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De watermolen draait weer!

Naar zo!! Foto's: A. v.d. Meuten

In september 1987 heeft er in
de G en T een artikel gestaan
over de geschiedenis van de
Lange landster molen. Daarin
stond o.a. dat door het wei
geren van het recht van over
pad de restaurat ie in gevaar
zou kunnen komen.
Nog even een klein stukje
voorgeschiedenis.
De molen is gebouwd in 1829
en bemaalt de Lange Boven
rijgster po lder, groot 224 ha.
Na de 2e wereldoorlog
begon het onder houden van
molens een te kostbare zaak
te worden. De molen raakte
in verval en in 1950 werd er
een elektromotor geplaatst
om de bemaling over te
nemen . Doch aan het eind
van de vijftiger jaren werd
men zich er van bewust dat
het toch jammer zou zijn dat
alle molens uit het landschap
zouden verdwijnen, het hoort
immers bij de image van
Nederland.
In 1961 werd de monumen
tenwet aangenomen, daar
stond o.a . in dat de nog aan
wezige molens (82) niet meer
afgebroken mochten wor-

Vanzo. . .

den, maar, indien mogelijk,
opgeknapt moesten worden.
De Langelandster molen
kwam in handen van Molen
stichting Hunsingo en
Omstreken. De molen werd
toen eerst geconserveerd en
zou later, als het benodigde
geld bijeengebracht was,
gerestaureerd worden. In
1986 kwam plotseling het
bericht dat er geld was voor
de restauratie, 90% subs idie
van de Rijksd ienst voor
Monumentenzorg , 18.000
gulden van de Gemeente Ten
Boer, 30.000 gulden van de
provincie Groningen en de
rest kwam van fondsen en de
Sticht ing zelf. De totale kos
ten van de restauratie
bedroegen ongeveer
370.000 gulden en de restau
ratie duurde plm. 13 maan
den.

Op vrijdag 7 oktober 1988zal
de molen officieel in gebruik
gesteld worden. Naar aanlei
ding hiervan een gesprek
met de molenaar dhr. H. Noot
uit Haren.
Hoe komt iemand er toe
molenaar te worden?

Dat heeft een vrij lange voor
geschiedenis. Van origine
ben ik timmerman van
beroep (momenteel is dhr.
Noot postbode, D.v.d.M.). Na
mijn opleiding heb ik verschil
lende baantjes gehad, o.a. in
Ten Boer, bij Dekker, Ooste r
hogebrug, in een taartfabriek
en als laatste bij een molen
makersbedrijf in Adorp . Hier
ben ik 6 jaar aan het werk
geweest, vooral in de restau 
ratie. Maar voor molenbou
wer vond ik mezelf niet
gesch ikt. Ik las een adverten
tie van de PTT waarin post
bodes gevraagd werden en
zodoende werd ik postbode.
Maar de liefde voor de
molens is wel gebleven.

Ansichtkaarten

Dat uitte zich eerst in het ver
zamelen van ansichtkaarten
over molens. Momenteel heb
ik er meer dan 5000. Waar
geen ansichtkaarten van zijn,
daar maak ik zelf foto's van.
Vaak ben ik elk weekend op
stap met vrouwen kinderen
om foto's te maken. Gelukk ig
houdt mijn vrouw ook van
molens. De foto's en kaarten
gaan we onderling ruilen op
ruilbeurzen.

Opleiding tot molenaar

Voordat ik met de eigenlijke
opleiding begon, had ik al
twee jaar stage gelopen op
de watermolen "de Helper"
die bij het Paterswoldsemeer
staat. Daarna heb ik de off i-

ciële cursus voor vrijwillige'
molenaars gevolgd. Deze
wordt gegeven in de koren
molen van Vierhuizen. Gedu
rende 1 jaar heeft men één
maal per week een middag
les. De cursus duurt 1 jaar
om alle weersomstandighe
den mee te kunnen maken.
(p.s, de cursus duurt nu 1.5
jaar). Na dit jaar heb ik exa
men gedaan op 14 mei 1980
op de korenmolen "De
Korenschoof" in Noordlaren .
Nu kon ik dus echt beg innen
met mijn hobby.

Hoe bent u op de Lange
landster molen terecht
gekomen?

Vroeger heb ik heel wat jaren
in Warffum gewoond en had
veel kontakt met het water-



Molenbrouwers druk bezig.

schap Hunsingo. Vanwege
mijn werk ben ik naar Haren
verhuisd, doch het kontakt is
gebleven. Op een gegeven
moment waren er op de
Krimster molen (bij Zuidwol
de) twee molenaars nodig.
Daar ben ik ook een aantal
jaren geweest, maar het
beviel niet zo. Het is een hele
mooie grote molen, maar
deze molen moet elektrisch
gestart worden. Op zich is
dat niet zo erg, maar voordat
alle kabels uitgelegd waren
en op stroom aangesloten
waren, (de molen heeft zelf
geen stroom) was ik 3 kw~r

tier à 1 uur verder. Toen Ik
hoorde dat de Langelandster
molen gerestaureerd zou
worden, heb ik op de baan
van molenaar gesolliciteerd
en dat is gelukt.

Wat doet een molenaar
zoal?

Wel, de molenaar verplicht
zich om tenminste 24 maal
per jaar de molen enige uren
te laten draaien en in de
zomermaanden het liefst
zoveelmogelijk. Dat kost veel
vrije tijd, ik ben hier ieder
weekend te vinden en als dat
niet lukt dan door de week.
Met mijn werk als postbode
valt dat goed te combineren

Het skelet van de molen.

want ik ben 's middags om
twee uur vrij.
Daarnaast moet ik de molen
onderhouden, smeren, als er
gebreken zijn repareren of
laten repareren.
De tandwielen worden met
bijenwas gesmeerd en boven
in de kruin worden de rade
ren met een mengsel van
dierlijk vet en grafietpoeder
gesmeerd.

Hoe wordt de molen aan de
loop gezet?

Dat is bij deze molen heel
weinig werk. Eerstworden de
bliksemafleiders verwijderd.
Daarna wordt de kop van de
molen bijna in de wind
gedraaid. Ik loop dus eerst
een paar keer om de molen
om de windrichting te bepa
len. Als het harder waait dan
windkracht 8 mogen we niet
draaien.
De wieken maken dan 60
omwentelingen per minuut.
Maar het is een kwestie van
aanvoelen, als je veel erva
ring hebt, laat je hem ook nog
wel eens harder draaien. Dan
wordt eerst in de molen de
remblokkade opgeheven (als
ekstra beveiliging worden de
wieken van de molen veran
kerd, anders kan iedereen er
mee gaan draaien). Daarna
worden de remmen los gezet

Foto's: A. v.d . Meulen

en de wieken beginnen te
draaien. De snelheid wordt
geregeld met kleppen in de
wieken. Als het mooi weer is
met een konstante wind hoef
je er verder niets aante doen.
Maar als het buiig weer is,
gebeurt het vaak dat het vlak
voor de bui harder gaat waai
en, dan .moeten de kleppen
verder open gezet worden,
zodat hij minder snel gaat
draaien.

Is het elektrisch gemaal
overbodig geworden?

Nee, absoluut niet. De molen
is er gewoon ekstra bij. Het
gemaal werkt met een vlotter.
Als die te hoog wordt , dan
wordt het water van de Kar
dingermaar in de Thesinger
maar gepompt. Als ik met de
molen draai neem ik tijdelijk
het werk van de pomp over.
Mijn streven is om de molen 1
x per week te laten malen,
zowel zomers als 's winters.
Als er 's winters ijs ligt lukt
dat natuurlijk niet, maar de
vijzel die nodig is om het
water omhoog te brengen
kan losgekoppeld worden,
zodat ik hem 's winters ook
kan latendraaien. Dit is nodig
om de molen in konditie te
houden. Molens moeten
draaien, stilstaande molens
gaan achteruit.

Laatste vraag, wat trekt u nu
zo aan in het molenaar zijn?

Tsja, voor een deel de liefde
voor de molens, maar tevens
het bezig zijn in de vrije
natuur. Want wat is er mooier
om in de molen te zitten, luis
teren naar het draaien van de
wieken en genieten van het
mooie landelijke uitzicht. Het
allerliefste zou ik naast de
molen willen wonen om hem
zoveelmogelijk te laten draai
en.
Een ander leuk aspekt is om
de mensen mee te laten
genieten van de molen. Als
hij draait is iedereen van
harte welkom om te komen
kijken hoe alles in zijn werk
gaat.
Eigenlijk zijn er veel te weinig
molenaars in Nederland,
maar 600. Daardoor kunnen
lang niet alle molens bediend
worden. Er moesten meer
mensen molenaar worden,
het neemt wel veel vrije tijd
maar je krijgt er ook heel veel
voor terug !

Detta V.d. Molen

Wist U dat:
- het fietspad in Ten Boer

tussen het pompstation en
de stoplichten erg slecht
is...

- een aantal lezersvan de G
enT er al bijna eenongeluk
gekregen hebben?

- dit komt omdat de tegels
niet meer aan elkaar lig
gen. . .

- de G en T hoopt dat er
gauw wat aan gedaan
wordt , anders houden we
geen lezers meer over!

- de zaaluitvoering van
Rederijkerskamer "Wes
ter" op 10december a.s. in
dorpshuis "De Leeuw"
is? . .
Bloemenhuis Inja de 2e
prijs gekregen heeft voor
het wagenopmaken bij het
corso in Eelde.

- de familie Overzet van
Achter-Thesinge naar
Canada vertrekt?

- er op verschillende plaat
sen al afscheid van hen is
genomen?

- wij dat bij deze ook doen
en alvast uitzien naar een
ingezonden stuk over hun
hopelijk positieve ervarin-:
gen daar.

- hun adres daar is: A. Over
zet, RR4 Ingersoll,
N5 C3 J7, Ontario-Cana
da.

- er inThesingedemogelijk
heid bestaat een curus
calligraphie (schoon
schrijfkunst) te volgen.
Voor informatie en opgave
kunt u bellen naar Sjoukje
Steenbeek, tel. 05902
1663.
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We zijn bevoorrecht
't HET NOG NOOIT ZO DUUSTER WEST Of 'T IS

ALTlED WEER LICHT WORD'N

Deze uitspraak van Jan Huis
man typeert hem. Ver voor
dat Ede Staal's liedje met
ongeveer dezelfde titel
bekend werd, had dhr. Huis
man al weet van duisternis,
waar je je hard werkend en
met optimisme voor een
betere wereld aan ontwor
stelde tot het och tendrood
gloorde. Hoe rood dat och
tendlicht was wilde ik wel
eens weten en daarto e had ik
een gesprek met dhr. en
mevr. Huisman thuis in het
voormalige tolhuis aan de
Lageweg, hoek Stadsweg,
waar ze straks in november
alweer 50 jaar wonen.

Jeugdjaren

Dhr. Huisman werd op 9 juli
1907 geboren in de Hoofd
straat in Harkstede als zoon
van een boerenarbeider. Zijn
lagere schooltijd bracht hij in
Harkstede door, tot op 30 juli
1917 z'n leven ingrijpend ver
anderde: "M'n vader was aan
't zichten op een stuk land
vlak bij huis.
M'n broer en ik brachten hem
koffie en hij spoord e ons aan
om snel naar huis te gaan,
want het werd zwaar weer.
Zelf zou hij ook zo snel moge
lijk maken dat hij thuis kwam.
Wij waren al thuis en stonden
met mijn moeder voor het
raam te kijken naar mijn
vader en nog 2 personen die
van het land kwamen lopen,
toen een vreselijk zware slag
twee van de drie trof, de
derde liep door om hulp te
halen en wij konden niet zien
wie wie was. Korte tijd later
kwam de buurvrouw binnen,
ze zei: "Joen man het wat van
't weer roakt. " Het bleek dat
mijn vader dodelijk was

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

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

- Verzorgingvan 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 om. goed)

Dhr. en mevr. Huisman-Klaver.

getroffen, de ander was
bewusteloos. Ik heb mijn
vader niet meer gezien. Zijn
dood was doorslaggevend
voor mijn verdere leven. M'n
zusje was 5 weken oud."

Geen sociale voorzieningen

"Mijn moeder was lid van de
kerk, ze kreeg 3 weken lang
f 1,- uitkering. Wij, kinderen
moesten dat bij een boer die
diaken was op zondag opha
len. Na drie weken zei de
boer : "Nou kèn Moeke zich
wel weer redd'n". Ze verhuis
den naar Woudbloem . "Om
in ons onderhoud te voorzien

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEl

Joop
Noordhof

Bovag- lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen
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We<kplaots 's~s do gehele
dag goslotJln.

ging m'n moeder uit bakeren
en "schonen" , we kregen
kostgangers en m'n broer en
ik moesten ook aan 't werk.
Wegingenaardappels rooien
en werden bij een boer uitbe
steed. Ik werkte van 6 uur
's morgens tot 6 uur
's avonds voor 80 cent per
dag als boerenknecht , een
soort "bosschopjong", op
't Hogeland zeggen ze
"schoapjong" .
Later kreeg hij f 1,50 per dag
bij een boer, waar hij alleen
de zomermaanden werkte.
's Morgens om half 5 begon
hij te melken en in de oogst
t ijd werkte hij tot de duister-

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

nis viel (zijn moeder was "uit
nood " hertrouwd, gelukkig
was het een goede man). Z'n
stiefvader regelde werk voor
hem bij een andere boer
waar hij f 120,- per jaar kon
verdienen als inwonende
knecht.
Diensttijd
Op 19-jarige leeftijd ging hij
in dienst: "Ik was van lich 
ting 27, 'k wol 't laifst bie de
peerd 'n". Het werd de vel
dartillerie in de Willem 111
kazerne in Amersfoort. "' k
Har nog noo it ien train
zeet 'n". Per jaar kreeg de
soldaat 3x verlof, z'n sold ij
bedroeg f 1,20 per week ,
maar meestal ontving men
maar f 0,90, want na een
inspectie van de kamer
werd er van alles kapot
bevonden en dat werd gelijk
afgetrokken. Iedereen trof
dat lot. De koffie kostte
f 0,05. "Ik herinner me datje
steeds saluerend je soldij
ontving".
Huwelijk
"Toen tou dainst oet en ach
ter de vroulu aan en 't resul
toat zit hier". Na zijn dienst
tijd werkte hij eerst weer een
jaar als boerenknecht. Erwas
ook ontspanning: Dhr. Huis
man zat op dansles in Hark
stede en z'n toekomstige
vrouw had les van dezelfde
dansleraar. In Oosterhoge
brug ontmo etten ze elkaar.
Ze hadden 3,5 jaar verkering
en kwamen alleen op zon
dagavonden bij elkaar. Na
een verloving van l ,S jaar
trouwden ze in 1932; ze had
den gespaard voor hun huis
houding. In die tijd zat je voor
f 300,- behoorlijk in de huis
houdspullen . Bovendien: "Je
had'n aan ain bèr eerst
genog".

L s.merii ter Veer

&V GlWd"OO' ...... G()lOd'

Goederen gebracht
in de L. v.d Vemslla9t 3
Germewoke:
(050-4 1304 5)
vvorden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reiniging.
stoppage en
kledingreparatie.

Goed voor uw goed



Mevrouw Huisman

Mevrouw Huisman werd als
Antje Klaver op 5 maart 1911
geboren in Helpman, toen
nog gemeente Haren. Haar
vader kwam uit Niehove en
werkte bij de rijwie lfabr iek
Fongers aan de Hereweg.
Ze herinnert zich nog dat ze
als kleuter van plm. 4 jaar met
andere kinderen naar de
Hereweg liep om naar de
Engelsen te kijken. Die zaten
vanwege de 1e wereldoorlog
in het Engelse Kamp .
"In de 1e wereldoorlog was
het slecht met het eten in de
stad , dus verhuisden we naar
de Olgerweg in Middelbert.
We hadd en een huis met 1
mat grond (0.5 ha.), en nu wel
genoeg te eten , maar geen
kleding, schoene n of petro
leum. 's Avonds zaten we bij
een kaarsje. We slachtten
zelf een varken. Bussen
waren er niet , we gingen
lopend naar Gron ingen om
baaien goed voor hemden te
kopen. M'n vader ging per
fiets naar zijn werk. Soms
ook gingen we met de bode
rijder mee, want dat was m'n
oom".

Onderwijs

Ze bezocht de lagere school
te Engelbert en later in Oos
terhogebrug, waar haar
ouders aan de Rijksweg gin
gen wonen. "Ik zol aan 't naai
en, mor dat was nogal duur,
dus dat ging nait deu r". Het
werd de Industrie-school ,
waar zij als één van de wei
nige arbeiderskinderen tus
sen de boerendochters van
het Hogeland zat. "Ik werd
met de nek aangekeken en

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan 28,
telefoon 05902-1957

heb het daar 1,5 jaar volge
houden, toen haalden m'n
ouders me eraf. Zelfs som
mige leerkrachten keken op
je neer!"
Daarna ging ze naar de
Modevakschool ('s mid
dags) , terwij l ze 's morgens
diende bij een "mevrouw" .
Ze ontving f 2,50 per week
voor die 5 morgens, terw ijl de
school haar f 1,- per week
kostte. Ze was toen plm. 14
jaar, maar: "Ze luit'n je waark
doun van groot 'n, mit zwoare
lopers sjouw'n, da'k hoast
nait doun kon".
Vervolgens kwam ze bij een
kostuumnaaister in dienst.
Met verschillende meisjes
naaide ze in opdracht voor
klanten en voor "ViIIe de
Paris", een modezaak aan de
Vismarkt. "Er heeft daar wel
eens een jurk van mij voor het
raam gehangen". Mevrouw
Huisman naait nog steeds:
bij het huwelijk van een klein
zoon deze zomer droeg ze
een zelfgemaakte jurk.

InstaIla1iebeäijf

Fa. W . KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
05G-416217

GAS-WATER
ELECTRA

Crisisjaren

Samen begonnen ze een win
kel in Harkstede. Maar in de
crisisjaren konden veel men
sen hun rekeningen niet beta
len. "We had 'n zoveul
pofklanten, daarop kon de
winkel niet draaien". "Ieder
een begon ook een handel 
tje , er waren zoveel werk lo
zen, 'k heb ook nog groenten
gevent en los en vast overal
wat gewerkt, soms ook in de
werkverschaff ing voor f 7,
per week ".

Oorlogstijd

In november '38 kwame n ze
naar Garmerwolde met hun
dochter Gé, die in '33 was
geboren. Negen jaar later
kwam hun dochter Geertje
ter wereld. Aanvanke lijk was
dhr. Huisman weer werk
zaam bij de boer, maar in
augustus '39 werd hij gemo
bilisee rd (tot plm. jun i '40).
Z'n vrouw ontving toen f 11 ,
per week , later werd dat door

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOffiN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

de f 2,- ontberingsgeld ver
hoogd tot f 13,-, terwijl Huis
man f 0,90 per week aan sol
dij ontving (ter vergelijking:
de huur van hun won ing was
f 50,- per half jaar).
Omstreeks 1942 moest hij
zich in Assen melden om
krijgsgevangen genomen te
worden, maar gelukkig kreeg
hij een Auswei s, omdat hij in
de landbouw werkte. De ver
dere oorlogsjaren werkte dhr.
Huisman weer bij een boer.
"Ik had gelukkig graan op zol 
der van een boer wiens boer
derij ond er water kwam in
inundatiegebied en een
zwien, zodoende zijn we niet
verhongerd. "Om huisvrouw
te zijn in de cr isisjaren en in
de oorlogstijd , dat was best
moelijk", zegt mevr. Huis
man.

Vechten voor het bestaan

"Garmerwolde was toen we
er kwamen nog wel edelman
en bedelman, maar dat is
gelukkig allemaal veran
derd ".ln '39 werd mevr. Huis
man lid van de S.DAP. (So
ciaal Democratische Arbei
ders Partij). Ze vertelt me van
het crisiscommité, dat in de
dertiger jaren werd opge
richt: "Je kreeg oude afge
dankte kleren, vernéderend
vond ik het". Dhr. Huisman
werd 50 jaar geleden lid van
de Arbe idersbond: "Er waren
23 leden hier, dus waren er 23
boerenarbeiders toen. Nu is
er geeneen meer. Als je lid
was van de bond wilden de
boeren je haast niet aan het
werk hebben. Ik was ook nog
vice-voorzitter van de bo nd".
Ju ist in die moeilijke jaren
wilde de eigenaar van hun
huurhu is het huis verkopen.

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



"Ik heb hier zitten huilen",
zegt mevr. Huisman, "zo
graag wilde ik hier blijven
wonen". "We wilden het
graag kopen, mor 'k wol mie
d'r nait innuzzel'n. M'n stief
vader overlegde met m'n
schoonvader en de laatste
heeft het uiteindelijk
gekocht. Wij huurden het van
hem, maar moesten het
korte tijd later toch kopen. Ik
ging naar de notaris om een
hypotheek. De notar is vroeg :
"Wat heb je zelf? 'k heb mien
hand'n en ik heb 'n paar
koi'n. Het beschrievensgeld
van f 250,- har ik zulf en we
kregen een hypotheek van
een rijke vrouw uit Zuidhorn
voor 4%. Zachtjes aan heb
ben we het huis een beetje
"opgeklundert" , want het
was toen we er in kwamen
behoorl ijk uitgewoond.
De heer Huisman timmert en
knutselt nog graag, dat is o.a.
zichtbaar in de kamer waar
we zitten te praten.

De vijftiger jaren

Na het werken als boerenar
beider kwam dhr. Huisman
op de steenfabr iek in Rui
scherbrug. "Ik wou niet lan
ger bij de boer en ik kon me
laten omscholen. Ik had altijd
al voorkeur voor timmeren".
Maar het pakte anders uit:
"Op een dag fietste ik langs
de steenfabriek, en daar
loopt een man die zegt:
"Zöchst waark Jan Huis
man? Kist hier wel komm'n.
Kom mor mit kiek'n." "Nee,
huft nait, 't is ja klai, dat kin'k
ja wel". Dus werd het kleigra
ven in Noordwolde voor
f 71,-perweek. "Ik was toen
49 jaar en heb tot m'n 62e
gewerkt bij Adco. de aarde-

werkfabriek. Ik werd afge
keurd op m'n rug, ik heb nl.
de ziekte van Bechterew, een
soort rheuma. En nou binn'n
we rustend arbaider."

Vrije tijd

Ze hebben altijd veel gelezen
en doen dat nog. Wij lazen
altijd "het Vrije Volk", maar
later werd dat lastig,omdat je
hem over de post kreeg en
het streeknieuws er niet meer
in stond (het Vrije Volk ver
scheen alleen nog maar in
Rotterdam e.o.). Thans lezen
we het "Nieuwsblad van het
Noorden", "de Toekomst"
(de ledenkrant van de
P.v.d.A.) en de F.N.V.-krantvan
de Industr iebond. De
A.N.B.O.-krant vinden zeook
interessant. "Vroeger las ik
ook het Vrouwenblad van de
Part ij" , zegt mevr. Huisman.
Wat de t.v. betreft volgen ze
het nieuws en ook de poli
tiek: "Ik verheug me al op de
volgende week, dan komen
de kaberdebatt en over de
paspoortenquête op t.v," ,
zegt Huisman. "Den Haag
vandaag" bekijken ze en ook
"Achter het Nieuws".
Mevrouw Huisman vindt het
jammer dat de huidige
P.v.d.A.-leiding niet meer hun
taal spreekt. " Ik begriep ze
nait, aal die doktorendus
sen". "Maar den Uyl nog wel,
hoor. Dei man is te vroug
dood gaan." Mevr. Huisman
doet verder veel aan tuinie
ren (de bloementu in), breien
en naaien. De groentetuin is
Huisman's afdeling, naast
knutselen en timmeren.
Bovendien genieten ze van
het contact met kinderen,
kleinkinderen en zelfs al 5
achterkleinkinderen.

Die goeie ouwe tijd?

Als ik hen vraag hoe ze terug
kijken op hun leven, zegt
mevr. Huisman: "Ik vond het
wel eens moeilijk. . ." en de
heer Huisman zegt: "Ik ben
wel tevreden. Mijn vrouw is
wat zorgelijker dan ik: als ze
's nachts eens piekerde, zei
ik: "Waar moak je je dik over,
's nachts moj je sloap'n, gain
meroakels. 't Het nog nooit
zo duuster west, 't is altied
weer licht word 'n. Die goeie
ouwe tijd .. . nee, de tijd is nu
toch beter, ondanks crimina
liteit, werkloosheid, aids en
die drugsboudel. Geen werk
is altijd rot , geen bezigheden
is niet goed".
"We gaan nu op vakantie, dat
was er vroeger niet bij, en ik
mag graag even naar de stad
gaan met de Thesinger bus,"
zegt mevr. Huisman. "Toch
word je ook wat eenzamer bij
het ouder worden, hier in de
buurt verdw ijnen de beken-

den door verhuizing of door
overlijden. Bovendien ben je
lichamelijk wat beperkter in
je mogelijkheden: Eerder kon
je nog wel een eindje fietsen
of lopen, maar d'r is niks
meer aan, hier over de Stads
weg snied'n ze langs je en
dan al die losse honden...
Maar toch zijn we gelukk ig
met ons beiden. We zijn al56
jaar getrouwd. Ja, we zijn wel
bevoorrecht".

Slot

't Was al na twaalven, toen
we stopten met dit interview.
We dronken nog wat fris en
praatten nog gezellig na. Ik
ontdek1e niet gevraagd te
hebben naar het waarom van
hun pol itieke voorkeur. Ik
vraag het niet meer, het leek
me zo wel duidelijk uit hun
levensverhaal.

Tineke Werkman

Het vroegere tolhuis. Foto:

Tineke Werkman
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Verleden

Voor een praatje is zeker tijd.
De heer N. J. Schutter zegt:
"We hebben een plezierige
club mensen die 't mooi kun
nen zeggen". De opkomst is
goed en dat heeft altijd te
maken met het plezier in het
spel en de gezelligheid bin
nen de vereniging."
Dat er serieus wordt
gespeeld, blijkt uit het feit dat
spannende partijen door
anderen elders in de zaal
worden meegespeeld. Ook
de reg~1 dat als een "brik"
wordt aangeraakt deze ook
verplicht moet worden gezet,
wordt toegepast naast het
systeem met de tijdklok .

Gezelligheid

worden of juist heel geniale
zetten gedaan worden is wel,
duidelijk! Op de jaarvergade
ring in februari wordt het wel
en wee van de vereniging
besproken en de avond ver
der gevuld met sneldammen
of "haasjevangen". Bij dit
laatste speelt men met 5
"brikken" tegen één. De spe
ler die het 't meeste aantal
zetten op het bord uithoudt,
verdient dan een prijs.

De voorzitter vertelt mij: "We
hebben wel 25 leden gehad
en zijn meermalen kampioen
geworden in de hoofdklasse.
In de qrote zaal van het Tref
punt hangenheel wat medail
les in onze medaillekasten.
Vlak na de oorlog werden we
per vrachtauto door P. van
Zanten naar onze "uit"-wed
strijden vervoerd. De chauf
feur was tevens supporter, hij
speelde zelf niet. We speel
den toen ook in het Trefpunt

Vergaderingen

naast het bord wordt bijge
houden dat de speler 45 zet
ten doet in 1,5 uur.
Als het spel na 3 uur nog niet
beëindigd is, dan wordt er
nog een half uur bijgeteld,
waarin 15 zetten gedaan
moeten worden. Na totaal 60
zetten per persoon is vrijwel
ieder spel uit. Een serieus
gespeeld spel duurt meestal
wel 3 uur.

Het bestuur vergadert 2 à 3
keer per jaar. Dit ter voorbe
reiding van een nieuw sei
zoen en de verschillende
extra aktiviteiten. In de kerst
tijd wordt altijd een speciaal
programma gemaakt, waar
bij enkele prijzen te winnen
zijn. Er wordt dan bijvoor
beeld een gongwedstrijd
gedaan. Per zet mag dan
slechts 8 of 10seconden wor
den nagedacht. Dat er dan
de gekste fouten gemaakt

Noord-Groningen. Er wordt
gespeeld op verschillende
nivo's, bestaande uit de
hoofdklasse en 1e of 2e klas
se. De Thesinger club is dit
jaar gedegradeerd van
hoofdklasse naar 1e klasse.
Binnen de club worden de
krachten ook gemeten. Door
middel van een puntensys
teem wordt één van hen
periodekampioen en mag
een herinneringsmedaille in
ontvangst nemen. Er is geen
splitsing qua nivo gemaakt
binnen de club vanwege het
geringe aantal leden.

Het spel

Er wordt niet zomaar een
potje gedamd op de club ,
maar de off iciële regels der
damsport worden in acht
genomen. Met een klok

...
EEN UIT DE VELE...

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit 4
leden, namelijk de heren: N.
J. Schutter voorzitter, J. Koe
nes secretaris, D. Balkema
penningmeester en J. Plijter
vice-voorzitter.
In december 1945is de dam
club "Thesinge en Omstre
ken" opgericht. Vier leden
van nu hebben daar toen aan
meegewerkt; J. Plijter en de
gebroeders J. N. en P.en N. J.
Schutter. Met zo'n 20 men
sen heeft men de damclub
opgericht.

Aktiviteiten

Iedere donderdagavond
speelt de damclub "The
singe en Omstreken" in het
Trefpunt. In de consistorie
kamer is ruimte genoeg
voor de 12 leden tellende
club. In de grote zaal repe
teert de muziekvereniging
en dit gaat prima samen.
De heren dammers zitten
diep in gepeins verzonken
te turen op het dambord en
de (achtergrond) muziek
brengt hen niet uit de zeer
benodigde concentratie.

Van half september tot half
april wordt er iedere donder
dag van20.00 tot om en nabij
23.00 uur gedamd in het Tref
punt. De club is aangesloten
bij de Nieuwe Noorder Dam
Bond die een wedstr ijdpro
gramma opstelt. De wedstrij
den worden zowel "uit" als
"thuis" gespeeld tegen
andere clubs uit de regio De partij tussen de heren Plijter en Schutter. Foto, Afke Reinders)
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Een heel belangrijke caravanop zaterdagmiddag vanwege
de verlichting. Om het zaaltje
te verwarmen namen we om
beurten wat brandstof mee.
De kachel werd met hout
gestookt, want er was in de
begintijd nog geen antraciet
of kolen."

Toekomst

."Nieuwe leden zijn heel wel
kom. De groep is erg klein en
bovendien worden we al een
dagje ouder en willen we de
damsport graag doorgeven
aan de jeugd", aldus dhr. N.
J. Schutter. Enige kennis van
het spel is wel gewenst en
dan kan men op de club al
doende leren. Het voordeel is
dat je met 1e klas dammers
oefent, die er veel belang bij
hebben dat er toekomst blijft
voor hun vereniging.
De contributie bedraagt
f 45 ,- per jaar en daar is de
koff ie bij inbegrepen. Hier
voor wordt gezorgd door
Mevr.de Boom aan het begin
van de avond als de 4 à 5
damborden en klokken klaar
staan. Zo tegen half 10 komt
zij terug om nog een bestel
ling op te nemen.

Behalve het reeds
genoemde bestuur zijn
momenteel lid: Johan van
Zwol, J. N. Schutter, P. J.
Schutter, B. Balkema, B. van
der Veen, L. Laning, Kor
Schutter en Johannes van
Zwol.
Eind september begint de
competitie tegen de club van
Kommerzijl. Wie weet wordt
het dit jaar weer hoofdklas
se?

TruusTop

Defoto toont een caravan die
u weleens gezien zult hebben
als u via de Stadsweg naar
Ten Boer gaat. Weet u
waarom die caravan daar
staat? Weet u dat, er maar
één zo'n caravan in Neder
land staat? De G en T zal
deze vragen voor u beant
woorden .

Hoe weet de G en T dat
alles?

Door op bezoek te gaan bij
de Radio Controle Dienst (de
R.e.D.) in Groningen en te
praten met dhr. H. Afman. Hij
heeft mij uitgelegd wat de
R.e.D. doet en mij een bro
chure meegegeven. En nu
leg ik het u weer uit.

De ether

In dit verhaal draait alles om
de ether, de R.C.D. beheert
namelijk de ether. Dat is ver
bazingwekkend , want u weet
misschien wel, dat de ether
een ongrijpbaar iets is, een
denkbeeldige stof die de
gehele wereldruimte en alle
ruimten die niet door materie
worden ingenomen, vult.
Maar diezelfde ether brengt
wel radiogolven over, d.m.v.
een aantal trillingen per
seconde. Dat heet frequen
tie. Als u nu in gedachte
houdt dat er lage frequenties
zijn (= weinig trillingen per
seconde) hoge frequenties
(meer trillingen) en zeer hoge
frequenties (nog meer trillin 
gen) dan bent u aardig in
deze materie thuisgeraakt.

Taak van de R.e.D.

Er zijn veel gebruikers van de
ether, zoals de TV, radio,
amateurzenders, mobilofoon'
verkeer door politie, brand
weer, ambulances, persbu
reaus. Te veel om allen op te
noemen. Ook het telefoneren
vindt niet alleen maar plaats
via kabel maar ook via de
ether. het is o.a. de taak van
de R.e .D. om alle gebruikers
een eigen plaatsje toe te wij
zen in de ether. Daarvoor
vindt ook veel overleg plaats
met het buitenland, want
radiogolven trekken zich
niets van grenzen aan.

Storingen

Wanneer het radioverkeer
niet geregeld werd zouden er
allerlei storingen optreden.
De lage frequenties, waarop
b.v. het mobilofoon verkeer
zit , draaien met de aarde
mee, zelfs in het zeewater.
Er kunnen allerlei botsingen
plaatsvinden en het resultaat
is alleen maar dat niemand
elkaar meer verstaat of dat er
gesprekken worden opge
vangen die u helemaal niet
wilt horen. De hele hoge fre
quenties draaien niet met de

aarde mee, zij gaan recht
door tot aan een sateliet. Er
moet echter wel rekening
gehouden worden met alle
frequenties.

Garmerwolde

Nu denkt u misschien: Inte
ressant hoor, ze zoeken het
maar uit , maar wat heb ik
daar mee te maken? Veel,
want de elektrische appara
ten die u gebruikt kunnen
storingen veroorzaken, als
die apparaten niet degelijk
getest zijn. U hebt misschien
geen mobilofoon, maar wel
een elektronisch orgel, een

-
Teststation Stadsweg. Foto: Janet

diepvriezer, een stukje eiek
tronisch speelgoed of een
computer. AI deze apparaten
zenden signalen uit en kun
nen storingen veroorzaken.
En zo zijn we terug bij de
caravan. Daarin wordt getest
of een apparaat dat op zich
misschien wel in orde is toch
niet via trillingen in de buiten
lucht storingen veroorzaakt.
Dat zijn de veldproeven en
die vinden, wat Nederland
betreft, alleen in Garmer
wolde plaats.

Elisabeth Foeken

Ziekenverzorging Thuis

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Het Groene Kruis in TenBoer
organiseert een kursus ZIE
KENVERZORGING THUIS.
Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a. de ver
zorging van een zieke thuis,
praktische wenken voor was
sen, bed opmaken, tillen enz.
De kursus begint op maan
dag 3t oktober a.s, in het
Groene Kruisgebouw in Ten
Boer van 13.45-15.45 uur en
zal bestaan uit 5 à 6 bijeen
komsten.

De kursus wordt begeleid
door de eigen wijkverpleeg
kundigen. De kosten bedra
gen totaal f 10,- per per
soon.
U kunt zich opgeven voor 13
oktober bij Y. Schouteten
Westerink, tel. 05902-2086
tussen 12.30-13.00 uur.
Er kunnen maximaal 15 per
sonen deelnemen.



Vrijdag

Rabobank Ten Boer e .o .
kantoor Garmerwolde

Bel voor een afspraak
Dhr. J . Arends
tel. 050-416202

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Nieuwe bewoners Hildebrandstraat: v.l.n.r.: Dick en Joke
Groenhagen, Jan Havenga, mevr. ten Gate, mevr. v.d. Ploeg,
Rein V.d. Molen, dhr. V. d. Ploeg, Wies V.d. Molen ,Antje Bekke
ma, Jan Groenhagen, Geke en Lucas v.ä. Molen. Foto:JanelJansen

Nieuwe mensen zijn van
harte welkom. Kom een keer
tje kijken en/of meedoen en
beslis daarna of je lid wordt.

Tot6 oktober a.s. 20.00 uur!

Liesbeth Hotstra

Gymclubje
Thesinge
In oktober wil ik weer starten
met de gymnastiek. Er zullen
twee dingen veranderen:
1. We gaan weer terug naar

de donderdagavond (de
eerste keer is dus 6 okt.
20.00 uur).

2. De inhoud van de uren
gaat veranderen: We
gaan het hele uur op
muziek werken; het spel
gedeelte vervalt. Alleen
als er weinig mensen zijn
doen we hooguit de laat
ste 5 à 10 minuten een
spelletje. Het wordt dus
het hele uur een soort
conditietraining op
muziek.

Gereformeerde kerlc.
The. lnge.G .....e rw o ld e

2 oktober. 9.30 u. ds. vander Vliet,
Groningen; 14.30 u. dr. Broek
Roelofs, Paterswolde

9 oktober : 9.30u. ds. Jurjens, Gro
ningen; 14.30 u. dhr. Lergner,
Groningen

16 oktober: 9.30 u. ds. Janse, Gro
ningen (Jeugddienst); 14.30 u.
drs. Elsinga, Spijk

23 oktober: 9.30 u. cand. Zweers,
Kampen; 14.00 u. cand. Zweers,
Kampen

30 oktober: 9.30 u. drs. Kramer,
Zuidwolde; 14.30 u. ds. Over
oom. Haren

Henl'. GelDeente
Gal'IDel"wolde·Theslnge

2 oktober: Garmerwolde 10.00 u.
dr. H. te Velde, Paterswolde

9 oktober: 10.00 u. dienst voorbe
reid engedaan doorgemeentele
den

16 oktober: Garmerwolde 10.00 u.
ds. P.J. de Bruyn, Groningen

23 oktober: Thesinge 10.00 u. dr. H.
te Velde,Paterswolde

30 oktober: Garmerwolde 10.00 u.
ds. C. de Vries-Batenburg,
oogstdienst, m .m.v. zondags
school

20.30-21.30 uur
damesgymnas
tiek

Woensdag 19.00-20.00 uur
konditietraining
20.00-21.00 uur
badminton

Donderdag 22.00-22.45 uur
badminton
20.00-21.00 uur
tafeltennis

Voor inlichtingen, Ed Welling,
tel.: 050-41473Z
Stoomfluitjes
- Wie wil er ruilen? Wij heboen 2

kruisbessen, 4 rode bessen, 1
zwarte bes,8 frambozen. Wij willen
graag een hortensia. Pluc Plaats
man, Bakkerstraat 8, Thesinge, tel.
05902-1927.

- Wie gebruikt zijnlhaar P.C. niet heel
regelmatig en kan deze aan mij uit
lenen? Ik ben met mijn scriptie
bezig en eentekstverwerker ishier
bij onmisbaar. Periode oktober
maart (ongeveer). A. M. Raukema,
tel. 05902-3665, Kapelstraat 12,
Thesinge.

- Gratis af te halen: 3 jonge poesjes.
Blaauw,G.N.Schutteriaan21,The
singe, tel. 05902-2418.

Kerkdiensten

Sporten in
Garmerwolde
Maandag 15.45-18.00 uur

kindergymnas
tiek (3 leeftijds
groepen)

21.30-22.00 uur tafeltennis
(senioren)
Dinsdag
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