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't Jonkje van de bank
Lic ht geblesseerd kom t
Henk de woonkamer binnen. Geveld na een ong elukkige bo tsing tijdens de training . Henk de Haan, bij ons
beter bekend als voetballer
bij Veendam, muzikant bij
het fanfare-orkest "de Volharding" en als balie-medewerker bij de Rabo-bank in
Ten Boer en drie ochtenden
in Thesinge.
" Voluit heet ik Hendrik Aaldrik; m 'n be ide opa 's heetten Hendrik en beide oma's
Aaltje . Vandaar die naam,
mooi hè. Ik ben 26 jaar en
woon nog thu is bij m 'n
ouders in Ten Boer. Sinds
twee maanden heb ik weer
een vaste vriendin. Nee, ze
heeft geen verstand van
voetbal, maar een beetje
begrip op het menselijk vlak
is wel zo belangrijk".
Opleiding

"Na de Havo (in Groningen)
ben ik de opleiding leraar
lichamelijke oefening aan de
Academie voor Lichamelijke
Opvoeding gaan volgen.
Ontzettend veel theori e en
door het voetball en bij FC
Groningen had ik hiervoor
toen te weinig tijd. Dus maar
gestop t. Toen wist ik natuurlijk niet hoe mijn verdere carrière eruit zou zien. Je moet
toch een keuze maken op
zo'n moment. Na m'n dienst
ben ik als balie-medewe rker
(voor 32 uur) bij de Rabobank in Ten Boer terecht
gekomen. Ik had geluk dat er
destijds net een nieuwe
direkteur was gekomen,
want voorheen mocht je niet
bij de bank werken als je uit
hetzelfde dorp kwam, nu
mag dat wel."
Werken in een kle in dorp

"Hartstikke

schier!

Maar

denk niet dat je er niets te
doen hebt, hoor. Normaal
heb je in Ten Boer zo'n 50 à
60 handelingen op een dag,
maar in Thesinge op een morgen toch zeker wel 30 tot 45
en dat is ontzett end veel.
Natuurl ijk hoef je niet alles uit
te werken, dat gebeurt in Ten
Boer. Er wordt vaak even
gepraat, meestal over het
weer of over voetb al. Neem
nou bijvooorbee ld mevrouw
Roose (plm. 75 jaar), ze heeft
geen verstand van voetba l
maar leest nu wel iedere
maandag de sportpagina,
alleen omdat 't jonkje van de
bank erin staat. Wie verwacht nou zoiets. Hartstikke
mooi toch! Ook wordt er wel
eens over vroeger gepraat zo
van: Ben jij nou die kleinzoon
van " Dikke" Haan die hier
vroeger buschauffeur was?
Ja, dat ben ik, nou dan is het
ijs geb roken.
Eén ding vind ik jammer, dat
ik zo weinig van het boerenleven afweet. Mijn direkteur is
een boerenzoon en weet er
dus veel van af. Er komen hier
veel mensen van een boerderij en dan zou ik missch ien
wat beter met hen kunnen
praten.
Ja, ik heb het ontzet tend
naar mijn zin in Thesinge,
zeker weten. Alleen het uitzicht dat ik heb, prachtig
toch . Ik heb er wel eens een
foto van gemaakt.
Wel ben ik bang dat, als
straks het nieuwe bankgebouw klaar is, het co ntact
met de mensen zal veranderen. Voor de veiligheid moet
het wel, want als ik nu de
deur na sluitingstijd open zie
gaan, dan krijg ik het wel
even benauwd. Er zal maar
iemand met een kous op de
kop binnenkomen, nou dan
krijgen ze snel het geld en
ook mijn eigen knip en zelfs
het kleingeld."

ianuari 1989
Voetbal

"Ik ben begonnen met voetballen bij onze plaatselijke
voetbalclub Omlandia. Er is
toen
een
jeugdselektie
gemaakt en ik werd uitgekozen om te voetba llen bij FC
Groningen. Daar heb ik
gespeeld van m'n 16e tot 21e
jaar. Han Berger, onze trainer
zag het niet meer zitten met
me. Toen ben ik bij Veendam
gaan voetballen. Daar ging
het spelen lekker, we zijn
twee keer gepromoveerd
naar de eredivisie. Dat had
niemand
voor
mogelijk
gehoud en. Een promotiefeest ontbrak daarom ook
niet. Veendam sto nd letter lijk
op z'n kop. Voor mij kwam
die stap naar Veendam op
het juiste moment. "

hoor. De Veendammers, echt
een boerenvolk hè, dat merk
je. Ze zien me liever erop
inbeuken, een beetje schoffelen en goed m'n best doen.
Techniek is niet belangrijk.
Nee, geblesseerd ben ik niet
vaak. Je moet gewoon niet
als een zalfje het veld in gaan,
dan kun je het wel schudden .
Misschien een beetje dom ,
maar ik ga er "klabats" in."
Buitenland

"Ik heb door het voetbal al
heel wat van de wereld
gezien. Met FC Groningen
naar o.a. Italië, Spanje, Singapore, Indonesië en Maleisië. Met Veendam naar China. Dat zijn leuke snoepreisjes, het kost je niets, je krijgt
er zelfs een paar centen voor.

Henk de Haan: voetbal. geld en go ede raad ûoto : A. v.d . Meulen)
Populair?

"Ja een beetje wel, het is
eigenlijk gekomen toen er
een keer een corner genomen moest worden . Ik ben
toen een beetje zenuwacht ig
voor de keeper gaan staan
springen. En opeens riep
iedereen: Henkie. . . Henkie!
Ik dacht dat is het, DAT IS
HET!! Het hele stadion, hardstikke mooi. Ja, dan groei je

Het zal mij zeker niet gebeuren dat ik verkocht word t aan
het buitenland, daar ben ik
gewoon niet goed genoeg
voor. Laat mij maar lekker
voor Veendam voetballen.
Buitenlandse reisjes heb ik
vorige zomer ook gemaakt
toen de Europese Kampioenschappen gehouden we~
den. Wat een feest! M' n cavalerie-toeter tje mee en maar
spelen. . . . Aanvallen."

"De Volharding "

Tenslotte

"Vanaf m'n 7e jaar speel ik al
op de bugel bij het fanfareorkest "de Volharding" in Ten
Boer. Van m'n 16e tot 21e
moest ik ermee stopp en
omdat het niet te combineren
was met het voetballen. Maar
de laatste 4 jaar ben ik er
weer bij. Op de blaastechniek heb ik weer flink moeten
oefenen, want die ben je heel
snel verleerd. Een poosje
geleden zijn we nog opgetre den voor de televisie. Dit naar
aanleiding van een interv iew
met mij in het blad Voetbal
International. Dit werd uitgezonden op de t.v. 3 in een
programma over vrijetijdsbesteding . M'n moeder, m'n
zus en iedereen mee, hartstikke leuk. Ik was wel zenuwachtig want ik moest in m'n
eentje een stuk spelen en je
weet dat het rechtstreeks
wordt uitgezonden. Je kan
toete ren op zo'n moment of
je kan het helemaal niet.
Natuurlijk heb ik Thesinge en
Garmerwol de nog even
genoemd want het is toch
zeker uniek, 3 fanfare-korpsen in één gemeente."

"Voetbal geeft je een hoop
mooie ervaringen, maar je
moet er ook veel voor laten.
Ik heb mijn studie moeten
afbreken en op de bank heb
ik vaak een vergadering of
een cursus moeten laten
lopen. Van de bank krijg ik
alle medewerking om het
voetbal te blijven doen. Als ik
voor hen iets terug kan doen,
dan doe ik dat ook . Ik heb er
geen spijt van hoor!"

Toekomst

"Op dit moment doe ik een
cursus verzekeringen. Ik
hoop nog heel wat cursussen
te volgen waar ik door de
beperkte tijd de afgelopen
jaren in de voetballerij niet
aan toe gekomen ben. Wie
weet ben ik dan over een jaar
of tien wel direkteur van een
bank of verzekeringsmaat schappij. Het moet in ieder
geval een baan zijn met mensen om me heen."

Truus Top
Lucie Kol

Groene Kruis
De vereniging Het Groene
Kruis Ten Boer organiseert
een cursus
ZIEKENVERZORGING
THUIS
Onderwerpen die aan de
orde komen zijn o.a. de verzorging van een zieke thu is,
praktische wenken voor wassen, bed opmaken, tillen enz.
De cursus begint op maandag 20 februari a.s. en zal
bestaan uit 5 à 6 bijeenkomsten.
Data: 20, 27 februari; 6, 20
maart; 3 en 10 april.
Tijd: Steeds op maandagavond om 19.45 tot plm.
21.45 uur.
Plaats: Het Groene Kruisgebouw, Blinkerdlaan 2, Ten
Boer.
De cursus wordt begeleid
door de eigen wijkverpleeg kundige. De kosten bedragen in totaal f 10,- p.p . U
kunt zich opgeven vóór 5
februari bij Y. SchoutetenWesterink, tel. 05902-2086
dagelijks tussen 12.30 en
13.00 uur.
Voor aardappelen,
groenten. fruit. exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

Op 4. 10 en 18 februari 1989
zal de toneelvereniging VIOD
in Thesinge haar jaarlijkse
tonee luitvoering geven in
café Mo lenzicht. Er zal een
klucht opgevoerd worden
met als titel ..de Ringmeester". Hoofdpersoon is de
bokser Bertus Lubbers, een
heel bijzondere bokse r.
Natuurlijk is iedereen weer
van harte welkom. Kaarten
zijn verkrijgbaar bij Roelie
Dijkema , G.N. Schutterlaan
22 te Thesinge.

Hennie Reinders

Fratso
De Cult. ver. gem. Ten Boer
organiseert op woensdag middag 8 febr. een optreden
van de clown Fratso in het
Buurhoes te Ten Boer. Fratso
treedt op voor jonge kinderen v.a. plm. 4 jaar. Tijd :
14.00-15.15 uur. Entree:
f 2,-; voor leden van de cult.
ver. f 1,-.

DE MEUBELKIST

BLANKHOUTEN MEUBELEN
openingstijden:
ma. t/rn vr. van 11.30-1 8.00 uur
zaterdags van 10.00-17.00 uur
werkplaats: Grasdijkweg 8
Garmerwolde
050-417517

Groentehal
Ten Boer

Specialist in ladenkasten. keuze uil ± 300!! standaardmaten
Verder: bedden. hoogslapers. stapelbedden. buro's , hangen legkasten.
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-combinatiesysteem.

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

EIGEN WERKPLAATS DOETKWALITEIT EN
BETAALBAARHEID SAMENGAAN!

VEGTER

05D-416244

Oude Rijksweg 6

Op 27 december togen er
weer een aantal volleyballers
richting Ten Boer om daar
deel te nemen aan het kerstvoleybaltoernooi. Daar dit
toernooi al menigmaal door
Thesinge was gewo nnen,
kreeg men in Ten Boer al een
beetje hoop toen we de eerste wedst rijd verloren (misschien een te korte warmingup)?
Maar helaas: Thesinge, niet
ontmoedigd
door
deze
tegenslag. liet in de rest van
het wedstrijdverloop geen
punt meer liggen. En omdat
de andere teams dit wel
deden ging de beker (plus
taart) weer mee naar Thesinge! Tijdens een ..cool down"
werd de taart verdeeld en zo
eind igde dit sportjaar weer
met een zeer voldaan gevoel.

VIOD:
"D e Ringmeester"

showroom:
Zuiderkuipen 1
050-139393

Voor uw :

Garmerwolds

Kerstvolleyb al.
toern ooi Ten Boer
1988

echte
Groenteman

Dorpshuis "de Leeuw "

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VE RGADERINGEN
ZALENVERHUUR

Op de jaa rlijkse show van de fa. Oudman te Thesingen ook
aandacht voor het "kleine spul" ttoto: A. v.d. Meulen)

Feestweek Garmerwolde 1989
De feestwee kco mmissie is
vanaf november vorig jaar
druk bezig van feestweek
1989 een geslaagd feest te
maken.
Verschillende verenigingen
uit het dorp werken weer mee
om allerlei aktiviteiten te
organiseren. Om iedereen
alvast enthousiast te maken
voor de feestweek wordt in
dit verslag alvast een tip je
van de sluier gelicht wat
betreft diverse activite iten.
Aan elke leeft ijdsgroe p is
gedacht.
Wat te denken van een
vliegerwedstrijd voo r kinderen (met helemaal zelfgemaakte vliegers), van touwtrek wedstrijden met daaromheen diverse akt iviteiten,
weer een gezellige middag
voor de 55 plussers in onze
gemeente , en van een Middeleeuws feest , zoals ringsteken op een paard, in aangepaste kledij met daaromheen nog enkele Middeleeuwse bezigheden, van de
traditionele braderie aange-

vuld met een kunstmarkt en
een kleindierenmar kt en dan
als laatste aut otrekwedstrijden, dit jaar met deelname
uit het gehele land.
Aan iedereen is gedacht tijdens de komende feestweek
die zal plaatsvinden op 28,
29 en 30 jun i en 1 juli.
Om echter de kas te spekken
zal ook dit jaar weer een verloti ng gehouden worden. De
trekking zal plaatsvinden op
de voorjaarsvergadering van
Dorpsbelangen, datum 27
februari a.s, in do rpsh uis de
Leeuw.
Binnenkort zullen de loten
verkocht worden en er zijn
weer fantastische prijzen te
winnen.
We hopen dat we dit jaar ook
weer op uw medewerking en
belangste lling, zowel aktief
als passief mogen rekenen
en met elkaar te zorgen voor
een geslaagde feestwee k
1989.
De Commissie.

Muziek op de vroege Kerstochtend
Vroeg in de ochtend op 1e
Kerstdag verzamelden een
stuk of 10 muzikanten zich bij
Willy Havinga. Daar dronken
we een kop thee of koffie ;
toen iedereen dat op had gin gen de muzikanten op pad.
We speelden kerstliedjes. Dit
laatste hebben we elk jaar
gedaan, dus deden we het
dit jaar weer. Eerst gingen we
lopend
door
Thesinge,
daarna pakten we de auto's
en reden naar Acht erthes inge. Toen we daar klaar waren
met spelen, reden we naar de
G.N. Schutterlaan, we spee l-

den ook nog "ere zij God " op
de brug . Nadat we gespeel d
hadden, gingen we naar de
familie Ritsema, om daar tra ditiegetrouw met elkaar te
ontbi jten. Dat was heel erg
gezellig, we kregen ook nog
leuke verhalen te horen.
Toen iedereen genoeg had
gehad, bedankten we de
familie Ritsema en ieder ging
naar zijn of haar huis, somm igen zijn hun bed weer Ingekropen, weer anderen bleven
op .
Lett ie de Boom

GEZIEN ...

De G en T redac tie is dit
j aar goed begonnen. We
hebben er - eindelijk - drie
nieuwe redactieledên bij!
Zij stellen zich hierbij aan U
voor:
Henk Remerie, Lucie Kol en
Metha Nijkamp (foto : A v.o. Meuten)

Ik ben
Henk Remerie, en woon
sinds 1982 in Garme rwolde,
samen met mijn vrouw en
docht er. Ik werk in het AZG
en heb als hobbies: fotograferen en commun icatiete chniek.

Ik ben

Ik ben

Metha Nijkamp, en samen
met mijn man Joop Behrendt
woon ik al weer 9 jaar in Thesinge, aan de Schutterlaan
16. Geboren ben ik in
Nieuwe-Pekela, een echt
'Grunneger' dus. Na een aantal jaren in de 'stad' gewoond
en gewerkt te hebben , ben ik
weer terug op het 'platt eland' , en het bevalt me hier
prima.
Mijn beroep is aktivi teitenbegeleids ter. en ik heb dit
beroep eerst 4 jaar in de psychiatrie, en de afgelo pen 9
jaar in verpleeghuis 'Solwerd ' (Appingeda m) uit geoefend. Sinds vorig jaar novem ber ben ik gestopt met dit
werk. Ik heb nu meer tijd om
van onze zoon Joost, die nu
ruim 1 jaar is, te kunnen
genieten en heb tijd over voor
mijn hobby's (o.a. breien,
naaien en tuinieren).
Nu ik wat meer tijd heb leek
het me dan ook wel leuk om
zitting te nemen in de redaktie van de G. en 1., en me er
samen met de andere n voor
in te zett en.

Lucie Kol-Slachter, 27 jaar
en woon met m'n man Bertus
en zoontje Arjan op Molenweg 28 in Thesinge. Mijn
hobby's zijn o.a. lezen, breien
en gy m. Daarnaast doe ik
nog wat boekhouding voor
mijn
vader.
Sinds
de
geboorte van ons zoontje in
augustu s ben ik voor lopig
gestopt met werken. Wel zal
ik in drukke tijde n zo af en toe
eens invallen. Ik heb negen
jaar gewerkt bij de Centrale
dienst voor in- en uitvoer te
Groningen als o.a. co ntingentsadmi nistrateur/verificateur.
Nu ik bij huis ben leek het me
leuk om mijn medewerking te
verlenen aan de G&1. Mede
omdat ik van mening ben dat
de G&T meer onder "import"
dan onder de "echte" Thesingers leeft. Hier w il ik mijn best
voor doen, maar heb wel Uw
hulp nodig daarbij . Heeft U
een leuk vakantieverhaal,
hobby, over Uw verenig ing,
of zomaar iets leuks of geks
beleefd , goo i even een briefje
bij me in de brievenbu s of bel
even. Ik reken op Uw medewerking.

Metha Nijkamp.

Lucie Kol-Slachter.

WIN KELCEN TR UM lEWENBOR G GRON ING EN

TE LEFOON

D!K) .... 10608 .

er
speciale
plaats.

Eén uit de vele
Ditmaal niet één maar twee
uit de vele. Het leek me een
goed idee om de beide vrouwenverenigingen die onze
dorpen rijk zijn gezamenlijk
te interviewen. Misschien
een aarzelendbeginnetjevan
het Samen op weg proces?
Het gesprek vond bij mij
thuis; we dronken "thee met
witte puntjes" en mevr. van
Zwol had een heerlijke
cocoscake gebakken.

Zakelijke informatie:

plm. 16 jaar oud) een
bloeiende vereniging onder
leiding van mevr. Niermeijer,
echtgenote van de toenmalige predikant.
Er
werd
gehandwerkt,
gezongen en uit de bijbel verteld.
Mevr.
Ganzeveld
spreekt uit eigen ervaring als
ze zegt: " Het was heel gezellig, zeer velen waren lid. Alles
door elkaar, boeren en arbeiders. Maar in de oorlog zijn
we gestopt". Ook weet ze
zich nog te herinnerendat ds.
Niermeijer na de catechisatielessen vorlas uit Merijntje
Gijzen. "Dat was heel wat in
die tijd!"

Wie kan lid worden?

Bakker en mevr. Kristensen
nog voorzitster en daarna
kwamen de "leken" , omdat
de volgende dominees ongehuwd waren en er geen
domineesvrouw voorhanden
was. Na Stientje GroeneveldHilbrants, mevr. Oosting en
mevr. Uildriks nam mevr. de
Vries-Batenburg het voorzitterschap over.
Aktiviteiten:

In de maandelijkse bijeenkomsten staat de ontmoeting centraal. Men bespreekt
verschillende kerkelijke akti-

De Hervormde Vrouwenvereniging
Garmerwolde bestaat thans
uit 10 leden, het bestuur
wordt gevormd door :
Mevr. de Vries-Batenburg - voorzitter
Mevr. Wolt-Kraaima secretaris
Mevr. Ganzeveid-Woldendorp - penningmeester
De vereniging werd in
1946 opgericht , men
komt 1 x per maand bijeen in .Kerkh örn" te Garmerwolde.

De vereniging is ontstaan uit
de meisjesvereniging van de
Hervormde kerk. Voor de
oorlog was de meisjesvereniging (die op haar beurt weer
was ontstaan uit een grote
groep catechisanten van

"We zijn een open vereniging, ieder kan lid worden, er
is geen voorwaarde dat je lid
van de kerk moet zijn", zegt
mevr. de Vries. Er zijn
momenteel 10 leden, men
betaalt f 1,- per vergadering
en geeft jaarlijks een gift aan
de kerk. Alle handwerkspullen stelt men beschikbaar
voor de bazar van de Herv.
kerk. Men krijgt geen subsidie. Kennismakingsmogelijkheden zijn er via de Rondzendbrief, via de Kerkklok en
natuurlijk door mondelinge
informatie van de leden. Men
wil graag wat uitbreiding van
het ledental.
Leuke ervaringen

Mevr. Elema-Bus en me vr. van Zwol- Venema uit Thesinge Ifoto:
Ontstaan

aktiviteiten

A. v.d. Meulen )

Na de oorlog werd in 1946 de
vrouwenvereniging
opgericht o.l.v. mevr. Altena (ook
domineesvrouw).
In
de
periode '46 tot plm. '55 was
het een grote vereniging.
Ooit waren er 42 leden. Na
mevr. Altena waren mevr.

Bromfietsverzekering...

Toekomstverwachtingen

viteiten (waaraan men eventueel deelneemt).wisselt kerkelijk nieuws uit, er wordt
altijd een verhaal verteld,
men handwerkt (voor de
bazar-braderie) en eindigt
met een lied. Met Kerst,
Pasen en Sinterklaas vinden

"1
h
voor maart et
nieuweplaatje bij de
Rabobank. U krijgt

hetdirekt
mee.

Rabobank~

Voor al uwverzekeringen.

Pas geleden vierden de
dames de 90e verjaardag
van hun oudste lid mevr.
Alkema bij haar thuis in
Appingedam . Plezierige herinneringen hebben ze ook
aan .Kerkepad" , toen ze de
"koek
en
zopie-stand "
bemanden en leuke gesprekken hadden met de kerkepadgangers van heinde en
ver. Op speciaal verzoek
zongen ze toen nog het
Grönnings Volkslaid voor de
bezoekers.

"We zijn iedere keer weer blij
als we bij elkaar zijn, we
genieten erg van de bijeenkomsten en hopen dat dat zo
mag blijven, het liefst met
nog wat meer leden. Die zijn
van harte welkom!"

Zakelijke informatie
De Geref. Vrouwenvereniging
"Dient den
Heere" bestaat thans uit
10 leden, het bestuur
wor dt gevormd door:
Mevr. van Zwo l-Venema
- voorzitter
Mevr.
Elema-Bus
secretaris
Mevr. Kol-M eijer - penningmeester
Men vergadert 1 x per
maand in "Ons Trefpunt"
te Thesinge.

Gesch ieden is

en namen we ons breiwerk
ter hand. Onderwijl dronken
we een kopje thee (van
regenwater).
40 jaar trouw notulen geeft
een goed overzicht van het
reilen en zeilen van deze vereniging. Zo vind ik in één van
de notulenboeken ook nog
een bankafs chrift van de
Coöp . Boerenleenbank te
Garmerwolde waarop vermeid staat dat de Ned. Persilmaatschappij te Amsterdam f 19,32 heeft uitb etaald
aan de vrouwenvereniging
wegens het inleveren van 24
spaarkaarten.
Aktiviteiten

In het verslag van de oprichtingsverga dering van de
Gereformeerde Vrouwenvereniging op 22 oktob er 1948
te Thesinge lees ik o.a.: Deze
vergadering sto nd o.l.v. ds.
Lugtigheid . Juffr. Ufkes werd
met
grote
meerderheid
gekozen als presidente. Ze
nam het gelukkig, alhoewel
met schroom, aan!
Een maand later wordt er
weer vergaderd .
Uit de notulen: Het vastste llen van het reglement , o.a. de
naam. Het voorstel om het
.Dient den Heere" te noemen
werd aangenomen .
en: Het bestuur was van
mening, wilde de zaak goed
marcheren , het nodig was,
dat er ook een algemene
adjunct was. Juffr. Bosk ma
werd na stemming gekozen .
Verder werd er gespro ken
over de indeling van onze
avonden. De contributie
werd voorlopig vastgesteld
op 25 cl. per vergaderi ng. Uit
de notulen van 13 juni'49:
In de pauze deed de penningmeesteresse haar plicht

De bijeenkomsten zien er als
volgt uit: Men begint met het
zingen van een gezang of
psalm, waarna meditatie en
gebed volgen. De notulen en
ingekomen stukken worden
bespro ken en daarna word t
er een inleiding door een van
de leden gehouden. Het
onderwe rp daarvoor kiest
men zelf, hetzij uit de bijbel,
hetzij uit het bondsblad "In
gesprek" waarin allerhande
thema 's aan de orde komen .
Dit onderwerp wordt dan plenair besproken . Vervolgens
is er een vrije bijdrage (ook
door een van de leden) in de
vorm van een quiz of gedicht
of fotocollage. Daarnaast
vinden er bijzondere aktiviteiten plaats zoals een kerstbijeenkomst met de Chr.
Plattelandsvrouwen (dit jaar
met dia's), het wandele n met
patiënten/bewoners
van
Bloemhof, het verzorgen van
de verjaardagsb usjes, het
verzamelen van geld voor
bepaalde doelen en men
bezoekt provinciale en lan-

t
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Mevr. Wolt-Kraaima, ds. de Vries-Batenburg, mevr. Ganzeveld-Woldendorp uit Garmerwolde Ifoto : A. v.d . Meulen)
delijke
(contact) dagen.
Tevens maakt men elk jaar
met elkaar een reisje.

hier zag men het ledental
graag wat uit gebreid.

Wie kan lid worden?

Het gezamenlijk versieren
van een wage n voor een
feestelijke optoch t in '79
l. g. v. het . . . jarig bestaan
van de muziekvereniging
Juliana herinnert men zich
als zeer plezierig. En natuurlijk het vieren van het 40-jarig
bestaan vorig jaar met een
reisje naar Verhildersum en
het Openluchtmuseum was
ook zeer de moeite waard .
Wat de toekomst betreft
hopen ze op een even
vruchtbare periode als de
afgelopen 40 jaar.

Iedereen die zich aangesproken voelt door het programma kan lid worden. De
contri butie bedraag t f 20,per half jaar. Hieruit wordt de
bondsbijdrage betaald, men
ontvangt
het blad
"In
gesprek" en er kan een spreker betaald worden. Men
ontvang t geen subsidie. Van
de vergaderi ngen staat er
steeds een verslag in "Rondom" . Een andere manier om
kennis te maken met de vereniging is de monde linge
informatie van de leden. Ook

Leuke ervaringen

Tineke Werkma n

Onroerendgoedburo

R. v.d, Veen Thesinge
- Bemiddeling bij aanen verkoop van:

'*
'*
'*
'*

woonhuizen
boerderijtjes
bedrijfspanden
agrarisch O.G.

- Verzorging van hypotheken 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)

Goederen gebracht
In de L. v.d Veenstla3t 3
Garmerwolde.
(050-41 3045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht.
Tevens :
Suéde-reml[Jlng
stoppage en
kledlngreparatre.

Goed voor UW goed

Jeroen, Matthijs en Rob Reinders, de hond Max en de poep schep (foto : A. v.o . Meulen)

Gelukkig Nieuwjaar
Op 2 januari 1989 hield de
gemeente haar inmiddels traditionele Nieuwjaarsvisite in
het Buurhoes te Ten Boer.
Het programma was samengesteld door de Culturele
Vereniging gem. Ten Eoer,
die er elk jaar naar streeft om
uit verschillende dorp en binnen de gemeente "iets cultureels" te halen.
De "binnenkomer" werd
deze keer verzorgd door de
" Alpenj agers" uit Garmerwolde, die met hun kleurige
kostuums en opgewek te
klanken meteen zorgden
voor een feestelijke sfeer.
Toen rond 8.15 uur het Buurhoes meer dan vol was
begon burgemeester Sybesma met zijn openings /
nieuwjaarstoespraak, waarin
hij speciaal de 4 asielzoekers
uit Somalië verwelkomde.
Verder had hij ruime aandacht voor het milieu en de
rijksbezu inigingen;
beide
punten
betekenen voor
zowel gemeentebestuur als
bevolking dat er - soms pijnlijke - keuzes gemaakt moeten worden . Het gemeentebestuur kan daarbij (zeker als
toekomstige
kleinste
gemeente van Groningen)
niet zonder positieve en kritiese ondersteuning van de
politieke partijen . Hij riep op
om het gemeentelijk beleid
niet aan enkelingen over te
laten maar persoonlijk interesse te tonen in het wel en
wee van de gemeente. Tijdens de toespraak liepen
een aantal kinderen wat
onrustig rond. Dit bleek een
uiting van plankenkoorts te
zijn want de openbare basisschool "de Huifkar" verzorgde een afwisselend half
uurtje na de nieuwjaarsspeech.
Rederijkerskamer "Wester"
uit Garmerwo lde - die dit jaar
haar 100-jarig bestaan viert zett e een eenakter op de
planken die er niet om loog:
een B en W vergadering zonder B. Omdat er toch een
voorzitt er moest komen
werd de veldwachter met
algemene stemmen als "edelachtbare " aangewezen, wat
voor de nodige komische
situaties zorgde.
Muziekkorps "Juliana" uit
Thesinge zorgde daarna voor
een wat stemm iger kwartiertje: het programma bood

echt "voor elk wat wils".
Traditiegetrouw zouden ook
Thomasvaer en Pieternel
aanwezig zijn, maar deze
hadden onder de Buurhoes spelers uit Ten Boer naar vervangers gezocht en ook
gevonden. Ze hadden van elk
dorp wel iets te vermelden:
wat Garmerwolde en Thesinge betreft kwamen de
kanoverhuur en de brug aan
bod, het kunstwerk te Bovenrijger, en (voor het laatst dit
jaar?) de Thesinger verkeersdrempels. Verder namen ze
natuurlijk de gemeentelijke
politiek weer flink op de korrel. Aan het eind van hun
optreden werd de dichteres
van al dit fraais in de bloemetjes gezet: ze deed het dit
jaar voor het laatst.
Het gemengd koor uit Ten
Boer sloot het programma af
met o.a. een stuk uit "de
Parelvissers". De dames en
heren met hun pianiste en
dirigent wisten hun repertoire weer met veel inzet te
brengen.
De Pax Jazzband had zich in
de pauze al geïnstalleerd en
een voorproefje laten horen.
Na afloop van het programma gingen op hun swingende muziek dan ook de
beentjes van de vloer, en er
werd wat nagepraat en
geborreld. Of dit tot in de
kleine uurtjes doorg ing weet
ik niet, want uw verslaggeefster is rond 12 uur vertrokken, maar gezellig was het
wel!
Nellian Dijkema.

Nijjoarsverziede
Thesinge
Op zaterdag 7 januari hield
de Vereniging van Dorpsbelangen haar traditionele nijjoarsverziede. In zijn openingswoord wenste de voorzitter, Willem Zijlema, een
ieder een voorspoed ig 1989
en sprak zijn tevredenheid uit

Kees Visser (foto: A. v.d. Meulen)
over de goede opkomst. De
zaal van café Molenzicht zat
dan ook geheel vol, met
zowel oudere als jongere
mede-dorpsbewoners. Na
de koffie aandacht voor het
jaarlijkse verslag op rijm over
het afgelopen jaar door Thomasvaer en Pieternel. Roelf
Jansen en Roelie Dijkema
droegen dit weer samen
voor. De tekst maakt Roelie
aan de hand van een dagboek waardoor er maar weinig zaken zijn die haar ontgaan. De dorpse gebeurtenissen, vreugde en leed,
worde n weer even in herinnering gebracht. Ook zijn er
altijd personen die (sommigen jaarlijks) op de korrel
worden genomen. En de
qerneentepo lltlek blijft niet

• 1. kwaliteit
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HOUTMARKT
NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug Telefoon 050-416135
Gratis op maat
T~
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REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde :
Care l Hazeveld , Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Detta v.d . Molen,
Henk Remene (totoq raaf), Tineke
Werkma n.

Eind -redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken.
L. v.d . Veenstraat 2,
tel. 050-4 16355.

• Ru ime sortertng
• Goede service
• ook voor: Ijz erwaren, ve rt ,
keuken s, tuinhout. kaa1en

G RATIS BEZORGING

Truus Top

Redakt ie Thesinge:
And ries v.d, Meulen (tctoqraaf),
Joa nne v.d , Meulen,
Truus Top, Joep de Bree,
Chrétien Sch outete n, Metha Behrendt -Nii kamp , Lucie Ko l-Slagter.

HOUT , PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

VRUBUJVENO PRIJSOPG AVE

buiten schot: de hobbels in
Loan en de bezuinigingen
waardoo r de gymzaal met
sluiting bedreigd wordt.
Speciale gast voor deze
avond was Kees Visscher uit
Veendam, bekend bij de
meesten vanwege zijn verhalen die hij vertelt op Radio
Noord. Sinds 5 jaar schrijft hij
in het Gronings . Daarvoor
schreef hij in het Nederlands
verhalen in literaire tijdschriften. Zijn Groningse verhalen
verschenen in het Grunneger
Tiedschrift Krödde en in Toal
en Taiken, waarvan hij ook
redact ielid is. Voor zijn verhalenbundel "Appels in 't
Paark" ontving hij de literaire
prijs van de Stichting 't Grunneger Bouk. Sinds januari '87
brengt hij iedere woensdag
in het radioprogramma van
Kirsten Klijnsma een "vertelstertje " onder de rubriek "zo
dag en deur". Uit zijn gelijknamige verhalenbundel las
hij enkele verhalen voor.
Onderwerpen uit het leven
van alledag maar met zoveel
fijne humor en gevoel verteld
dat wij muisstil aan zijn lippen
hingen.
Een goede keus van de mensen van onze Vereniging van
Dorpsbelangen . Willem Zijlema sloot de avond af zo
tegen middernacht. Ik vermoed dat de deur van café
Molenzicht heel wat later
gesloten werd .

Installatiebedijf

Fa. W . KOOI & Zn.
MIDDELBERT
050416263
ENGELBERT
050--416217

GAS-WATER
ELECTRA

Eind -redakt ie Thesinge:
Chrétien Schouteten, Lage weg 26.
tel. 05902-2086 .
Lay-out: Gennie Pater
Teke ninge n: Ad van Zalk

Administratie:Peta .Iurjens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerw olde,
tel. 050-41 6094 .
Bank: Rabo Garm erwolde ,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 9 16938.
Abonn em entsgeld J 17.50 p.j.
Kopij inlev eren: steeds vóó r de
15e van de maand .

Nijjoarsverziede
Plattelandsvrouwen
Garmerwolde
Toun wie om n uur of twij noar
hoes luipen van de nijjoarsverziede , zee Carel tegen
mie: "k von dat Frouwke
Schuur n mooie openingstousproak haar." Dat was ik
hailemoal mit hom ains temeer omdat ik ook nog wis
houveul tied of der in zat om
dat n beetje schier op papier
te kriegen. Verder dee mie t
deugd, dat de manluu zo
langzoamerhand deur kriegen dat de Plaltelandsvrouwen meer binnen en kinnen
as dat ze altied maind heb-

ben. Der werd en word t nog
al ais wat gekhaid mokt over
dij "platte vrouwen" .
In dij moo ie tousproak wenste zal ons aalmoal veul
zegen in t nije joar tou.
Noa t kowiedrinken (oet
kroanjespotten) mit zulfgebakken rolletjes en kniepertjes kreeg Bareld Lunsche t
woord. Hai nam ons mit deur
Drente, mit n proatje en n
laidje. Der tussen deur werden we ook nog traktee rd op
brandew ien mit rozienen.
Mit n ode aan Bartje besloot
Bareld zien programma,
woarnoa der nog poar uur
gelegenhais was om te dansen.
Janna Hazeveld.

Aandacht voor de conferencier. Nijjoarsverziede van de Plattelands vrouwen in het Dorpshuis tfot o: Henk Berneriet

Garmerwolde zegt NEE
tegen Deetman
Het zal u inmiddels wel
bekend zijn, dat de Minister
van Onderwijs plannen heeft
opnieuw bezuinigingen door
te voeren in het onderwijs,
waarb ij kort ingen zullen wor-

den toegepast op de personeelsformat ie: opnieuw een
aanslag op de kwaliteit van
het onderwijs!
Zoals het er nu voor staat zullen, als de plannen werkelijk-

heid worden, vooral de kleine
scholen worden getroffen.
Maar wat heet tegenwoordig
klein: bij basisscholen gaat
het om scholen tot 125 leerlingen.
Verschillende instanties hebben tegen de voorgestelde
plannen tot bezuiniging geprotesteerd. De belangrijkste
motieven zijn:
- het onderwijs is dermate
gedemoraliseerd, dat elke
bezuiniging de kwaliteit
aantast.
- de kleine dorpsscholen
functioneren
onderwijskundig goed en kennen
cont inuite it. De volksvertegenwoord iging
heeft
zich steeds ingezet om de
laatste school van een
bepaalde richting in een
dorp te behouden. Maar
een sluipende aantasting
door de formatiereductie
van het goe d functioneren
van de kleine scholen, is
even slecht als het sluiten
van die scholen door een
te hoge opheffingsnorm .
- Een reductie van 0,2 formatieplaats is één dag
minder lesgeven door een
leerkracht. Er ontstaan
ongewenste combinatiegroepen en nog weer meer
versnipperde onderwijsbanen.
Aan een rigoreus door
moeten voeren van de
zgn. vierjarigenmaatregel ,
welke ook een zeer slecht
besluit van de meerderheid van onze volksvertegenwoordiging
is geweest, is niette ontko men.
Wat houden de bezuinigingsplannen nu in voor de O.B.S.
Garmerwo lde? Deze school
heeft 2,8 formatieplaatsen.
Dat er wel 3 mensen de hele

dag voor de klas staan, heeft
te maken met het feit , dat de
directeur zijn 0,2 taakrealisatie niet onder, maar na
schoo ltijd do et.
Wanneer de schoo l nu weer
0,2 formatieplaats moet inleveren, dan beteken t dat , dat
een van de leerkrachten een
dag in de week ontslag krijgt
en dat de hele organisatie zal
moeten veranderen . Er moet
dan gedacht worden aan:
- kleuters mogen alleen 's
ochtends nog naar school
- vakken als aardr ijkskunde,
geschiedenis, verkeer zullen in grotere combinatiegroepen gegeven moeten
worden
- er zal minder tijd besteed
kunnen
worde n
aan
"zwak kere" leerlingen
En als de Minister ons het volgend schooljaar weer 0,2 formatieplaats gaat korten, hoe
zal het dan verder moeten??????
In ieder geval willen we deze
inkrimping al niet.
Delta V. d. Molen.

Van de
Grunn eger
S preukenka le n der
Nije veurnemens veur 1989.
Ik beloof niks en dat dou 'k
ook.
Dij siepels in zien eten vindt,
kin reken op haarde wind.
Ik loens,
mor dat kin mie niks schelen .
De vervo eling in dizze wereld
gait mor deur.
Gusteroavend muik ik n blikje
vis open en jo ,
daar was weer.
Vol eulie en de vissen waren
dood.

AUTOBEDRIJF

dikJ.cama
GARMERWOLDE

050-416051

HETJUISTEADRES VOOR:

-

onderhoud en reparaties
carrosserie werkzaamheden
schade taxaties
verkoop van ieder merk auto
zowel nieuw als gebruikt

Inruil en financ iering mogelijk

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.

Mysterieuze boot
Een aantal weken geleden
vond er een opmerkelijk
transport plaats door Garmerwolde. Wat was er te
zien? Een zeer langzaam
rijdende t rekker met daarachter een wagen met een
casco van een boot erop.
Deze combinatie stopte bij
de boerderij van de familie
Stollinga en werd daar op
het erf gezet. Zo t e zien
gebeurt er verder niets.
Maa r, omdat een m ens van
nature nieuwsgierig iS,.wil len we t oc h we l graag
we ten wat de pl annen van
de heer Stollinga met deze
boot zijn. Dus de heer Stolli nga gebeld en naa r het
wat
en
het
waarom
gevraagd.

Waarom heeft u dit casco
gekoch t?

"Het is onze bedoeling er een
rondvaarboot van te maken,
mits het te realiseren is. In de
eerste plaats moet het casco
bekeken worden door deskundigen of het wel de
moeite waard is. Volgens ons
en enkele anderen is het nog
in zeer goede staat. Dan
gaan we kijken of het haalbaar is om het te verbouwen
tot rondvaartboot. Dit zal
afhangen van de eisen die er
wettelijk aan gesteld worden.
Er is nl. een nieuwe wet hierover in werking getreden en
die is niet mals."
Gaat u dat allemaal zelf
doen?

"Het meeste wel. Behalve het
plaatsen van de motor en het
roer. Als het doorgaat moet
dit alles deze winter gebeuren, zodat de boot het volgend jaar in de vaart kan."
Is er wel genoeg emplooi
hier in Garmerwolde voor
een rondvaartboot?

"Dat is nog afwachten. Als de
boot maar 4 keer per jaar
vaart dan kan het natuurlijk
niet uit . Maar dat verwacht ik
eigenlijk niet. Het wordt geen
boot om een uurtje rond te
varen, maar eigenlijk meer
om een halve of een hele dag
te verhuren aan gezelschappen, bijv. de Plattelandsvrou wen. Dan zou je naar het
Schildmeer kunnen varen,
daar ergens aanleggen, kof-

fie drinken. Zoiets is eigenlijk
de bedoeling . De inrichting
wordt ook zo gemaakt, dat
het er gezellig is, met tafeltjes
en stoeltjes. Geen rijen stoeIen om maar zoveel mogelijk
mensen te vervoeren."
Maar als deze plannen in het
water vallen vanwege te
hoge kosten, wat gebeur t er
dan mee?
"Als deze opzet niet lukt, dan
gaan we er een bovenbouw
op bouwen en gaat het dienen als opslagplaats voor
kano's. Het heen en weer rijden met de kano's kost ook
veel tijd."
Hoe loopt de kanoverhuur
eigenlijk?
"Het is ons niet tegengevallen. Je bent natuurlijk erg
afhankelijk van het weer, nog
meer dan dat je boer bent.
Maar het gaat eigenlijk heel
vreemd, als het mooi weer is
komt er geen mens, is het
wat slechter dan is het druk.
We gokten op Lewenborg,
maar de meeste mensen
kwamen uit de stad en uit
Hoogkerk."
Gaat u zich nu helemaal op
de watersport gooien nu u
met boer zijn bent gestopt?

"Ach, het is meer een aardigheidje, bovendien heeft mijn
zoon er ook plezier in en daar
moet je toch ook wat voor
doen."
We wensen de familie StolIinga veel succes met hun
nieuwe bedrijfstak en veel
klandizie.
Detta v.d. Molen

De rondvaartboot ~olo: Janet Jansen)

Wist U dat:
- het kerstverhaal van de vorige
G&T geschreven wer d door
een plaatsgenote. Mevrouw
Heuvelmans werd geboren als
Annelies Jorna?
- de aanblik van het nieuwe
kunstw erk op Bovenr ijger
som mige automobilisten
haast in het Damst erdiep doe t
belanden ? Van enthousiasme
of van schrik?
- De eenden in het Maar 's w inters trek heben in brood?
- er bij de famili e Y. Plijter. aan
de Mol enweg, 2e Kerstdag
brand is uitgebroken in de
keuken?
- ze een kalkoen in de oven had·
den?
- d ie na de brand niet meer te
eten was?
- de drumband in Thesinge zit
te springen om nieuwe leden?
op gave bij Bertus Kol, tel.
05902-2181
- de Til uitge rust is met hoged rukstroom? Voor meer informatie : directeur Gert de Boer.

Motor of
bromfiets

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE
verf - glas - behang klompen - laarzen -

M OTORENH AN DEL

Joop
Noordhof
Boveq-hd

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Tbe. lnge.Ganaerwolde
29 jan.: 9.30 u. Drs. senenen. Glim me n; 2.30 u. Ds. van der Vliet.
Gron ingen
5 feor.r: 9 .30 u. Dhr. Leever. Hoog ker!<: 2.30 u. Dhr. Posterna. Delfzijl
12 Iebr.; Cand . Mw . Wolt ers. Groningen ; 2.30 u. Dr. Broe k-R oalofs,
Paterswolde
19 tebr.: 10.00 u. Ds. De VriesBatenburg. Ten Boer. Gezamenlijke dienst in Garmer wol de; 2.30 ,
u. Ds. van de r Vliet , Groningen
26 feor.: 9 .30 u. Ds. Jan s, Gronin gen; 2.30 u. Dr. van Oeveren,
Leek

Her v. G eme ente
Gar merwolde·Thesin ge
5 febr.: Garmerwo lde 10.00 u.
can d . J . vae ssen , Hark sted e. col.
werelddi akonaat
12 tebr.: Thesinge 10.00 u. d ienst
19 feor.: Garmerwolde 10.00 u. Ds.
C. de Vries- Batenburq, gez amenlijke dienst
26 feo r.: Thesing e 10.00 u. Ds. C. de
Vries- Batenburq

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

soorten
rijwielen. motoren.
bromfietsen

Levering van alle
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979 7 PC Thesinge,
G. N. Sch utterl aan 28,
telefoon 05902-1957

RIJKSWEG 15
GARMERWOLD E
TELEFOON 05902·1 624
Wori<plaals 's maandags de gehele
dag gesloten.

E. Havenga
Oud e Rijksweg 9
Garmerwol de
050-41 6425

