
R & TllESINGER
E SS

Maandeliilcs Nieuwsblad voor Gannerwolde
Ihesinge en omstreken

13e' iaargang iuni1989

Dertig jaar "Meester" in Ruis che rbrug

De heer Kruijer in z'n werkkamer op school (foto: Honk Remerie)

Bladerend in het herden
kingsboek ,,100 jaar open
baar onderwijs in Ruischer
brug", viel het me op dat er
slechts 4 hoofden van
scholen zijn geweest gedu
rende die tijd. Ze "stonden"
gemiddeld dus zo'n 25 jaar.
Is hoofd zijn in Ruischer
brug zo leuk of zijn er
andere redenen voor?
Daartoe hadden we een
gesprek met de heer Sebe
Kruijer, die per 1 augustus
de school verlaat, en met
zijn vrouw bij hun thuis aan
deWoldweg.

Jeugdjaren

De heer Kruijer werd op 25
4-1933 geboren in Adorp,
waar hij ook de lagereschool
bezocht. In die tijd liep een
schooljaar nog van mei tot
mei, maar je moest dan voor
1april 6 jaar zijn om per 1 mei
naar school te mogen. Dat
werd dus een jaar "overlo
pen". Op 1 mei 1940 stapte
hij de school binnen, maar na
tien dagen was hij al weer vrij,
vanwege het uitbreken van
de TweedeWereldoorlog. De
heer Kruijer: ,, 's Morgens om
een uur of drie werd ik wak
ker van het gedreun en 's
middags reden de Duitsers al
door het dorp. Ze bleven een
dag, want ik herinner me nog
dat ze in veeschuren slie
pen." Nadat de toestand
weer "normaal" was, en dat
was al gauw, moesten ze
weer naar school. Na" 6
weken 1e klas werd Sebe al
naar de 2e klas overge
plaatst, omdat hij de leerstof
- op schrijven na - beheerste.

Leergierig

Op mijn vraag hoe het kwam
dat hij zo snel in de tweede
belandde, zegt de heer Kruij-

er: "Ik had thuis al op een
leesplankje leren lezen:
raam, roos, gat herinner ik
me nog. Bovendien deed je
toen veel meer spelletjes
thuis dan nu, en mijn oudere
broers probeerden me dan
als kleintje een loer te draai
en, dus ik moest wel lerentei
len en rekenenom van hen te

kunnen winnen. Spelender
wijs heb ik mezelf van alles
geleerd, dat zal wel een
beetje de aard van het
beestje zijn geweest. . . In de
tweede klas had ik alleenpro
blemen met schrijven,
daarom heb ik thuis wat extra
geoefend en ik kreeg twee
weken achterelkaar alleen
maar taal op school."

In de oorlogsjaren op de
lagere school

Wat maakte op u veel indruk
in de lagere school periode?
"Mijn onderwijzer stond op
de lijst van gijzelaars, hij sliep

dus niet thuis, dat weet ik
nog. Ook was onze school de
laatste maanden voor de
bevrijding kazerne. In de kerk
tegenover de school kregen
we dan wat huiswerk van de
meester. Ik herinner me ook
nog dat het toch wel een
spannende tijd was: mijn
oudere broers moesten op

een bepaalde tijd thuis zijn,
het stiekem slachten van een
schaap of een varken, en
soms 's nachts een inval van
de Duitsers om mensen te
zoeken. Zo was er ook soms
geen brandstof, want de
kachels werden op cokes
gestookt en dan hoefde je
niet naar school. Wat mij ook
altijd bij zal blijven zijn de
geschiedenislessen van mijn
meester, hij kon n.1. heelgoed
vertellen, dat alles heb ik nu
nog paraat. Ook zijn we één
keer op schoolreis geweest
met de zesde klas, we gingen
per fiets naar Harkstede,
naar Staalstra."

Voortgezet onderwijs

"Ik ging op cushionbanden
(massieve banden gemaakt
van repen rubber van oude
autobanden) naar het voort
gezet onderwijs. De ULO in
de Violenstraat was nog niet
geschikt voor 't onderwijs
vanwege 't kazerne zijn, dus
gingen we naar de 3e ULO
aan de Turfsingel (later het
MEAO). We kregen 3 ochten
den en 3 middagen les,
wegens ruimte gebrek, de
overige tijden zat er een
andere schoolklas. Zo vlak
na de oor log waren er ook
geen leerboeken te koop, je
kon alleen 2e hands vooroor
logse leerboeken bij Bou
ma's Boekhuis krijgen." Na
de ULO koos hij voor de
kweekschool, gangbaar in
die tijd - er was geen
beroepskeuze voorlichting 
was de keuze tussen HBS of
kweekschool, maaromdat hij
liever wat beroepsgerichter
bezig was, werd het de
kweekschool. "Ik ging met de
oude stoomtram naar Appin
gedam. Heel autoritair was
het onderwijs toen. Je mocht
in de hele straat waar de
school stond niet roken,
maar we stonden in de zij
straten op de kleine brug
getjes te roken. Het lerenwas
vreselijk saai, de leerstof niet
erg boeiend, de leraren dic
teerden veel, soms wel twee
uur achteréén (dat krijg je nu
als kopie). Ik ben er wel eens
bij in slaap gevallen,zo werd
b.v.de werking van een calo
riemeter geheel gedicteerd
en daarbij moest je een teke
ning ervan op het bord ook
overnemen. We kregen nog
rekenkunde met heel veel
stellingen. Wel heb ik veel
parate kennis opgedaan." Na
de kweekschool wachtte de
militaire dienst. Normaal was



de diensttijd 18 maanden
maar wegens een groot
tekort aan onderwijzers - we
spreken van 1955 - mocht je
na een jaar uit dienst als je
een baan had.

Mevrouw Kruijer

In de laatste maand van zijn
diensttijd leerde Sebe Kruijer
zijn toekomstige vrouw ken
nen. Lenie Meines uit Blan
kenham (Overijssel) corres
pondeerde op de lagere
school met een meisje uit
Adorp. Mevrouw Kruijer: "Wij
schreven als lagere schoo l
met elkaar, Blankenham met
Adorp. Dat was door de
hoofden van beide scholen
georgan iseerd. We schreven
onder schooltijd en het voor
lezen van de ontvangen brie
ven gebeurde ook in de klas.
Ik schreef met Swaantje Ue
wes uit Adorp (heel toevallig
mijn vroegere buurmeisje 
T.w.)
Aan het eind van de week
kwamen al die brieven in één
grote enveloppe. In dezelfde
enveloppe binnenstebu iten 
ik zie het hem nog doen 
stuurde onze meester onze
brieven dan terug. " Dat
waren nog zuinige tijden. Een
ander voorbeeld van sober
heid uit die tijd : de pot loden
werden geslepen in een pot
loodmachientje, alleen het
laatste stukje moest met een
mesje, anders werd het pot
lood niet geheel opgebruikt. I
Soms gebru ikte men zelfs
een potloodhouder omdat
met het kleine stompje niet
meer te schrijven viel.
Mevrouw Kruijer: "Het zusje
van mijn vroegere correspon
dentievriendinnetje ging
trouwen en ik was voor de
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bruiloft uitgenodigd. De brui
loft vond plaats in "Het witte
hoes" in Adorp, het café waar
Sebe's broer toen woonde .
Toevallig had hij die dag ver
lof uit dienst en zat beneden
in het café als oppas en hulp.
De brui loft was op de boven
verdieping, maar ik vond de
muziek beneden veel mooi
er. , ." Ook in dit geval kwam
er van een bruiloft een brui
loft: Sebe en Lenie trouwden
in 1958. Ze kregen twee kin
deren, waarvan de dochter
ook in het onderwijs zit.

Enge/bert
Op 1 maart 1955 begon de
heer Kruijer zijn loopbaan als
onderwijzer van klas 3 en 4 te
Engelbert. Na drie jaar werd
hij op verzoek overgeplaatst
naar Ruischerbrug, omdat hij
daar woonde . Curieus is dat
hij door de fusie van de
school te Ruischerbrug met
die van Engelbert per augus
tus 1985, waardoor hij .ook
hoofd werd van beide scho
len, zijn loopbaan ook weer in
Engelbert beëindigd. Aan het
eind van dit schooljaar maakt
hij n.1. gebru ik van de zoge
naamde D.O.P. (= doorstro
ming onderwijzend perso
neel)-regeling, waardoor hij
vervroegd kan uittreden en
zo plaats maken voor een
jonger, werkloos iemand. (het
is een bezuinig ingsmaatre
gelen van minister Deetman:
een jongere goedkopere leer
kracht komt in plaats van een
oudere, dus duurdere).

Ruischerbrug

Vanaf 1 februar i 1959 geeft
meester Kruijer les in Rui
scherbrug, eerst als onder
wijzer van klas 3 en 4 en per 1
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Oude Rijksweg 9
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december 1962 als hoofd .
"Waarom ik hoofd werd?
't Leek me leuk, het was een
nieuwe uitdaging en ik vond
het een leuke school. Boven
dien is een driemansschool
onderwijsku ndig ook aan
trekkelijk."
We praten uitvoer ig over de
periode in Ruischerbrug,
over de problematiek van de
kleine scholen , over de voor
en nadelen van kleine scho
len, over de fusie met Engel
bert , over het onderwijs vroe
ger en nu, over de wet op het
basisonderwijs, de integratie
kleuteronderwijs-lager
onderwijs, over het onder
wijs dat alsmaar in beweging
is, over het vieren van het
100-jarig bestaan en een
week daarna het opheffen
van de Ruischerbrug school ,
over de feestelijke reünie van
de schoo l te Engelbert en
over de school als gemeen
schapsgebouw voor de
diverse verenigingen.
De heer Kruijer: "De laatste
jaren waren wat bewogen
jaren, ook wel de moeilijkste,
maar het is me hier altijd
goed bevallen, dat heeft me
ook weerhouden om naar
elders te solliciteren. Ik heb
wel eens overwogen om naar
het voortgezet onderwijs te
gaan, ik heb n.1. de aktes wis
kunde en handelskennis,
maar het beviel me hier te
goed! "

De toekomst

Straks krijgt hij wat meer tijd
voor zijn hobby's (tennis, bil
jarten , fietsen, kanoën en
lezen). Want sinds de fusie
van Engelbert en Ruischer
brug (thans "De Driebond "
geheten, de hoofd lokatie is
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stoppage en
kledingreparatte.

Goed voor uw goed

Engelbert, samen zijn er 105
leerlingen) stak er ook meer
t ijd in het schoolgebeuren,
dubbele vergaderingen e.d.,
zodat er weinig voor andere
zaken overbleef.
Gelukkig verrichtte mevrouw
Kruijer, waar nodig, hand- en
spandiensten. Bij onze wan
deling door de school was
dat o.a. zichtbaar aan de
plantenbak bij de ingang. De
heer Kruijer zal zich als
D.O.P.-per zeker niet verve
len! We wensen hem en zijn
vrouw een vreugdevolle
D.O.P.-tijd.

Henk Remerie
Tineke Werkman - Uitham

P.S. Als u meer wilt weten
over beide scholen en hun
geschiedenis kunt u "100 jaar
Openbaar Onderwijs te Rui
scherbrug" en "Openba re
Lagere School Engelbert",
beide van uitgeverij Profiel te
Bedum, raadplegen.

Wist U dat?
- Een koorlid van "Lovende

stemmen" 20 minuten te
laat op de repetitie kwam
omdat hij zijn donker
blauwe lingerie kwijt was
en nog steeds is. . .

- Een bocar (zie art. april)
een boot is die zowel kan
varen als rijden?

- Jan Uitham Jr. de G en T in
Ten Boer bezorgt

- U uw oude Engelstalige
boeken en tijdschriften
kunt inleveren bij de biblio
theek voor een schoo lbi
bliotheek in Naivasha in
Kenia? De aktie loopt tot
eind deze maand.

Onroeren dgoedburo

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)



Emigratie naar Canada Een brief van de familie Overzet

Bedrij f en woonhuis van de familie Overzet (foto : tarn. Overzet)

Een hartelijke ontvangst

25 oktober 1988. Vanaf Gro
ningen de trein naar Schip
hol. Een toch wat vreemd
gevoel zo'n treinreis . De kin
deren hadden nog nooit
gevlogen. De vliegreis beviel
hen en ons ook zeer goed ; 8
uur in de lucht. In Toronto
geland . onze makelaar
bracht ons met de nodige
koffers naar de boerderij. De
koffie stond daar klaar en een
grote taart met opschrift
"Welcome Home". De kinde
ren waren eigenlijk direct al
positief.
De vorige eigenaar en zijn
vrouw, 55 en 51 jaar zijn
direct onze vrieden gewor
den. Ook de kinderen kun
nen best met hen overweg.
De naam is Hettinga, ze
komen van Friesland en zijn
in '48 geëmig reerd. Hettinga
heeft ons 2 weken lang overal
mee op weg geholpen . Toen
was alles op regel. Mevrouw
Hettinga ging met Tine en de
meisjes overal heen. Naar
winkels en noem maar op .
We wonen dicht bij Wood
stock, dat ligt aan de grote
weg 401 Toronto, London.
Woodstock (30.000 inwo
ners) is 10km en Ingersoll is 6
km bij ons vandaan. Op deze
beide plekken kunnen we
alles kopen. London is 50 km
en Toronto 150 km rijden.

Het bedrijf

De groo tte van het bedrijf is
62 ha. Veebestand is totaal
135 stuks , zo'n 70 melk
koeien en de rest is dus pin-

ken en kalveren. De grond
soort is lichte zavel, gemak
kelijke en vruchtbare grond.
Het bakt niet aan de laarzen.
Het land ligt in 1 blok naast
en achter de boerderij . 'Je
hebt hier eigenlijk geen gras
land. De koeien krijgen het
hele jaar door steeds het
zelfde voer en lopen 's
zomers in een stuk land bij de
stallen voor uitloop.
Wij verbouwen ± 35 ha. mais
en korreimais, de rest is
lucerne. Alle voer gaat in de 3
torensi lo's die hier staan en
dat wordt automatisch
gevoerd via een voerband .
Wij kopen alleen wat soja
meel (3000 kg per maand),
mineralen en zouten. We
mengen dit dan zelf met kor
relmais; dat is ons kracht
voer. Het vee is stamboek
Holstein Frisian. De produk
tie bedraagt ± 7400 kg met
4% vet en 3,5% eiwit.
We hebben een com pleet

machinepark voor alle werk.
De loonwerker strooit alleen
de kunstmest , in vloeibare
vorm en daar komen dan de
chemicaliën direct door.
We zijn nu eigenlijk bouw
boer met vee. Je plant en
oogst voor eigen vee. Het
werk is ook vooral voor de
jongens zeer interessant,
zoals ploegen, mais planten
enz. De laatste week van juni
gaan we lucerne maaien en in
de silo blazen. De tweede
snee wordt meestal gehooid
en is ook prima voer voor de
koeien.

Thesinge-Ingersoll

Je kunt helemaal geen verge
lijking trekken. In Thesinge
was het goed en in Ingersoll
is het ook goed. Alles gaat
hier wat gemakkelijker: meer
tijd en vaster werk. We
wonen hier ook mooi op een
heuvel en eiqenlijk overal

dicht bij, voor Canadese
begrippen. Het weer is nu
prachtig (25-27°). Veel vogel
soorten en veel bos, alles is
in bloei en ook hier is alles
diep groen. Alles is eigenlijk
goed verlopen . De vorige
eigenaar Hettinga en zijn
vrouw zijn betrouwbare men
sen en alles klopte zoals
veestapel , voer enz. Ze
waren open en eerlijk en dat
is niet overal zo. Ook dit voor
jaar heeft hij ons overal weer
mee op gang gebracht,
vooral wat het landwerk
betreft.

Con tacten

Vooral de kerk neemt een
belangrijke plaats in in het
contact met de mensen. Heel
veel akt iviteiten en daar doen
dan ook de meeste mensen
spontaan aan mee. We heb
ben al veel bezoek gehad en
afgelegd . De mensen zijn
gemoedelijk, gastvrij en
behulpzaam. We voelen ons
hier gewoon goed thuis. Je
mist eerst wel je familie en
vrienden maar je maakt ook
weer nieuwe vrienden. Hier
zitten veel Hollanders en dat
trekt toch. Voor de kinderen
was alles eerst wel wennen,
zo je vrienden en vriendinnen
kwijt. Maar ook dat gaat hier
nu weer goed.
Op school gaat het zeer
goed. Wat de leerstof betreft
zijn ze hier ± 1 jaar achter,
dat kwam nu goed van pas.
De kinderen spreken zonder
moeite al goed Engels en ze
zijn op school gewoon weer
bij met de les. Janet doet
examen voor de Highschool

MIDDELBERT
050-416263
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- plantaardige endierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
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1e prijs waardebon f 200,
lotnummer 1723; 2e prijs
waardebon f 100,- lotnum
mer 1628; 3e prijs waarde
bon f 50,- lotnummer 527;

, 4e prijs ovenschaal lotnum
mer 1605; 5e prijs kookboek
houder lotnummer 1837; 6e
prijs schoenveger lotnum
mer 1404; 7e prijs curverbak

dienblad lotnummer 1350;
15e prijs sapkan lotnummer
1519; 16e prijs boodschap
pentas lotnummer 880; 17e
prijs taart lotnummer 590.
De prijzen zijn af te halen bij
de school op maandag t/rn
vrijdag tussen 8.00 en 16.00
uur.

Op 1 september a.s. bestaat
"Wester" 125 jaar. Dit wordt
gevierd met een receptie, en
een reünie voor oudleden en
leden op vrijdag 1 september
in dorpshuis "De Leeuw".
De uitnodig ingen voor de
reünie worden binnenkort
verstuurd. Zijn er lezers
onder u die lid zijn geweest
van "Wester" en geen uitno
diging hebben ontvangen,
willen die zich dan in verbin
ding stellen met Aaltje
Dreise-Havenga, O. Rijks
weg 22, Garmerwolde, tel.
050-412370. Op zaterdag 2
september is "Wester" te
gast in 't Grunnegs pro
gramma "De zoaterdagbus"
van Radio Noord. 24 en 25
november gevenwe een jubi
leumuitvoering in dorpshuis
"De Leeuw" met het stuk "De
twee weezen".
De kaarten zijn in voorver
koop verkrijgbaar vanaf 1
september bij Janna Haze
veld, w.F. Hildebrandstraat
35, Garmerwolde, tel.:
414777. De uitvoering van 25
november wordt swingend
besloten o.l.v. "Pax Jazz
Band".

Rederijkerskamer
"Wester"

Deze winter werd Garmerwolde opgeschrikt: er zou een bom
liggen op het land van de familie Veenstra. Er zijn veel artikelen
over gepubliceerd. Hier ziet u dan eindelijk de befaamde bom
(foto: R. Hoekstral

Janna Hazeveld

Trekkingslijst verloting O.H.S. Garmerwolde
lotnummer 556; 8e prijs
gereedschapskoffer lotnum
mer 1737; ge prijs taartvorm
lotnummer 1090; 10e prijs
kaasstolp lotnummer 632;
11 e prijs prullebak lotnum
mer 988; 12e prijs mokken
lotnummer 1219; 13e prijs
compactdiscopbergdoos
lotnummer 1315; 14e prijs

in Londen, Tonnis volgend
jaar en Jolanda gaat per sep
tember naar London. Toe
komst voor de jeugd is goed
maar ze moeten wel een vak
hebben. Om geschoold per
soneel staan ze hier te sprin
gen. Kees is nu op de boer
derij hier en hij gaat per okto
ber naar een middelbare
landbouwschool in Wood
stock, die 2 jaar duurt. Tine
en mijn persoon gaan 2
avonden per week naar
Engelse les; met ons duurt
alles even langer. Alle goede
dingen komen langzaam!

We staan als gezin positief
tegenover alles wat we hier
zo dagelijks tegenkomen. We
hebben ook samen als gezin
de beslissing genomen om te
emigreren. We zullen The
singe (op achter-Thesinge)
niet gauw vergeten, we heb
ben er altijd met veel plezier
gewoond en gewerkt. Nu is
het Ingersoll en we zullen
proberen - en daar zijn we al
volop mee bezig - er weer
iets van te maken, waar we
ons samen weer in kunnen
vinden. Het is een uitdaging
om ook hier weer, net als in
Thesinge, met de mensen in
deze samenleving op te trek- I

ken in goede en slechte din
gen van het leven, om er iets
van te mogen maken dat
Gode welgevallig is.
De hartelijke groeten van de
Overzets vanuit Ingersoll.

Conclusie

Ons adres:
A. Overzet
RR4 Ingersoll
N5C3J70ntario
Canada.

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles tijdig

regelen bij de Rabobank
Voor ik op vakan tie ga regel ik bij de Rabobank een aantal zaken .
M'n reis, het buitenlands geld , de reischeques, de reisverzekerin g en
'n safeloket
Alles wordt altijd snel en tot tevredenheid uitgevoerd.
Eigenlijk is dat niet zo vreemd.
De Rabobank heeft immers een jarenlange ervaring op het gebied
van vakantiezaken.
Doe daarom zoals ik en regel alles bij de Rabobank. Alt ijd in de
buurt , snel aan de beurt. Rabobaok ~

V.k"""""
in\labnfr.vmsm.



De pepermuntjes dansen uit hun rol (foto : Dett a v.d, Molen)

Bestemmingsplan
Thesinge

Bij de gemeente waren een
paar aanvragen ingediend
voor woningbouw. Aange
zien de gemeente alleen het
sportveldje als grond bezit,
wil men dit gedeelte voor
woningbouw bestemmen.
Hiermee waren de aanwezi
gen niet erg gelukkig. Erblijft
dan weinig van het trapveldje
over. Op de kaart was wel
een nieuw veldje getekend nl.
achter de Bakkerstraat. Maar
of dit lukken zal is een
tweede vraag . De grond
heeft nl. archeologische
waarde en men vraagt zich af
of dit , en vooral het heuveltje
wat er in zit, afgegraven mag
worden. Een alternatief is
een veldje op het land van de
heer Ritsema. De gemoede
ren raakten aardig verhit op
dit punt. Men vreest dat als
we het sportveldje eenmaal
kwijt zijn er niet zo gauw een
nieuwe voor in de plaats

komt. Men zag dan ook liever,
dat er eerst een nieuw veldje
komt voor de oude verdwijnt.
Tegenover het sportveldje ligt
nog een perceel grond van
mevr. Robbe. De gemeente
werd gevraagd dit te kopen
voor woningbouw, en het
sportveldje ongemoeid te
laten. Daar er geen toezeg
gingen werden gedaan is het
voorlopig afwachten. Moch
ten de plannen vastliggen,
dan pas kan men een
bezwaar aantekenen.
Na afloop hoorde je meerma
len "ons sportveldje zijn we
kwijt". Daar hebben we toen
dert ijd zo voor gevochten dat
we het kregen. Laten we
hopen dat de zwartkijkers
geen gelijk krijgen en dat het
vertrouwen, dat we in de
gemeente hebben, niet
beschaamd wordt.

Roelie Dijkema.

De nieuwe shirts van GEO, sponsor Peters ,

Horeca service uit Oloetrijne (foto: Henk Hemerle)

Op 8 juni werd er door de
gemeente een inspraak
avond gehouden in café
Molenzicht over een nieuw
bestemmingsplan voor The
singe. De opkomst was
groot , ± 65 personen waren
aanwezig. Burgemeester
Sybesma opende de avond
en legde uit wat de bedoeling
was. Vroeger werd een
bestemmingplan vastgelegd
en dan werd het bekend
gemaakt. Nu wil men eerst
de mening van de dorpsbe
woners horen alvorens men
verder gaat met het plan. De
avond heeft een informatief
karakter en er worden geen
toezeggingen gedaan. Dhr.
Groen van het bureau Top
legde aan de hand van een
plattegrond van het dorp uit

wat de plannen waren. Men
denkt een nieuw bestem
mingsplan te maken achter
de huizen aan de Molenweg
op het landvande heer Ritse
ma. De oude kern van het
dorp wil men ook in het
nieuwe plan betrekken. De 2
boerderijen die er staan wil
men behouden. Mocht de
voormalige openbare school
niet meer gebruikt worden,
dan wil men het afbreken
voor eventuele nieuwbouw
bijvoorbeeld bejaardenwo
ningen. Wehopen dat dit niet
zover komt: dan zijn we de
gymzaal ook kwijt.
Aan de Schutterlaan en De
Dijk, waar nu een paar bedrij
ven zijn, wil men kleine
bedrijfjes toe staan, mits het
woonhuis bewoont blijft.
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Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades . droge en verse worst

Iedere woensdag Gehaktdag,

~
•~~;:. J. FEENSTRA. ,

" ~ :., - . ' Rijksweg 145

~ .-ot edelslager . '" Buischerbruq
.L-_ Tel. 050-416413

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
VERVOER VAN LOSGESTO RTE GOED EREN

GEISO LEERDE ON DERLOSSERS
~IPPERS

PAL LET VE RVOER
VERHUI ZI NGEN

GEWEIO EW EG I 1
9798 T ,\ GA RM ERWOL DE (GR,)

TEL. 050-416365



Op verzoek van onze fotografen vanaf nu in elke krant: Foto
van de maand ~oto: Honk Remerie)

"Wester"
oet fietsen

Wie zollen op zundag 5 juni,
mor toun was tapmaal
regen.. Wie waren t er din ook
aal gaauw over ains, dat we t
een week oetstellen zollen.
Zundag 12juni dus. Prachtig
weer. Kees en Meenje Jan
sen hadden t weer regeld en
wie gingen din ook bie heur
van stee. Deur Gaarmwol
over Stadsweg, O.H. brug

deur Stad hin richt ing Hoorn
seplas. Daar hebben we kov
vie dronken. Eindje verder
binnen we deelstreken op t
terras van "De twij Provin
cies".
Weer n eindje fietsen naar n
meulen. Zo langzoamerhand
waren we rond haile Paters
woldse meer kommen en
kwamen we weer eet in Stad.
Op t Pankoukschip eten en
toun naar Dienco Bolhoes
want dij kon nait mit omdat
hai joareg was. Wie binnen

Foto van de maand

over knoaldiek gaan deur de
stroeken over plaank over
sloot en zo hebben wie hom
min of meer overvaaln. n
Kadootje hadden we ook bie
ons. n Monsterrol van t Pan
koukschip en n kalle pan
kouk. Dij hebben zien jonges
gaauw soldaat mokt. Wieder
over knoaldiek bie t sluuske
langs en zo kwamen wie
weer bie Gewaaide 11 en dat
was t end van dizze mooie
dag.

Janna Hazeveld

HetScapino
ballet
Op de basisscholen krijgen
kinderen onderricht in allerlei
vakken. Daar hoort ook krea
tieve vorming bij. De leer
krachten kunnen dit zelf
doen, maar ze kunnen ook
professionele hulp krijgen.
Het Scapino ballet (een ballet
gezelschap uit Groningen)
verzorgt lesdagen waar
basisscholen op kunnen
inschrijven. Dit hebben de
scholen van Garmerwolde ,
Thesinge en Ten Post
gedaan. De groepen 1 en 2
van deze scholen gingen op
een woensdagmorgen allen
naar het Buurhoes in Ten
Boer.
Van te voren was er al een
thema gekozen nl. snoep. Zo
waren er dropveters, peper
muntjes, lolly's te bewonde
ren. Op school waren de kos
tuums algemaakt. Op de dag
zelf werden de kinderen
opgehaald en werd er een
dansje ingestudeerd. Alle
respect voor de dames van
het ballet, die in een zeer
korte tijd de kinderen zoveel
geleerd hebben. Het was een
leuk, spontaan gediscipli
neerd optreden van zo'n vijf
tig à zestig 4 en 5 jarigen.

Delta V.d. Molen

Sto o mfluitj e s

- Droge opslagruimte
gezocht. Reacties tel.
416341 fam. Vliem

- Zin in volleyballen? Voor
opgave of inlichtingen bel
dan even Corrie van Hou
ten, tel. 05902-3239

EIGENWERKPLAATS DOETKWALITEIT EN
BETAALBAARHElD SAMENGAAN!

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN

Specialist in ladenkasten, keuze uit ± 300!! standaardma
ten
Verder:bedden,hoogslapers, stapelbedden,buro's ,hang
en legkasten,
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-combinatiesysteem.

openingstijden:
ma. tlm vr. van 11.30-18.00 uur
zaterdagsvan 10.00-17.00uur
werkplaats:Grasdijkweg 8

Garmerwolde
050-417517

showroom:
Zuiderkuipen 1
050-139393

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooral uwloon- en
graafwerkzaamheden

,. s/ootonderhoud
,. maaidorsen
,. grond transport

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

9797 PCThesinge,
G. N. SChutterlaan 28,
telefoon 05902-1957

lolerf - glas - behang 
klompen- laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE



Een locomotief op wielen?

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde Chrétien Schouteten

Ja, maar er zat toen wel nog
een houten mantel als isola
tie om de ketel. Trouwens,
onze machine heeft nog
model gestaan! Ongeveer 10
jaren geleden heeft dhr. Bui
tenkamp uit Wittewierum de
machine op schaal nage
maakt. Hij had nl. zelf veel
met dergelijke machines
gewerkt. Hij heeft hier toen
alles heel nauwkeurig opge
meten. Naderhand was zijn
model o.a. tijdens de brade
rie in Garmerwolde te
bewonderen!

Zag de machine er toen net
zo uit als nu?

(per vat). Door de stoom van
de machine werden de aard
appels gaargestoomd en
daarna in een silo ingekuild
als voervoor onze varkens.
Ons bedrijf stond toen nog
aan het Hendrik Ridderplein,
achter het café, ongeveer
waar nu de Bakkerstraat is.
leder jaar verwerkten we zo'n
25 ton aardappels. Dat heb
ben we tot ongeveer 1955zo
gedaan.

Hoe ging dat in zijn werk?

Nee, natuurlijk niet. Waarzou
hij zo mooi kunnen staan als
bij ons? Hij past hier in deze
omgeving toch het beste?

Zijn jullie aan de machine
gehecht?

Ja, wel degelijk. We hadden
hem wel 20 x kunnen verko
pen! Hij kost echter geen
brood en sinds enkele jaren
zit hij goed in de verf. Hij kan
er dus nog jaren tegen.
Dat laatste hoop ik ook. Het
is immers zo'n vertrouwd
beeld aan de Lageweg. Het
herinnert ons aan een tijd die
allang voorbij is.

Hoort jullie machine niet in
een museum thuis?

Nou, vrij gemakkelijk. We
stookten meestal van die
grote blokken, briketten, of
kolen of hout. We gebruikten
gewoon kraanwater. We
waren meestal gauw 'op
stoom ', daarna moest je het
vuur goed aan de gang hou
den. Als alles goed werkte,
hadden we ongeveer 10mud
(ongeveer 700 kg) in één uur
gaar.

WHITE Gazonmaaiers
Div.typenenuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

L.M.B. Dudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge

Oorspronkelijk werd de
stoommachine 's zomers
gebruikt in turfgraverijen en
in het najaar en bij winterdag
als aandrijving van dorsma
chines. Er hoorde toen dus
nog een aandrijfmechanisme
bij.

Waarvoor had men die
stroom nodig?

Wat deden jullie er mee?

We hebben de machine in
1946 gekocht van een smid
uit Eelde. Bij de machine
hoorden toen 3 vaten, waarin
5 mud aardappels gingen

Welopennaarde machine en
Roelf laat me een plaat zien
waarop staat dat deze
gemaakt is in 1919 in Breslau/
Bromberg (Polen) door Th.
Floether. Dat was vroeger
een bekend merk. De
machine bestaat uit twee
belangrijke delen: de stook
ruimte (de kachel) en de
ketel, waarin de stoom werd
geproduceerd .

Waar is deze machine
gemaakt en wat is haar func
tie?

dien bekeken we de
machine wat nauwkeuri
ger.

LEDER

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

Veel mensen uit Thesinge
lopen regelmatig een
'rondje Klunder'. Dan pas
seren ze ook boerderij
Steerwolde aan de Lage
weg. Daar wonen de
gebroeders Jansen. Vóór
de boerderij staat een
machine uit een vervlogen
tijd. Voor de argeloze wan
delaar lijkt het wel een
stoomtreintje op wielen.
Kinderen zouden er wel
mee willen spelen, denk ik.
Omdat we wel meer zou
den willen weten over de
achtergronden van deze
machine, spraken we -op
een mooie zomeravond
met Roelf Jansen. Boven-

Nee!Want doo r he t un ieke leerverf -proc edé van Allround Leder service is hun bankstel
weer als nieuw .
Duur? Nee. zeker niet in verho uding met de aansc hafpri js. Bel voor meer inform atie:
050 · 424205

~[L[LD

SERVICE



Knudde met een rietje. • •

V.l.n.r. Olivia Pater, Alina E/ema, Arjelle Werkman, Jan Hofste
de, Bert Balkema, Jeroen Blokzijl, Jelle v.d. Veen en Sarah
Pater in aktie (foto, Trijn van Zwol)

(Het vreemde songfestival
van "De TiI'7

"Wat moeten we dáár nou
toch aan doen, bakker Klets
kop?"
"Waaraan, burgemeester?"
"Dat onze bevolking steeds
weer naar de grote stad gaat
om plezier te maken".
"Ja, ik denk dat het komt
omdat er hier nooit eens iets
leuks gebeurd".
"Dan wordt het tijd dat daar
eens verandering in komt.
Laten wij eens iets leuks
bedenken, Kletskop..."
De leerlingen van de boven
bouw van "De Til" laten er
geen gras over groeien; in
deze eerste gesproken
regels van hun jaarlijkse
musicaluitvoering wordt
direkt uiteengezet waar het
vanavond over gaat: men ver
veelt zich in het dorp ! In dit
dorp met de om moeilijkhe
den vragende naam
"Knudde aan het riet" is blijk
baar zo weinig vertier dat
daaraan nodig iets gedaan
moet worden. De burge
meester (Carolien Kits) en
bakker Kletskop (Jeroen
Blokzijl) overwegen een aan
tal ludieke ideeën die echter
niet echt haalbaar blijken tot
dat de burgemeester het
lumineuze idee krijgt een
song-festival te organiseren.
Het toestromende "volk"
vindt het een prima plan, er
gebeurt weer eens wat in
Knudde...1
Als iedereen zich gaat voor
bereiden op dit naderend
feest verschijnt een gluipe
riÇje gestalte op het toneel.
Uit het lied dat daarbij gezon-

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

gen wordt blijkt dit ene dok
ter Kwikzilver te zijn,
beroemd in het binnenland,
buitenland en. . . Ameland.
Dit verdachte individu heeft
allerlei middeltjes in de aan
bieding zoals vlekkenwater,
rattenkruid , kruidenthee en
verstandskoekjes. De "zaal",
ook niet achterlijk, vermoedt
toch al snel dat de naam
"Kwikzilver" verdacht veel
lijkt op "kwakzalver", ook al
probeert deze dokter ons op
een dwaalspoor te lispelen
dat ze misschien wel zo heet
omdat ze zo verzot is op zil
ver!
Nu wil het toeval dat de
hoofdprijs van het songfest i
val een prachtige zilveren
wisselbeker is! Kwikzilver
(eenprachtige rol van Sandra
van Zwol) hoort dit van ene
Henkie Doedel (Bert BaIke
ma)die mee wil doen aan het
songfestival, maar helaas zo
schor als een balkende ezel
is en op de dokter afstapt
voor een hoestdrankje. Deze
ziet haar gluiperige kans
schoon en aarzelt niet: ze
maakt een "hikdrankje" aan,
dat zezal verwisselen met de
hoestdrank! Ze hoopt dan de
plaats van Henkie te kunnen
innemen om zodoende (tesa
men met nog een aantal lis
ten) zèlf de hoofdprijs in de
wacht te slepen!
Dan breekt het spektakei .J ::i:

het orkest is paraat (Jantine
Hofstede, Rosa Heuvelmans,
Eva van den Oever, Jessica
Blaauw, Bennita Kits en
Christiaan de Boer) spelen
met verve onder leiding van
een zeerswingende en maat
vaste dirigent (Sarah Pater).

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
tel. 050-416501

De prestaties worden beoor
deeld door een jury,
bestaande uit slager Baklap
(JeIIe van der Veen), Barend
Bierbruller (Jan Veenkamp)
en als derde jurylid had men
Kees Vlinderbalg (Nico Kar
sijns) in gedachten. Dit laat
ste gaat dus mooi niet door.
De geëmancipeerde vrouwe
lijke dorpsbewoners eisen
een vrouw in de jury en schui
ven "hun" eigen kandidaat
naar voren: mevrouw Tutte
bol (Tessa Remkes).
Dan volgen de optredens:
indrukwekkende performan
ces van Annoeska (Arjelle
Werkman, prachtig gedaan!)
terecht beloond met drie
negens van de jury, tot erger
nis van Kwikzilver, die nog
vergeefs probeert er drie zes
sen van te maken door de
bordjes te verdraaien.
Dan Marimba (Olivia Pater)
die een minstens zo mooie

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Tich eldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

act opvoert, beloond met
twee achten en. . . 'n twee!
Hoe dat mogelijk is blijkt
snel: Kwikzilver weer, die
ongemerkt verkleed als jury
lid Bierbruller diens plaats
heeft ingenomen! Bierbruller
zelf komt onder grote hilari
teit in een lange onderbroek
het toneel weer op, druk
bezig zich te schamen.
Henkie Doedel, u kent hem
al, treedt vervolgens aan
kompleet met doedelzak en
pretogen om zijn punten te
scoren. Arme Henk; we I

vreesden het al en Kwikzilver
hoopte het: Henkie "hikt"
zich een ongeluk! Maar. . .
waar hij zelf denkt voor aap te
staan blijkt de jury zijn hikken
zeer te waarderen! En inder
daad, zelden hoorden wij
iemand met zoveel gevoel
voor het juiste muzikale I

moment hikken!
Henkie Doedel wint dus de

,
\



SNV-ers bezoeken Ten Boereerste prijs en Kwikzilver
heeft mooi het nakijken. Dat
blijkt echter Henkie ook te
hebben als de beker door de
rechtmatige eigenaar, een
hardloper die hem zolang bij
de burgemeester in bewaring
had gegeven, wordt
opgeëist. Wat een knudde!
De burgemeester besluit dan
maar dat iedereen met hem
de biezen moet pakken en
hem moet volgen, weg uit dit
dorp waar nooit iets lukt.
Onder het zingen van het
afscheidslied volgen alle dor
pelingen hun burgemeester
"r ichting zuid" (waarbij men
Zwolle hopenlijk links laat lig
gen). Wanneer ze terugko
men, dat zien ze wel weer!
Dit schitterend uitgevoerde
toneelstuk "Het vreemde
songfestival" bracht het in
grote getale toegest roomde

, publiek tot groot enthousias
me, en terecht. Alle kinderen
deden enorm hun best en
brachten eenprachtige musi
cal. De hele opvoering
ademde een zeer ontspan
nen sfeer, het plezier stond
voorop. Hulde aan Gert de
Boer die, hoewel nauwelijks
zichtbaar, dit wist te regisse
ren en deze ontspannen
sfeer wist te scheppen. Ook
hulde aan deanderen die aan
het stuk hebben meege
werkt. Maar in de eerste
plaats natuurlijk ere wie ere
toekomt: de akteurs. Prima
gespeeld en gezongen!

Joep de Bree

Niger
Lucia Nassen Peter Hewsum
brachten begin mei een
bezoek aan de gemeente Ten
Boer. Zij werken al twee jaar
in Filingué in Niger. De plaats
waarmee Ten Boer op 1 juli
officieel een projectkoppe
ling aangaat. De beide ont
wikkelingswerkers waren op
een zesweeks verlof in
Nederland. Ze maakten van
de gelegenheid gebruik om
met de leden van de werk
groep ontwikkelingssamen
werking kennis te maken.

Vrouwenproject

Lucia Nass werkt in Niger
voor het AFN, een organisa
tie die zich bezig houdt met
vrouwenzaken. Zelf zegt
Lucia over haar activiteiten:
"Ik heb een coördinerende
taak in het vrouwenproject.
De Nigerijnse vrouwen orga
niseren zelf naaicursussen
en alfabetisatiecursussen
voor andere vrouwen uit Filin-

gué. In Filingué is een vrou
wencentrum, daar wordt
voorlicht ing gegeven over
moeder- en kindzorg. Ook
zijn er activite iten voor meis
jes die om de één of andere
reden niet naar school kun
nen. De organistie loopt soe
pel, daarom verplaats ik mijn
werk naar de buitendorpen .
Daar ontw ikkelen we tuin
bouwactiviteiten en doen we
aan kredietverlening voor
vrouwen die eeneigen winkel
willen beginnen."
Landbouwvoorlichöng

Peter Hewsum, die net als
Lucia Nass zijn opleiding
heeft gehad aan de tropische
landbouwschool in Deventer,
houdt zich bezig met land
bouwvoorlichting. Ook zoekt
hij uit welke gewassen het
best verbouwd kunnen wor
den in het droge Niger. Na de
hongersnood in 1984 is
vooral kleinschalige tuin
bouw belangrijk geworden.

In dorpen In de buurt van
Filingué houdt hij de vinger
aan de pols bij de tuintjes van
de Nigerijnen. Een dorp telt
soms maar 400 inwoners.
Deze mensen verbouwen
met bevloeiing op 1 hectare
kool, aardappelen, gierst en
bonen.
Peter Newsum vond het bij
zonder plezierig kennis te
maken met de gemeente Ten
Boer. "Zo weet je ook wie de
briefschrijvers zijn" , zegt hij.
"Kontakten met mensen in
de Derde Wereld zijn heel
belangrijk. Op deze manier
wordt wederzijds begrip
gekweekt. Ik hoop dan ook
dat de activitei ten van de
werkgroep in Ten Boer bij de
bevolking aanslaan. Jammer
dat we niet bij de officiële
opening op 1 juli kunnen zijn.
Dat hadden we graag mee
gemaakt" .

Roelof Bosma
(Gemeentehuis TenBoer)

winkelce nlrum " lewBnbol"gh
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V.l.n.r. Roelof Bosma (gemeente amb tenaar), Peter Newsum,
Lucia Nass en Wim Comelis (toto: Gerard S'oull

uw brood vvorçit natuur/ijk

gebakken door

Warme Bakker
lEUN MEINDERl5MA

WonkelcentJUm t-lborg. tel . 415222
Selwerd. tel . 778465

CIa"'"""-'d 47
Be-;um Oost. tel . 421462



De kampioensploeg (E-pupillen) van GEO met beker en bloemen: ploegleider
Achterste rij: René Blokzijl, Maarten Ypey, Joost Willem ter Veer, Paul v.d. Veen.
Voorste rij: Frans Munstra, Steven v.d. Oever, Jeroen Reinders, Almer Top, keeper Bert Ba/kema,
Matthijs Reinders en Bram v. Zalk (foto : Henk Rernerie)

Feestelijke ouderavond O.H.S. Garmerwolde

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen

K erkdien sten
Gereformeerde ke rk
ThesiDge.Garmerwolde

2 ju li: 9.30 u. ds . van Wie ren, Leek
(HA ); 19.00 u. ds . Visser, Uithu i
zen

9 juli: 9.30 u. ds. Jans, Gron ingen;
14.30 u. ds . Zij lstra , Am sterdam

16 juli: 9.30 u. en 14.30 u. Cand .
Berghui s, Amsterdam

23 ju li: 10.30 u. Cand. Hoekstr a.
Emmen; 19.00 u. ds. Veldhoen,
Zuidho rn

30 ju li: 9,30 u. ds. v.d . Wel, Assen ;
14.30 u. ds. Kramer, Zuidwold e

Herv. Gemeen te
Gar rnerwo lde.Thesinge

2 juli: Garmerwolde 9.30 u. d ienst
voo rbere id en ged aan do or
gemee nte leden

9 juli: Thesinge 9.30 u. ds. C. de
Vries-Bate nburg

16 juli : Garmerwold e 9.30 u. ds. P. J .
de Bruyn, Gro ningen

23 ju li: Thesinge 9.30 u, ca nd. mw, J .
Seldenrath , Gron ingen

30 juli: Garm erwolde 19.00 u. ds. E.
J . Stru if, Oosterwolde, grunne
ger da inst

((RIlIJRTHERm

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 4132 32

- Centrale verwanning

- Sanitaire instalIaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIENENSCHAPEN

BELVOOR EEN AFSP RAAK:
WINSUM: 05951-3619

• behandeling rotk reupel
• horens zagen
• stieren ringen

V.l.n.r. Marian Flokstra , Hilde Remerie, Petra Westerhuis en
Elleke v.d. Molen tijdens hun optreden in " De verjaardag van
Oom Kees" tfoto : Henk Remerie)

De verwachtingen waren dit
jaar weer hoog gespannen
voor de musical uitvoerin 
gen. En, zoals altijd, hebben
Dick Groenhagen en zijn
medewerkers het weer voor
elkaar gekregen er een
boeiende avond van te
maken. Het begin van de
avond verliep niet zo vlotjes.
's Middags bij de generale
repetitie ging alles prima.
Maar 's avonds bleef het stil,
tenminste er was geen
muziek te horen. De geluids
apparatuur had het begeven,
een kapotte zekering. Dank
zij de hulp van Dick van der
Ree uit Thesinge was dit
euvel vrij snel geklaard .
En toen kon het spel losbar
sten. Groep 3, 4 en 5 speel
den "De verjaardag van oom
Kees". Oom Kees werd aan
gepraat dat hij jarig was en
daarom een feestje moest
bouwen. Er zouden veel
"vrienden" op bezoek komen
en die namen allemaal
kadootjes mee. Maar eerst
moest oom Kees een hele
boel kopen van diezelfde
vrienden voor zijn verjaardag
en alles kostte f 25,- . Uitein
delijk kwam alles goed en
werd er een gezellig feest
gevierd. Het werd erg goed
gespeeid in een vlot tempo.
Groep 6, 7 en 8 waren al in
vakantiestemming . Vader,
moeder en 2 kinderen had
den een caravan gehuurd,
maar 0 wee, de caravan was
dubbel verhuurd. Na enig
overleg werd er besloten om
dan maar met zijn achten ver
der vakantie te vieren. Eén I

van de vaders heeft moeilijk
heden met zijn chef en is blij
deze vier weken niet te zien.
Maar pech , de chef is ook op
de camp ing. Maar de moei
lijkheden worden uitgepraat
en na 4 weken gaat iedereen
vrolijk naar huis. Deze vrij
lange musical werd met veel
verve gebracht. Iedereen
kende zijn rol uitstekend. Het
was een genot om te kijken
en te luisteren.
De coulissen waren weer uit
de kunst dankzij John Nie
ken, die er weer heel wat vrije
uurtjes in gestoke n had. AI
met al een zeer geslaagde
avond. Dat vond het in grote
getale aanwezige publiek
ook. Tot volgend jaar.

Detta v.d. Molen


