen alleen
op en dat vond ze niet een
voudig. Toch dacht ze niet
aan hertrouwen, want: "ik
had een lieve en beste man"
en: "als je zelf de macht in
hand'n hebb 'n is 't nait mak
kelijk om te hertrouwen ." Een
feministe avant la lettre?
Veel steun had vrouw Bouw
man aan mevrouw Stol
(Trientje Stol-Koning, de
grootmoeder van Roelf Stol).
"Vrouw Stol was stoapel mit
kiender; Geert is doar groot
worden, ien lange gaang,
doar het er veulloop'n" .

"Dag was altied te kort"

In 1934 verhuisde mevr.
Bouwman naar het huis dat
door haar zwager aan de
Dorpsweg 4 was gebouwd
en zette daar de winkel voort.
"Gain wonder dat je 't in
bain'n en vout'n hebb 'n ",
zegt ze, doelend op het vele
staan achter de toonbank en
het doen van inkopen in de
stad. Van de ene grossier
naar de andere, de hele
woensdag op de fiets met
zware fietstassen aan het
stuur. Maar: "Ik was gelukkig
nait voak zaik". Dat doet haar
denken aan een voorval waar
ze zich nog kwaad om kan
maken: "Ik lag eens ziek op
bed. De winkeldeur was op
slot en dat kwam niet vaak
voor, zeg maar nooit. Een
klant zei toen luid, na buiten
vergeefs rommelen: "Dat
wief wil joe ja niks verkopen! "
Maar ik was wel de eerste uit
de buurt die 's morgens van
bed af was, voor Bus en
Pestman (haar buren) aan.
Dat was vrouw Bouwman
hoor! "



Naast haar winkel naaide
vrouw Bouwman nog voor
anderen en schreef brieven
naar zoon Geert, die in Ned.
Indië zat; dat deed ze nog 's
avonds om elf uur.

Oorlogsjaren

Van de oorlog herinnert ze
zich veel meer: "Ik kan alles
niet meer bijsloffen. We had
den nog wel goed te eten , ik
herinner me niets geen emo 
ties toen . We hebben in Gar
merwolde noo it een jood
gezien in oorlogstijd, we heb
ben geen evacuees gehad,
dat kon ook niet met de win
kel." Wel herinnert ze zich
nog de chocola bij de bevrij
ding .

"Je weet gelukkig niet wat
voor je is weggelegd"

Sprekend over de dood van
haar dochter Alberdien in '62
en haar zoon Luit in '79 zegt
ze: "wat je op brood legt
wordt, dat moet je slik 'n", en:
"je weet gelukkig niet wat
voor je is weggelegd".
Haar kleink inderen werden
ook door haar opgevangen
en grootgebracht. Dat was
een hele verantwoordelijk
heid erbij , naast de winkel.
"Opvoeden is alt ijd zorgelijk"
zegt ze, en: "alleen opvoe
den valt niet mee."

Rustjaren

In 1964 verhuist vrouw
Bouwman van Dorpsweg 4
naar het huis van Dob, ofte
wel het "Zoep' n keeshoes
ke." De winkel zette ze eerst
nog een beetje door. "Ik heb
daar een mooie tijd gehad ,
geen zorgen , rustige ogen
blikken."

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,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in onr. goed)

Ze ging veel op bezoek . Zo
herinnert ze zich ook mijn
(T.W .) oma 's (Albertje
Koning-Di jkema) "snidder
paanje". "Wat heb ik vaak op
de boerderij gegeten, ook In
de beginjaren in Garmerwol
de; heerlijke siepels kon die
braden. Ik had ook veel steun
aan Hetta Heeres, "een laif
wicht", en omge keerd" zegt
ze.
Nu ook brak de tijd aan van
het kunnen genieten van de
kleinkinderen; ze had het
immers niet meer zo druk.
Van Garmerwolde verhu isde
ze naar de Hamplaats in Ten
Boer, "daar mocht ik graag
wezen." Ziekte noopte haar
naar "Bloemhof" te gaan,
waar ze zich al eerder had
laten inschrijven.

Bloemhof

" Ik vind het hier niet vreselijk
hoor , je krijgt alles op tijd. Kijk
eens naar mijn schone was
op de divan! 't Is goe~ d,~t er
bejaardentehuizen zun. Ze
doet niet meer mee aan akti
viteiten in het huis: "ainmoal
holt 't ook ja op. " Haar dag in
Bloemhof ziet er als volgt uit:
omstreeks zeven uur staat ze
op , het ontbijt staat dan al
klaar. Wassen en aankleden
doet ze dan in een rust ig
tempo en dan wat lichte huis
houde lijke werkzaamheden.
Eén keer per week wordt de
kamer grondig schoonge
maakt. "Ze doe n me het
goed naar de zin hoor !" De
bloemen en planten verzorgt
ze zelf iedere dag , want "als
je dei vergeet 'n din zeg'n ze
goeiedag." Het warme eten
dat weer gebracht wordt is
"hail best , altied goud goar
en fris ."
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Goederen gebracht
in de L v. d Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suéd~reimging.

sroppage en
kledingreparar/e.

Goed voor uw goed

Na de warme maaltijd doet
ze een dutje en leest daarna
"de haile boud'l an mekoar":
Nieuwsblad, Noorderkrant,
Margrieten . "ik heb geen tijd
meer voor boeken, vroeger
wel." Ze krijgt vaak bezoek ;
kinderen, kleinkinderen,
vrienden, kennissen en
medebewoners. Als er moei
lijkheden zijn gaat ze even
naar "Taide", verderop op de
gang (dhr. Dijkema). Ze vindt
zichzelf niet last ig: "Ze wait'n
hoast nait woar mien bel zit,
wie verzett'n ook ja niks."

Tijdgeest, vroeger en nu

"Wij hebben nooit een echt
arme tijd gehad vroeger, we
hadden altijd te eten. In rmjn
jeugdjaren op de boerderij
waren we in alles "zelfvoor
zienend" , we karnden en
slachtten zelf. Wel moesten
we veel en hard werken,
maar we zongen het hoogste
lied. Ik heb het werken nooit
vervelend gevonden: 't was
'n haile gezellige tied. Als
men werken kan en je ver
dient geld, wat wil je dan
nog? In mijn jeugd ging er
maar één boerenzoon per
gezin leren, nu gaan alle kin
deren met tassen vol boeken
naar school."
Werkende moeders vindt ze
verschrikkelijk: "ik vind het
niet goed als moeke vo~ is:'.
"Maar wat je allemaal In Je
leven moet meemaken... De
moeil ijkste dingen vergeet je
toch, gelukkig. Voor de toe
komst heb ik niks geen ver
langen; gezondheid is
belangrijk, maar het komt
zoals het komt , laten we rus
tig verder leven...".

Gonn ie Pater
Tineke Werkman

Motor of
bromfiets

MOTOREN HANDEL

,Joop
Noordhof

Bovag- hd

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDlER - GAREW
VESPA- TOMOS - VAMAHA
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TELEFOON 05902-1624

Wori<pl.... 's moandags do gehele
dag gesloten.

Rommelmarkt
Op 14 mei zal er in de Kerk
straat in Thesinge weer een
ouderwets gezellige rommel 
markt worden gehouden ten
bate van het chr istelijk jeugd
werk in Thesinge en Garmer
wolde.
7 mei vanaf 9.00 uur komen
wij langs (ook in Garmerwol
de) om spullen op te halen
die U niet meer gebruikt of
over hebt.
We hopen dat het 14 mei een
geslaagde dag zal worden,
maar dit is natuurlijk alleen
mogelijk wanneer ook Û
langs .komt. Er is voor
gezorgd dat ook de inwen
dige mens zeker niet zal wor 
den vergeten.
Verder is het belangrijk te
weten dat de verkoop van de
goederen begint om 13.00
uur.
Tot ziens op zaterdag 14 mei!

P.S. Mocht U op 7 mei niet
thuis zijn, en hebt U toch
goede ren aan te bieden,
neem dan even contact op
met één van de onder
staande personen .

Janny Holtman. tel. 05902
1336
Stoffer Havinga, tel. 05902
2102.

Simavi

Tijdens de SIMAVI kollekte,
die gehouden werd van 14
maart t/ rn 20 maart jl. werd in
Thesinge met behulp van 5
kollektanten f 632,50 bijeen
gebracht. Alle kollektemede
werkers BEDANKT!

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Van "Tolhek" naar de Hildebrandstraat
Ongetwijfeld wonen er veel
mensen hun leven lang in
Garmerwolde. Eén van deze
mensen hebben we eruit
gelicht om zijn levensverhaal
te vertellen. Bij oudere bewo
ners is zijn naam ongetwijfeld
bekend en roept zijn verhaal
herinneringen op. Zoals "dat
was ik al helemaal vergeten "
enz. We hebben het over
Klaas Heemstra, die al 74
jaar hier woont en binnenkort
gaat verhuizen naar Bedum.

Wanneer bent u geboren?

" In 1913 op 27 september.
Het was een dubbele feest
dag, want normaal gespro
ken werd en wordt het
schoolfeest midden in de
zomer gevierd, alleen dat jaar
was het op 27 september. Ik
ben dus met praalwagens en
erebogen op deze wereld
binneng ehaald. Mijn ouders
kwamen uit Den Haag, daar
werd het hun echter te druk
en ze zijn naar Garmerwolde
gegaan, naar Lageweg nr. 4.
Deze 4 huisjes heten in de
volksmond "Tolhek" omdat
er in vroeger jaren een tolhek
heeft gestaan. Na een aantal
jaren zijn we twee huizen ver
derop gaan wonen, op nr. 8.
De eigenaar had de woning
zelf nodig.
Vervolgens ben ik (eerst met
mijn ouders, later met mijn
vrouw) bijna heel Garmer
wolde doorgetrokken . Van
de Lageweg naar de Dorps
weg nr. 42 (het lange witte
huis) en daarna naar Dorps
weg nr. 43, naast de fam.
Heeres. Hier heb ik jaren
gewoond, ben er getrouwd,
vandaar zijn we gegaan naar

de Oude Rijksweg 21, vervol
gens op nr. 12, toen weer
terug naar Dorpsweg 9. Dit
was vlak na de oorlog een
dubbel huis, vanwege de
toen heersende woning
nood. Vandaar zijn we naar
de Hildebrandstraat gegaan ,
waar we nu nog wonen. Ik
ben dus bijna heel Garmer
wolde doorgetrokken".

Wat was uw beroep?

"Na de lagere school ben ik
naar de ambachtschool
gegaan en heb geleerd voor
machinewerker. Op mijn 15e
ben ik begonnen bij een
vleessnijmachinefabriek in
de Tuinbouwdwarsstraat. Na
1 jaar ben ik daar wegge
gaan; ik heb nog in Hoogkerk
gewerkt en daarna ben ik
naar machinefabri ek Pot en
Ter Borg gegaan waar ik 38
jaar werkzaam ben
geweest" .
Is er in de loop der jaren veel
veranderd in het dorp?
"Ja, vrij veel, een aantal din
gen ten goede en een aantal
dingen ten kwade. Wat ver
beterd is, is het wegvallen
van het standsverschi l. Vroe
ger waren er twee toneelver
enigingen, Rederijkers voor
de gegoede boeren en een
toneelvereniging voor de
rest. De nog meer gegoed e
mensen gingen zelfs naar
Ten Boer. Er waren eveneens
twee ijsvereniging en. Jam
mer is, dat de gehele mid
denstand verdwenen is. Als
je bedenkt dat er vroeger een
melkfabriek, 5 café's annex
bakkers en kruideniers, een
schoenmaker, horlogemaker
enz. waren, op een totale

bevolking van plm. 500 men
sen!
Heden ten dage wonen er
ook ongeveer 500 mensen,
maar de behoeften zijn heel
anders geworden en haast
iedereen heeft een auto,
zodat men buiten het dorp
zijn boodschappen kan
doen. Vroeger was die
mogelijkheid er niet, je was
dus op het dorp aangewe
zen. Ik weet nog best dat
Barteld v.d. Molen de eerste
auto in het dorp had, dat was
een unicum. "

Waren er vroeger evenveel
verenigingen als nu?

"Ja, die zijn er alt ijd al
geweest , maar een aantal
zijn verdwenen en daar zijn
nieuwe voor in de plaats
gekomen .Voetballen werd er
niet gedaan, maar korfballen
was een populaire sport. Dat
heb ik jaren gespeeld. We
speelden op het sportve ld
achter de straatweg (wat nu
de nieuwe speeltu in wordt).
Ruischerbrug had een korf
balclub . Er werden ook uit
wedstr ijden gespeeld, naar
Zevenhuizen bij Ulrum. Dat
was een eind weg in die tijd .
We huurden dan een bus van
Doornbos aan het Damster
diep voor f 15,- . De club is

later opgeheven wegens
gebrek aan dames. (Bij korf
bal spelen 6 heren en 6
dames in 1 team).
De damclub is ook verdwe
nen, als gevolg van de oor
log. Omdat er een uitgaans
verbod was in de laatste oor
logsjaren kon er niet meer
gespeeld worden . Ja, de
mogelijkheden waren
beperkt in die jaren. De
muziekvereniging is wel blij
ven bestaan. We gingen 's
midd ags spelen (met de uit
voering) i.p.v. 's avonds. 28
jaar heb ik in de muziek geze
ten, dat was altijd reuze
gezellig."

Waarom vertrekt u uit Gar
merwolde?

"Ik ben de laatste jaren
steeds minder mob iel
geworden . Ik ben een paar
maal geopereerd, heb 2
nieuwe heupen gekregen en'
als je slecht ter been bent ,
wordt je wereldje ontzettend
klein. Je bent niet meer in
staat om aan allerlei aktivitei
ten mee te doen, je kent
steeds minder mensen in het
dorp. De gezelligheid voor
mij is eigenlijk verdwen en.
In Bedum word t dat straks
gemakkelijker, daar kun je
overal komen, bovendien
wonen er kennissen van ons
en kan ik weer deelnemen
aan kaarten enz., zonder
overal door een ander heen
gebrac ht te moeten worden .
We hebben hier altijd met
veel plezier gewoond en ik
hoop dat het in Bedum net zo
gezellig wordt."

Detta v.d. Molen

Rabobank Ten Boer e.o.
kantoor Garmerwolde

Praat met de Rabobank voordat
u een hypotheek afsluit.

Bel voor een afspraak
dhr J. Arends
050-416202

Rabobaok ~
geldengoederaad



JaarvergaderingDorpsbelangen Thesinge
Jammer natuurlijk dat
menigeen bij het banaderen
van café Molenzicht op de
avond van de 25e maart - zo
rond kwart voor acht - zich
moet gaan afvragen of hij
zich soms vergist heeft. Is de
jaarvergadering van Dorps
belangen dan toch volgende
week, of is het gisteren al
geweest? Er staan helemaal
geen auto's. Bij het binnen
treden van het etablisement
wordt de twijfel niet direkt
weggenomen. De verspreid
zittende mensen kunnen net
zo goed het gevolg zijn van
toevallig cafébezoek als van
het uitschrijven van een jaar
vergadering. Vandaar ook
dat de meeste bezoekers bij
het binnentreden hun laatste
twijfel weggenomen wilden
zien worden door een posi
tief antwoord op de vraag: de
jaarvergadering van Dorps
belangen, die is toch hier?

Natuurlijk werd die vergade
ring op die avond gehouden 
huis aanhuis was het bekend
gemaakt -, maar uit de inlei
ding mag blijken dat het
bezoek erg tegenviel. Waren
er vorig jaar nog zo'n kleine
30 mensen, deze keer werd
de 20 nog niet eens gehaald.
Hoe komt dit zo? Er was ook
iets te doen in het Trefpunt,
en dat scheelt natuurlijk,
maar wat misschien ook een
rol kan spelen is de wat moei
lijke positie van de Vereni
ging van Dorpsbelangen.
Zoals de gemeente steeds
machtelozer komt te staan
ten opzichte van de provin
ciale en landelijke overheid,
zokomt een groepering die

zich sterk maakt voor een
dorp steeds machtelozer te
staan ten opzichte van de
gemeente. Steeds vaker
worden plannen afgeketst op
de bezuinigingsmuur; en als
dan ook nog eens de buro
kratisering een rol gaat spe
len, dan voel je je langzamer
hand nutteloos worden. De
dorpelingen weten dit mis
schien na een aantal jaren en
vinden het daarom ook niet
de moeite meer waard om
hun energie in het belang van
het dorp aan te wenden. Het
links laten liggen van jaarver
gadering hoort daar bij. En
daar komt nog bij dat er op
dit moment niet veel ontw ik
kelingen zijn die het dorp 'op
hun kop zetten', zoals dat
inhet verleden het geval was
met de sloten, de huizen
bouw, de verkeersrem
mende maatregelen, de
nieuwe brug, e.d.

De speelruimte voor een ver
eniging als Dorpsbelangen is
dus beperkt en wordt nog
steeds kleiner. Maar toch
vraag ik me af of het bestuur
van Dorpsbelangen de over
gebleven mogelijkheden vol
doende weet te benutten. Of
ze met andere woorden vol
doende bovenop de
gemeentelijke politieke ont
wikkelingen zitten om er bij te
zijn als er wat te halen, te
bekritiseren of te bediskus
siëren valt. We weten al lang
dat we een buitendorp zijn en
dat een buitendorp zijn stem
moet laten horen om iets
gedaan te krijgen.
Het leggen van (steeds weer
nieuwe) kontakten, het

bewandelen van diverse
wegen, het kritisch doorne
men van rapporten, e.d.
hoort daarbij. En het zou fijn
zijn als dorpelingen, die op
de hoogte zijn of kunnen
komen van bepaalde zaken,
zich ook tot de vereniging
zouden wenden. Want het is
natuurlijk niet alleen de taak
van een verenigingsbestuur,
maar van het totale dorp; de
vereniging van Dorpsbelan
gen is wel het gezicht naar
buiten.
Ik weet niet in hoeverre de
geringe belangstelling van
het dorp te maken heeft met
het beleid dat de Vereniging
voert, maar ik denk dat op
het moment dat de vereni
ging een aktiever (ook poli
tiek) beleid gaat voeren, dat
er dan ook meer mensen
geïnteresseerd raken.

Maar nu terug naarde inhoud
van de vergadering. Enkele
krenten uit de pap. De even
tuele nieuwbouw in Thesinge
kwam aan de orde. Er zijn op
dit moment slechts enkele
gegadigden voor een huis en
het moeten er zeker zo'n 8 à
10 worden om het bestem
mingsplan van de gemeente
aan te passen. Een ieder die
denkt aan een huis in The
singe wordt dus opgeroepen
om zich te melden bij Dorps
belangen. Het kinderspeel
plaatsje - dat eerst naast de
N.H. kerk gepland stond 
komt nu waarschijnlijk aan
het eind van de Bakkerstraat.
Voorts kwam er vanuit het
bestuur een nieuwe ide om
op zijn tijd lezingen van The
singers voor Thesingers te

houden. Er wonen allerlei
mensen in ons dorp die op
een bepaald terrein deskun
dig zijn. Misschien vinden
anderen het leuk om daar
eens wat over te horen. Geen
gek idee en het uitproberen
waard mijns inziens. En
natuurlijk waren er weer ver
keersproblemen die om de
aandacht vroegen. Parkeren
aande Molenweg, de slechte
afwatering aan de Schutter
laan (natte berm), lawaai op
de brug, het fietspad naar de
Klunder, enz. De vraag is of
er wat aan gedaan kan wor
den want de verkeerskom
missie in Ten Boer blijkt niet
erg goed te funktioneren.

De hele vergadering was
voor tienen afgerond. Roelie
Dijkema werd met grote
meerderheid in het bestuur
herkozen. En als iemand lid
wil worden van de kaskom
missie dan moet hij op de
volgende jaarvergadering
vooraangaan zitten. Het gaat
dan als volgt. Het bestuur
vraagt de vergadering wie
het uittredende lid wil ver
vangen. Dat wil niemand,
waarop het bestuur de
dichtsbijzijnde persoon ver
zoekt zich aan te melden.
Nog voordat de betreffende
persoon kan weigeren klinkt
er vanuit de vergadering een
luid applaus met instem
mend geroep op, waarvoor
het kandidaat-kommissielid
al gauw zwicht. Zo is Klaas
Kol deze keer tot de kaskom
missie van De Vereniging
Dorpsbelangentoegetreden.

Kees Faber.
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Op mollenjacht
Mollen, u allen welbekend
vanwege hun storende mol
shopen, zijn zeer interes
sante dieren, tenminste dat
merkte ik na een gesprek met
de heer Schoonveld uit
Engelbert en de heer J. v.
Huis uit Garmerwolde, bei
den inventieve mollenvan
gers in hun vrije tijd .
De heer Schoonveld vangt al
bijna 50 jaar mollen, reeds op
12-jarige leeft ijd hielp hij zijn
vader en bracht de mollen bij
hem. "Ha, mien jong hest mie
weer n pakje tabak (J. G. zil
ver-10 cent) verdaint" zei
deze dan.
De heer van Huis is er mee
begonnen toen hij nog boer
was, want boeren en mollen
zijn geen vrinden.

Algemene informatie over
mollen

Mollen graven gangen op
zoek naar hun voedsel: wor
men (en insekten?). Ze eten
per dag hun eigen gewicht
aan wormen op, dus daar
moet heel wat voor gegraven
worden , dag en nacht zijn ze
dan ook bezig, ze maken
zo'n 10 tot 15 m. rit (in 't Gro
nings ril) per dag.
's Zomers graven ze veel bij
sloot wallen omdat ze veel
moeten drinken (ze drinken
wel 5 à 6 keer per dag) daar
toe graven ze één drinkrit
naar de sloot. Nu, in het voor
jaar, nu het (eindelijk) droog
wordt zitten ze meer in de
goten te werken, ze houden
van natte plekken, maar al te
nat, zoals deze winter , past
hun ook niet, dan graven ze
uitsluitend op de hoge stuk-

ken in het grasland.
Bij koud weer zijn hun gan
gen op plm. 20 cm diepte,
omdat daar dan de wormen
zijn. Ze graven dan plm. 1 m.
gang en deponeren daarna
de hopen boven de grond. Bij
warmer weer maken ze de
ritten vlak onder de graszo
de, de wormen zitten dan nl.
hoger. In de herfst graven ze
vaak een lange drinkrit (soms
wel tot 20 m. lengte) vanaf de
slootwal tot het midden van
het land. Een ervaren vanger
zet daar dus zijn klemmen
want vanwege het plm. 5
keer per dag moeten drinken
komt de mol daar zeker
langs.
Per ha. zitten er plm. 15 mol
len, dat kun je aan de drinkrit 
ten zien, want iedere mol
heeft zijn eigen drinkweg. Bij
meerdere mollen per ha.
worden ze agressief en
doden elkaar. Als twee mol
len te dicht bij mekaar komen
met het graven dan gaan ze
gauw uit elkaar in V-vorm
verder graven. Dit kun je heel
duidelijk aan de ritten waar
nemen.
Mollen zijn schadelijk voor
het grasland: de boeren krij
gen grond in de graskuil,
minder grasopbrengst want
waar een molshoop is groeit
geen gras maar wel onkruid.
Voor de grond zelf zijn de
gangen niet schadelijk, inte
gendeel, er is een goede
doorluchting.

Vangtechnieken

De heer Schoonveld vangt
met zelfgemaakte klemmen.
Hij neemt plm. 25 stel klem-

men mee, 's morgens en 's
middags weer 25. Afhanke
lijk van het aantal mollen
wordt dan 3 à 4 ha. per dag
afgewerkt.
Zijn klemmen zet hij in de
drinkr itten en in de verbin
dingsritten van molshoop
naar molshoop. Hij heeft een
vaste route van zetten:
linksom loopt hij buitenom
langs de sloten. Hij weet
zeker dat hij alle mollen heeft
gevangen als bij controle
geen verse ritten meer
geconstateerd worden.
De heer van Huis vangt met
de hand, met een schop en
ook wel met klemmen
(waarin een blikje en een
gaatje zitten).

Tek.: Ad van Zalk

Hij loopt tegen de wind in
langs de hopen, zo merken
de mollen hem niet op. Hij
steekt in de molshoop, als
het mocht mislukken kan er
water in gegooid worden dan
komt de mol snel naar boven.
Vroeger, zo vertelt hij, zag je
de mollenvangers altijd met
een drinknap, vaak een halve
bal, waarmee ze hun mollen
trachtten te verdrinken. Ook
trof hij eens een heel grote
hoop aan, st ikvol wormen,
de kraamkamer van
mevrouw mol.
De dode mollen deponeert
de heer van Huis in de vuil
nisbakken, terwijl de heer
Schoonveld de huid eraf
haalt en op een plankje spij
kert en dan verkoopt aan hui-

denkoop lui. Ze brengen een
paar dubbeltjes per vel op,
afhankelijk van de haarin
plant.

Soorten klem men

Er zijn wel zes soorten klem
men: o.a, Duitse met een
blikje, Amerikaanse beu
gelklemmen, de zoge
naamde fietspompen , die
slecht werken omdat bij wind
een fluitge luid ontstaat,
waardoor de mollen flink op
afstand blijven; alleen bij stil
weer zou men hiermee een
mol kunnen vangen. Een
manier die vroeger veel werd
toegepast was het vangen
met een stabij(hond). De
hond zocht op de wind (is
tegen de wind in) bij de
hopen, rook dan de mol, die
boven de grond in de mols
hoop werkte en gaf zo de
plaatsen aan, waar zijn baas
dan met een schep moest
steken.
Tegenwoordig doet men ook
wel gaspatronen (een soort
pillen) in de gangen, die zeer
gift ig zijn, maar hiervoor
moet je een "diploma" heb
ben. Het luistert zeer nauw bij
welke weersomstandighe
den je de patronen inbrengt.
Volgens Schoonveld worden
hazen en weidevoge ls de
dupe.

Wie mag vangen?

Om dat te weten te komen
belde ik het gemeentehuis,
maar daar verwezen ze me
door naar de Direktie Fauna
beheer in Groningen . U mag
vrij jacht maken op uw eigen
en andermans mollen. Dat
was vroeger anders gere
geld: toen was een akte

GEZIEN ...
da l u bi l Vos Opt iek meer b ril
kri jg t vo or uw geld .
Gro te keu ze In uiterst be
taalba re m o nt uren van
de bekende melk en
m et be t rouw bare
q atenne en
servree

uw brood vwrdt naruur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
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Claremaheerd 47
Beyum Oost tel . 421462



nodig, waarop de naam van
de boeren (en het aantal ha),
waar men ving, vermeld
stond. Die aktes waren ver
krijgbaar op het gemeente
huis.

Hoe vaak per jaar moet je
vangen?

De heer Schoonveld begint
te vangen nadat het even
gevroren heeft, zo tegen
december, als dus het veeuit
het land is. Bovendien zijn
dan de vellen ook wat meer
waard, de mollen dragen dan
hun wintervacht. In het voor
jaar gaat hij voor de 2e keer
vangen. Per boer controleert
hij dus 2x per jaar. De heer
van Huis vangt het hele jaar
door, daarvan weten ze op
het sportveld mee te praten:
het G.E.O.-veld is het mooi
ste veld van Nederland, altijd
"molvrij".

Tineke Werkman

Nogmaals
mollen
Elders in dit nummer treft u
een artikel aan over het van
gen van mollen. Dit zijn over
het algemeen weinig dier
vriendelijke methodes, waar
bij het gejaagde dier door
gaans het leven laat. Er
bestaan echter ook andere
manieren om mollen te lijf te
gaan, althans in dit geval te
verjagen, op het gevaar af
dat ze naar de moestuin of
gazon van de buren vertrek
ken die ze dan misschien wel
aan de riek spiesen, maar
toch.
Tip 1:het plantenvan scilla of
kruisbladwolfsmelkplantjes
doet mollen en knaagdieren
op de vlucht slaan.

Tip 2: om te verhinderen dat
mollen uw tuin bereiken kan
een greppel van 20 cm breed
en 40 cm diep gegraven wor
den die u vervolgens moet
opvullen met glasscherven.
Ook oud ijzer en conserven
blikjes kunnen hiervoor
gebruikt worden.
Tip 3: flessen in de mollen
gangen steken (hals naar
boven), waarbij de bodem uit
de fles gesneden of geslagen
moet worden. Als de wind
langs de hals-opening waait
ontstaat er een gefluit waar
door de mollen op de vlucht
slaan (zegt men).
Heeft iemand misschien
meer tips of aanvullingen?
Laat het ons weten. Niet
alleen wij, maar zeker de
mollenzullenu dankbaar zijn.

Joep de Bree

Brand in
Garmerwolde
Veel mensen die 11 april jl.
door het dorp reden dachten
dat erbrand uitgebroken was
bij garage Dikkema. Dit was
ook zo, doch alleen op
papier. De brandweer van
Ten Boer hield zijn maande
lijkseoefening, dit keer in ons
dorp. Het was erg realistisch
opgezet, comp leet.met een
bedwelmd slachtoffer (Ro
nald Bouwman) die uit de vol
rook staande garage gered
moest worden.
De brandweer moest een
persluchtmasker dragen om
inademing van schadelijke
rook te voorkomen. Later
bleek er ook nog een slacht-

offer (een speelgoedbeer)
onder de wielen van een
kraanwagen bekneld te lig
gen. Ook dit slachtoffer werd
vlot vrij gekregen, door de
wielen van de kraan op te
krikken met een soort lucht
kussen. AI met al een span
nende en geslaagde oefe
ning. We kunnen gerust zijn
als er brand uitbreek1.

Delta v.d Molen

Kerkdiensten
G ereformeerde kerk
Th esinge.G anaerwolde

8 mei: 9.30 u. ds . Raven van Haren
(Gez. dien st met de Herv. kerk)

12 mei: 9 .30 u. ds . Nagelkerke van
Haren

15 mei: 9.30 u. ds . Jans van Gronin
gen
14.30 u. ds. Broek-Roelet s van
Paterswolde

22 mei : 9.00 u. drs. de Vries van
Kampen
14.30 u. drs. Scheltens van Glim
men

23 mei: 9.30 u. drs. de Haan van
Ezinge

29 mei: 9 .30 u. drs. mevr. sonet
terts-Ritserna van Glimmen
14.30 u. drs. mevr. Scheltens
Ritsema vanGlimmen

5 juni: 9.30 u. ds . Procee van The
singe
19.00 u. drs . Oldenhuis van Kol 
Ium (Grunniger- en Jeu9d dienst)

Herv. G emeente
G armerwolde·Thesinge

mei : Garmerwolde 9.30 u. ds . C.
de Vries- Batenburg, afscheid
mevrouw Scholtens. m.m.v. de
zondagsschoo l

4 mei: Tnesmqe 19.30 u. herden
king der gevallenen

8 mei: Thesln ge 9.30 u. gezamen
lijke dienst in gereformeerde
kerk . ds . L. Raven, Haren

12 mei: Thesinge 9.30 u. welkom in
gereform eerd e kerk

15 mei: Garmerwolde 9.30 u. dr. P.
J. van l eeuwen, loppersum

22 mei: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-B atenburg

23 mei: Thesinge 9.30 u. welkom in
gereformeerde kerk

29 mei: Garmerwolde 9.30 u. prof.
dr. N. Nijenhuis, Haren
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Braderie
Garmerwolde
Op 24 juni a.s. wordt er weer
een braderie gehouden.
Mensen die een leuke hobby
hebben en dit willen demon
streren kunnen zich opgeven
bij: Janna Hazeveld,W.F. Hil
debrandstraat 35, tel. 050-
414777. Ook kinderen
mogen weer meedoen.
Opgave als boven.

Janna Hazeveld
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