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Eigen zaak

De 1e caravan

Na Haren werkte de heer
Veninga nog bij Begger aan
de Hereweg en bij Hunner
man in de Zwanestraat, ver
volgens dus de dienst tijden
van 1956-1971 bij Meijer op
de Grote Markt. Nadien was
hij van plan zelf een zaak te
beg innen in de binnenstad
(Oude Boteringestraat) maar
dat liep, nadat alles al rond
was, toch nog mis. Mevrouw
Veninga laat me de envelop
pen met daarin de uitnodi
gingskaarten voor de toe
komstige clientèle -de upper
ten van Groningen- zien; die
lagen nog in een hoekje op
de zolder. Vanwege de inge
wikkelde tit ulatuur had een
kennis, die er verstand van
had hoe je een rechter, een
arts of een professor, aan
moest schrijven, dat werk
voor hem gedaan.
Toen ontstond het idee om in
de nieuwe wijk Selwerd iets
te beginnen, "mor dat was
mie te duur" . En omda t de
kappers op de dorpen ver
dwenen dacht ik: "Ik koop
een caravan en verbouw die
tot kapperszaak, lukt het niet
dan heb ik toch nog de cara
van".

"Op 23 augustus 1971 ben ik
met mijn eerste caravan
gestart. We hadden een
feestelijke opening, met de
muziek voorop reden we
door het dorp, en daarna een
receptie in het Groene Kruis
gebouw. Maar voor het zover
was zijn we een half jaar met
de verbouw ing en de inrich
ting bezig geweest. We, dat
waren Piet Ganzeveld van de
Oude Rijksweg en Hielke van
Dijken hier uit de straat en Uil
driks van de Lageweg en de

Simon en Mannie Veninga
voor hun nieuwe kappersca
ravan (foto: Henk Remerie)

beide kinderen geboren wer
den.
Na zijn diensttijd kreeg
Simon Veninga werk bij kap
salon Meijer aan de Grote
Markt en omdat ze wat dich
ter bij zijn werk wilden wonen
kwamen ze in 1958 in Gar
merwol de: "Eerst in Fennie
Wieringa's huis, maar later
op deze plek vanwege het
vrije uitzicht (want toen wer
den de overbuurwoningen
gebouwd) . Deze huizen zijn
gebouwd voor de Indische
repatrianten in 1951 , maar er
hebben maar 3 Indische
gezinnen, waaronder de
fami lie Poepaart, gewoond "
aldus Simon.

Toneelfeest of gymnastiek
uitvoering?

Als ik de heer Veninga vraag
hoe en waar hij zijn vrouw
ontmoette zegt hij: " Ik had
een vriend in Groningen met
een auto - dat was heel bij
zonder in die tijd - en we raak
ten in Woltersum verzeild bij
een toneelfeest". Volgens
mevrouw Veninga, gebore n
als Harmanna Nieborg te
Woltersum, was het een
gymnastiekuitvoering. Waar
hadden die twee hun ogen
dat ze niet meer weten of er
gegymd of toneelgespeeld
werd? Ze trouwden in 1956 in
Ten Boer en gingen in Wolter
sum wonen, waar ook hun

"Der is gain dörp woar zoveul
gebeurt as hier"

Waarom kapper?

De heer Simon Veninga, uit
wiens mond ik boven
staande uitspraak noteer,
is bij velen bekend als de
rijdende kapper. Aanlei
ding voor dit interview met
hem en zijn vrouw is dan
ook de nieuwe kappersca
ravan die sinds 6 juni 1989
door onze dorpen rijdt.

In Garmerwol de waren er na
de oorlog twee kappers :
Simon Koning aan de Dorps
weg 59 (waar thans de familie
Schaarsbergen woont) en
kapper Leugs aan de Oude
Rijksweg 1. De heer Koning
had zijn kapperszaak in de
stook hut. waar hij zijn klant
ook wel eens half geschoren
liet wachte n, want dan moest
er eerst even gegeten wor
den, of geschi lderd, want hij
schilderde landsc happen en
dieren. Simon Veninga herin
nert zich nog zijn schilderijen
met herten.
De heer Veninga (geb. 1-3
1935 in Garmerwolde) hielp
gedurende zijn lagere
schooltijd vaak kapper Leugs
met inzepen, aanvegen en
schoonmaken. Na de lagere
school was het de bedoe ling
om monteur te worden maar
kapper Leugs wilde hem wel
voor vast en zo verdiende hij
op zijn 15ef 3,- per week en
ook f 3,- fooi.
Zijn loon was hij al kwijt aan
de kappersvakschool, die hij
één dag per week bezocht.
Bovendien moest je toen ook
je eigen gereedschap heb
ben. Magere t ijden, vandaar
dat hij uiteindelijk koos voor
een baan in Haren, waar hij
f 12,50 per week kon krijgen
en ± f 6,- aan fooien. Boven
dien kost toe.
De heer Veninga: "Leugs was
toun kwoad!"



eigenaar natuurlijk . Onder
tussen overbrugde ik dat
halve jaar door te knippen
hier in het Groene Kruisge
bouw, en ook in Ten Boer en
in het Dorpshuis te Wolter
sumo
Omdat deze caravan na 18
jaar gebruik voor kappers
doeleinden "af" was moest
er een nieuwe komen".

Toeval

"Ik was in Marum om een wiel
te kopen voor mijn oude
caravan; ik kocht daar in een
café een kop koff ie en kwam
aan de praat met een man die
me deze (praktisch nieuwe)
caravan aanbood. Direkt de
volgende avond ben ik met
Hielke van Dijken gaan kijken
en heb ik hem gekocht. Met
mijn schoonzoon en Hielke
hebben we hem weer omge
bouw d tot kapsalon. De
bestaande inhoud (fornuis,
koelkast, douc he, slaapka
mer, c.v.) moest eruit, die
hebben we weggegeven en
na ongeveer 3 maanden was
op 6 juni 1989de nieuwe kap
salon klaar. De oude wordt nu
gebruikt als schaftkeet en
rijdt ook weer!"

Hoogte- en dieptepunten

"Ik doe mijn werk graag, klan
ten hebben altijd wel wat te
verte llen, je hebt dus veel
kontakt met de mensen. 't
Mooiste is dat ik nog altijd
kontakt heb met de klanten
vanuit de periode dat ik op de
Grote Markt werkte, zelfs nu
al de derde generatie (o.a. de

Steenhuis Geertsema 's en
ook dokter van der Werff knip
ik nog steeds en zijn zonen)".
De heer Veninga heeft in al
die jaren nooit een aanrijding
gehad maar wel waren er op
de weg nare momenten:
"Een automobilist die me niet
voorbij kon komen stopte
voor me en liep naar me toe
en veur dat k er op verdocht
was har 'k n tik veur de kop.
Bril vloog mie noar achtern.
Zo was er ook eens een Dam
buschauffeur die op de Rijks
weg de bus dwars voor me
langs zette en mij bij 't vestje
greep. De hele boe l in de
caravan was stuk vanwege
het plotseling zeer hard moe
ten remmen. Of die keer naar
Thesinge toen een vertegen
woordiger uit woede dat hij
me niet kon passeren vlak
voor me langs sneed. Als ik
zeer onverwacht en zeer ste
vig moet remmen gaat alles
in de wagen aan 't schuiven
of valt stuk.

Andere funkties

De heer Veninga zat bijna in
alle verenigingen in Garmer
wolde. Zo was hij voorzitter
van de visclub , voorzitter van
de voetbalclub (thans erelid),
voorzitter van Dorpsbelan 
gen (thans ook erelid),
bestuurs lid van de stichting
Vereniging kleine dorpen
Groningen, hij zat in de sport
raad en was rapporteur van
de voetbalscheidsrechters
en last but nog least is hij (sa
men met zijn vrouw) beheer
der van dorpshuis "De
Leeuw".

Gain tied meer veur hobbies

Als ik hen vraag naar hun
hobb ies zeggen ze beiden
daar vanwege het werk in
dorpshuis "De Leeuw" geen
tijd meer voor te vinden.
Mevrouw Veninga houdt van
lezen en handwerken, (ze
bezocht in haar jeugd de
modevakschool en werkte
ook op een atelier,maar door
ziekte van haar moeder bleef
ze thuis, zodat het niet haar
beroep is geworden) en ze is
lid van de Plat telandsvrou
wen. De heer Veninga is ver
zot op paarden. "'n Dure hob
by" , zegt mevrouw Veninga,
"paardemensen hebben een
hemel op aarde, maar als ze
sterven dan valt er niets te
erven". Deze spreuk hangt in
huize Veninga. Hij kocht zijn
eerste paard uit gekkigheid,
's avonds bij een borreltje ,
thans heeft hij één merrie en
één veulen vanwege ruimte
en onderdakproblemen,
anders waren het er vast
meer. 's Winters staan ze bij
Jan Veenstra, met hem gaat
hij ook naar paardekeuringen
in Harkstede en Slochteren.
Naast paarden houdt hij ook
nog van kaartspelen.

Dorpshu is "De Leeuw"

Café Stol werd eerst ver
kocht aan Willem van der
Schans, daarna werd de
firma Havenga e.a. eigenaar.
Deze verhuurde het ± 2 jaar
aan de heer Stoker en vroeg
daarna de heer Veninga om
het even een paar weken
voor hem draaiende te hou
den. Dat is inmiddels uitgelo
pen tot een vijftal jaren. In
1987 kocht Stichting Dorps-

huis het voormali ge café van
de aannemers en nu "draai
en" de heer en mevrouw
Veninga al twee jaar voor de
Stichting .
Overdag doet mevrouw
Veninga de zaak, zij kreeg er
dus een extra baan bij naast
het huisvrouwschap en het
vaste oppas zijn voor haar
kleindochter. 's Avonds is de
heer Veninga aanwezig. Als
hulpkrachten schakelt hij zijn
kinderen en schoonki nderen
in en vaak ook Anneke Span
ninga. Het werk is zeer veel
zijdig, dus niet alleen bedie
nen, maar ook de voorbere i
dingen voor bruiloften,
begrafenissen e.d. Ze doen
alle inkopen zelf, mevrouw
Veninga maakt "eigen"
gehaktballen.
"Gelukkig" zegt de heer
Veninga, "heb ik vroeger veel
geoberd, 'k heb overal wat
opgedaan en ik vind het mooi
om op verschillende plekken
te kijken. Dat komt me nu van
pas" . Hij doet het met plezier
ondanks het "veule nacht
waark" .

Tot slot

"Op 'n keer heb ik met wat
andere mensen 's morgens
om 4 uur het voetbalveld
gedwei ld (N.B.!)omdat we de
wedstr ijd ondanks het
slechte weer door wilden
laten gaan". 't Is hem gelukt
ook: het veld werd goedge
keurd.
Als je zo fanatiek en aktief
bent snap ik best dat er gain
dörp is woar zoveul gebeurt
as hier. Dat ligt voor een groot
deelook aan SimonVeninga.

Tineke Werkman, Uitham.
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- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu a/wéér een nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke leervert -pecceoé van Allround Leder service is hun bank stel
weerals nieuw.
Duur? Nee . zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer informatie:
050 -42420 5
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LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 41 3232

Flensburgweg 16
9723 TN Gron ingen



Grandioos feest
VlOO -twee september -

De spe/ers van V/GD in aktie tijdens de eenakter "de Generoe 
Ie" (foto: Andries van der Meulen)

Truus Top

de vereniging van dorpsbe
langen door voorzitt er Peter
Heidema. Beiden boden
VIOD een envelop met
inhoud aan.
Om de stemming er na het
off iciële gedeelte even vlot in
te krijgen was schlagerzan
ger Arne Jansen ingehuurd.
Dit bleek een daverend suc
ces gezien de reaktie van het
publiek. Er werd geklapt ,
gestampt, meegedeind en
uiteindelijk in polonaise door
de tent gehost. Kort maar
hevig duurde di t optreden
want na een half uur werd het
toneel bezet door de groep
Maybell ene met muziek uit
de jaren 60. Dit swingde de
pan uit en dus bleef de dans
vloer tot in de kleine uurtjes
goed gevuld. Zo'n feest is
alle inspanningen door VIOD
mensen meer dan waard.

tegen de 400 man. Na het
woord van welkom door
regisseur Arend Kampen
werd de eenakter "de Gene
roale" opgevoerd. Op het
toneel een toneelrepetitie
door enkele leden van VIOD.
Een komisc h stuk met als
regisseur Sibolt Dijkema en
spelers Jannie Sibma, Evert
Lammerts en Greet BIokzijl.
Jan Slump was zeer
geslaagd in zijn rol van
toneelmeester en dit geldt
ook voor Welly Boer als souf
fleur. Heel verrassend waren
de opmerkingen vanuit het
publiek. Dat dit medespel ers
waren had menigeen niet
onmiddelijk door vooral
omdat het "commentaar"
kwam van leden van toneel
groep WWK. Felicitaties voor
VIGD werden uitgespro ken
door burgemeester Sijbesma
die het middag- en avond
programma samen met zijn
vrouw bijwoond e. Ook van

genodigden. Uiteraard wer
den er herinneringen opge
haald en Thomasvaer (Johan
Suur) en Pieternel (Roelie Dij
kema) brac hten de gebeurte
nissen rond VIOD in chrono
logische volgorde ten tonele.
Speler Jan Slump werd ver
rast met een tinnen bord met
inscriptie, vanwege zijn 40
jarig lidmaatschap. In de
feestten t was een fototen
toonstelling verzorgd door
de huidige VIOD-Ieden en na
de broodmaaltijd kon men in
de basisschool "De Til" de
film van Thesinge anno 1967
bekijken.
Voor het avondp rogramma
stroomde de tent vol met

Thomasvaer en Pieterne/ (foto:

Henk Remerie)

Dagen tevoren gonsde het
dorp van de aktiviteiten rond
de organisatie van het 50
jarig jubi leum van VIOD. Er
verrees een enorme feest
tent achter de Molenweg op
het land van dhr. Ritsema. Op
de vooravond van dit feest
liet café Molenzicht een dis
coshow naar Thesinge
komen met als extra att ractie
het opt reden van een paar
aantrekkelijke dames. Op
kilometers afstand was het
feestgedru is te horen!
VIOD nod igde via een adver
tenti e oud-spe lers uit voor
een reünie. Deze werd
bezocht door zo'n 70 men
sen waaro nder ook enkele

Goederen g ebracht
in de L. ~d Veensrraar 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden vnjdagavond
thUiS gebracht

Tevens :
Suéde-remiging.
stoppage en
kledtngreparalie

Goed voor uw goed

Onroerendgoedburo

R.v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

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

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

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

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- hd

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GARELLI
VESPA - TDMQS- YAMAHA

FANTIC

o At""" Idew rm M mt:JáJ1.'enUil lItXJ"aad
IE"IIf!'badr 0 'Iele sccessooes en~fen

o Pnma sevce en lf:PiJ'atJe

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Werkpl aats ' s maandags de gehele
dag gesloten.



Het Poppentheater Paraplu

FIRMA TIP TOP
[30mml)ll1iil:JllrJilOfil

Thesinge

1e pr ijs: Thesingerweg 17, J.
van Drie; Molenweg 45, J.
van Zanten; Bakkerstraat 11 ,
mevr. Ridder; Kerkstraat 8, A.
Pleiter; De Dijk 17, E. Bos;
Schutterlaa n 34, mevr.
Joling; Lageweg 26, Y.
Schouteten.
2e prijs: Molenweg 26, S.
Oudman; Bakkerstraat 3,
mevr. Plijter; H. Ridderplein 7,
mevr. Kalkwiek; De Dijk 16, J.
Vegter; Schutterlaan 9, H.
Oudman.
3e prijs: Molenweg 3, W.
Oomkes; Kapelstraat 16 en
14, T. Vink en H. Dijk; Schut
terlaan 21, J. Blaauw. Eer
volle vermelding: Ludde
straat 3, W. Niemeijer.

2. Verhouding tuin, huis,
schuren, de aanleg van het
geheel.
3. De tuin: opbo uw, kleurva
riatie, onderhoud.

voor

Uitslag tuinkeuring 1989
Garmerwolde

Handrem. . . noodzaak (haven Thesinge) (foto: Andrie s van der Meulen)

Aandachtspunten
beoordeling
1. Algehele netheid van erf,
huis, schuren.

1e prijs K. Jansen, Geweide
weg 11 ; 2e prijs C. R. Klei,
Oude Rijksweg 33; 3e prijs J.
Flokstra, L. v.d. Veenstraat
13; 4e prijs M. Ossentjuk,
Dorpsweg 18.
H. Havenga, Grasdijkweg 10;
T. Terpstra, Dorpsweg 48; J.
Wolt, Dorpsweg 24 vielen dit
jaar met miniem verschil net
buiten de prijzen. Aanmoedi
gingsprijs: H. D. Tammeling,
Lageweg 16.
Keuringsdata: 20-4-1989,
22-6-1989 en 24-8-1989.
Bovenstaande prijswinnaars
kunnen hun prijs tijdens de
najaarsvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde, op maandag
6 november 1989 in dorps 
huis "De Leeuw" afhalen.

leukst. Hij moest van de
koning de grote krokodil van
het kleintje opzoeken . Hij
vond hem niet. Maar,de moe
der vond hem wel en ze was
toen erg blij. Zeg weet je
waar de kleine was? Hij zat
voor Jan Klaassen zijn deur.
En toen was het afgelopen.
De kinderen zullen deze mid
dag in de feesttent niet snel
vergeten. VIOD, bedankt.

Joanne van der Meulen

plaats op deze staart en
maakt zo deel uit van het
dekor. Omdat het dekor
plaats biedt aan maar 100
kinderen zijn er twee voor
stellingen gepland op 11
oktober: één van 14.00-15.00
uur en één van 16.00-1Z00
uur in het Buurhoes te Ten
Boer.
Kaarten à f 1,- zijn verkrijg
baar bij de Openbare Biblio
theek te Ten Boer, of via
enkele basisscholen in de
dorpen binnen de gemeente
Ten Boer. De voorstelling is
geschikt voor kinderen van 6
tot 12 jaar.

(Informatie hierover is te krij
gen bij de Cult. Ver. gem. Ten
Boer, Nellian Dijkema,
Bovenrijgerweg 19, Thesin
ge, tel. 05902-1731).

Ook voor de kinderen was er
een programma in de feest
tent ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van VIOD.
Honderddertig kinderen en
een tiental ouders hebben
genoten van het gevarieerde
programma van Poppen
theater Paraplu. Bert van
Houten (groep 4) schreef het
volgende verslag:
Dat was heel leuk. Ik vond
van ridder Appelmoes het

Binnenkor t is het weer kin
derboekenweek. Aanleiding
voor de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer om,
i.s.m. de Openbare Biblio
theek, een kindertheater
voorstelling te organiseren .
"De Witte Vader" is de titel
van deze "in meerdere
opz ichten verrassende"
voorstelling (Nieuwsblad v.h.
Noorden). Kindertheater
groep Firma Tip Top heeft als
uitgangspunt voor deze voor
stelling het leesprogramma
van de jeugdbibliotheken
genomen, dat als thema
"Dikke Vrienden" heeft.
Miek en Wout zijn deze dikke
vrienden. Ze spelen herinne
ringen aan vader in een land
schapsdekor, waaruit een
lange staart de zaal in slin
gert. Het pub liek neemt

GEZIEN...
dal u b il Vos Opnek meel b ril
kri jgt voo r uw geld
Grote keu ze in u it erst be
taalbare montu ren van
de bekende merken
m et bet rouwbare
garant ie en
ser vree

GAS-WATER
ELECTRA

MIDDELBERT
050416263

Installatiebedijf

Fa.W. KOOI & Zn.

ENGELBERT
~-416217

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

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

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE



Even kennismaken: JufTrienke

AUTOBEDRIJF

dikkczn1a

Sinds 17 apri/ 1989 staa t j uf
Trienke voor de klas in The
singe. Zij is de opvolgster
van juf Hidda, die deze
zomer een dochtertje -Leo
nie Margot- kreeg. Hidda
geeft nog één dag op vrij
dag les aan de kleuters , de
overige vier dagen staat
Trienke voor groep 1 en 2,
vrijdags geeft ze les aan
groep 3, 4 en 5.

Friezin

Trienke (van Trijntje Jitske)
Hofman werd op 26-2-1962
geboren in Waskemeer, waar
ze tot haar 2e jaar woonde.
In Drachten bezocht ze de
lagere school en de Mavo.
Daarna vond ze het moeil ijk
kiezen tussen de verpleging
of voor de klas gaan. Het
werd uiteindelijk de kleuter
kweek in Leeuwarden, waar
ze in juni 1982 haar diploma
behaalde. Nog diezelfde
maand kreeg ze een benoe
ming als hoofdleidster in
Opeinde bij Drachten.

Periode Opeinde

In Opeinde woonde ze in een
bejaardenhuisje in het dorp .
Ze begon met ± 30 leerlin
gen in de klas, dus dat was
intensief werken. Daarna
werd de kleuterschool geluk
kig tweeklassig, waardoor de
groepen kleiner werden. In
1985 werd ze adjunkt van de
basisschool, bij het samen
gaan van de kleuter- en
lagere school. Een taak die
haar goed lag: " Ik hou wel

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

• 1e kwallleit
.. Ru ime sorteri ng
.. Goede service
• ook voor: ijzerwe ren, verf,

keuken s, tu in ho ut , kB21en

VRUBlUVEND PRIJ SOPG AVE

van leiding geven, organise
ren en regelen" zegt ze. Toch
deed ze dit maar 1'h jaar,
want ze kwam als patiënt in
het ziekenhuis te liggen en
toen begon de verpleging
weer te trekken, vooral ook
omdat ze het nu van dichtbij
meemaakte, Bovendien
vroeg ze zich net als vroeger
na de Mavo weer af of je in de
verpleging niet zinvoller
bezig was met mensen dan in
het onderw ijs,

Opleiding in het R.K.Z.

Ze hakte de knoop door en
begon in maart 1987 de oplei
ding tot A-verp leegkundige
in het Rooms Kathol ieke Zie
kenhuis in Groningen. Ze
was 5 maanden intern,
woonde in de zusterflat. "Dat
viel tegen, ik was vrijheid en
ruimte gewend in Opeinde".

Juf Iiienke (foto : Anc nes van der Meulen)

Gelukkig kon ze in de Ooster
badstraat een huisje kopen,
zodat haar spulletjes , die ze
overal had opgeslagen , weer
een vaste plek kregen .
Ze maakte haar opleid ing af
maar: "Is dit het eigenlijk wel;
je hebt niet echt tijd voor de
mensen, het praktische werk
ging alt ijd voor een goed
gesprek en echte aandacht.
Bovendien vond ik de hierar
chie ook een probleem. En
zelfstandig werken doe je als
leerling- verpleegster ook
niet" , aldus Trienke.

Weer in 't onderwijs

Het liep er op uit, dat zuster
Trienke weer jufTrienke werd:
in april werd ze in Thesinge
benoemd als kleuterleidster.
"Ik werk hier met veel plezier,
de samenwerking in het team
is zeer goed en de belang-

GARMERWOLDE

stell ing van de ouders voor
het werk in de school doet
me goed. Straks komen de
ouderbezoeken , dat vind ik
ook erg belangri jk ".
Vroeger heeft ze teken- en
schildercursussen gedaan,
die komen nu in de werkles
sen op school weer terug .
"Die creatieve kant vind ik
heel leuk, ook bij kinderen
probeer ik die te stimuleren,
ik laat ze dus veel zelf doen,
maak niet, zoals sommige
juffe n wel doen , alles zelf al
klaar. Zelf ontdekken vind ik
zeer belangr ijk",

Vrije tijd

Naast haar baan vind ze nog
tijd om te tennissen , te lezen
en te tuinieren in haar tu in
van 5 m2, Bovend ien zingt ze
in het koor van de Goede Her
derkerk, dat al eens optrad in
de kerk in Thesinge. "' k Heb
toen de school wel gezien,
niet bevroedend dat ik bin
nen een jaar daar al zou
werken!" Ook zit ze in een
taakgroep van de binnen
stadskerken, die in de A-kerk
diensten houden.

Tot slot

We praatten nog over heel
veel meer, maar niet alles
hoeft in de krant , we praatten
ook over heel veel niet, want
"wat persoonl ijk is vertel ik
toch niet, daarvoor moet je
mekaar goed kennen", Ik
hoop dat ze nog lang en met
plezier in Thesinge "staat",
wie weet leren we haar dan
echt goed kennen.

Trijn van Zwo l
Tineke Werkman

050-416051
GRATIS BEZORGING-.----....-
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6·8 • Ruischerbrug 

Telefoon 050-416135
Gratis op maat

• SANITAIR en
CV HANDEL

• SANITAIR en
CV HANDEL

A. BURINGA
L v.D. VEENSTRAAT 24
. 798 PL GARHERWOLDE
TELEFOON OSO • 41604.

HETJUISTEADRES VOOR:

- onderhoud en reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ieder merk auto

zowel nieuw als gebruikt

Inruil en financiering mogelijk



Wester: 125 jaar jong
Op 1 september 1864 werd
door een aantal dorpelingen
het initiat ief geno men om
een toneelklub op te richten.
In die dagen waren er nog
twee soorten toneelvereni
gingen, n.l. voor de boeren
en middenstand en voor de
arbeiders. De boeren- en
middenstanderstoneelver.
waren haast allemaal lid van
de provinc iale bond , de
Rederijkerskamer. Als voor
waarde voor dat lidm aat
schap moest er tevens aan
kunst en kultuur gedaan wor
den, d.w.z. er moes t behalve
toneelspel ook gedichten en
voordrachten aan het publiek
ten gehore gebracht worden.
Op een gegeven moment
had Wester daar geen zin
meer in en is uit de bond
gestapt. Sinds die tijd voeren
ze alleen nog toneelstukken
op, waarvoor altijd zeer veel
belangstelling bestaat.
Op 1 september 1989 kon het
huid ige bestuur een tamelij k
uniek jub ileum vieren: 125
jaar tonee l in Garmerwolde
en met het huidige enthou
siasme lijkt het erop dat er
over 125 jaar wel weer een
feest gegeven zal worden.
Ongeveer 170 mensen kwa
men het bestuur gelukwen
sen, waaronder de "Harmo
nie" die een muzikale geluk
wens ten gehore brac ht . Ook
de gemeente was vertegen
woordigd door wethouder
Corneli s. In een leuke speech
memoreerde hij in het kort de
geschiedenis van Wester en
bood namens de gemeente
een enveloppe met inhoud
aan.
Door de leden werd aan het

bestuur een ingelijste geres
taureerde ledenlijst van de
oprichters van Wester aange
bod en.

Dett a v.d. Molen

De volgende
ochtend. . .

Zaterdagmorgen om negen
uur moest iedereen weer
paraat zijn om met de bus
mee te gaan. Nadat allen
redelijk fit ingestapt waren
zette de bus koers naar de
stud io's van rad io Noord , Het
oc htendprogramma tussen
10 en 12 uur was n.1. geheel
gewijd aan Wester,
Voor de meeste mensen was
het de eerste keer dat ze een
studio van binnen zagen en
een uitzending meemaakten
en zichzelf naderhand ook op
de radio konden horen,
Hoe gaat zo'n uitzending?
Direkt na binnen komst kom
je in een grote hal, waar aan
de muur een vijftal grote
sch ilderijen hangen, geba
seerd op de liedjes van Ede
Staal. Heel erg mooi.
Daarna ging je langzaam via
de regiekamer naar de opna
mestudio. alwaar Lianne
Abeln en Engbert Gruben al
klaar zaten. Iedereen zocht
een stoel op, De mensen, die
geïnterviewd werden, moes
ten bij de grote tafel komen
om alles vooraf even door te
nemen. Het zangkoor van
Wester. dat het lied "De Twee
Weezen" zou vertolken,
moest even proefz ingen om
de zenuwen de baas te wor
den en om het geluidsniveau
te regelen.

Het aparte van zo'n recht
streekse uitzending is, dat je
nu alles kunt zien wat je
anders alleen maar hoort,
zoals de nieuwslezer, die
gewoon achter een tafelt je
met een grote mikrofoon zit
te praten . Of de vaakge
hoorde opmerking: opschie
ten, hoe lang duurt dit nog? ,
we kome n in tijdnood, afkap
pen dat gesprek, enz, . ,
Alles moest precies op
schema en dat is erg inge
spannen werken voor ieder
een. Maar zoals u wel
gehoord zult hebben verliep
alles voorspoedig. Na afloop
was iedereen het er over
eens dat het een geslaagde
uitzending is geworden en
dat het erg leuk was om
zoiets een keer mee te
maken. Overigens, een ieder
die dat wil kan overdag zo
naar binnen lopen om een
uitzending mee te maken.

Detta v.d. Molen

Felicitaties voor de spelers
van Wester(foto: Hook Remer iel

Reünie Wester

Ruim 90 personen bezoch
ten de reünie, De heer Ties
Boschma (81 jaar) uit Hark
stede was de oudste reünist.
Hij was in de dertiger jaren lid
van "Wester", maar heeft
maar twee keer gespeeld,
want "hai ging altied boeten
zien rol". De souffleur zat dan
te zweten in het hokje, tot de
heer Boschma zei: "wie bin
nen op blz...."
Mevrouw Lenie Lavèn-Mu l
der was speciaal voor deze
reünie overgekomen uit
Canada . Jan Noordhof en
Kees Klei hadden een foto
tentoonstelling samenge
steld met daaraan verbon
den een prijsvraag. Men
moest raden van welk lid van
"Wester" een kinderfoto was.
Het antwoord was Kees klei.
De prijs werd gewonnen door
Hennie Havenga.

Janna Hazeveld

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkingestraat 5
050-139393

openlnqstljden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. Vm vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats: Grasdijkweg 8,
Garrnerwolde. 050-417517

Speoalist in ladenkasten. keuze uit
± 3OO'!standaardmaten
Verder: bedden, hoogslapers. sta
pelbedden, ooro's. hang- en leg
kasten,
grenen tafels en stoelen. boeken
kasten, warorek-comboate svs
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
KWAUTEIT EN BETAAL

BAA RHElD SAMENGAAN'

1I III1II1II1 W' '' ' 1!1I111111 11111111111 11111 1111 1111 11 11111111111 111111 1111

I iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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



Nederlandse Bond van

Plattelandsvrouwen
afd. Garmerwolde

Wist u dat...

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

echte
Groenteman

- Op de foto van de wereld
winkeliers in ons augus
tusnummer Irene van der
Wal ontbreekt?
Zij al heel wat jaren mee
werkt in de wereldwinkel.
Eerst in Groninge, toen in
Garmerwolde en nu 'in
Thesinge?

- Onze trouwe bezorger Jan
Jacob Ritsema op vrijdag
29 september in het huwe
lijksbootje stapte met Mar
greet Holtman?
Het nieuwe seizoen voor
de culturele vereniging
wat teleurstellend gestart
is: het Theater te Water
kon dit jaar Ten Boer niet
"aandoen" vanwege ver
minderde subsidies .
Gelukkig is het al snel 11
oktober. Op die datum
speelt kindertheater Tip
Top het stuk "De Witte
Vader" in het Buurhoes.
De damesgym inThesinge
weer begint op donderdag
5 oktober van 20.00 tot
21.00 uur. Nieuwe leden
zijn van harte welkom.
De kopij voor Thesinge nu
ingeleverd moet worden
bij Joanne v.d . Meulen,
G.N. Schutterlaan 25, tel:
05902-3544.
Dat moet gebeuren vóór
het tweede week-end van
de maand.
er 6 november weer een
jaarvergadering van
Dorpsbelangen Garmer
wolde is.

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

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Herv. Gemeente
Garmerwolde·Thesinge

1 okto ber: Thesinge 10.00 u. ds. S.
Lanser. Gron ingen

8 oktober: Garmerwolde 10.00 u.
ds. C. de Vries-Batenburg

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

22 okto ber: Garmerwolde 10.00 u.
cand. mw. J. Seldenrath, Gronin
gen

29 oktober: Thesinge 10.00 u. ds. C.
de Vries-Batenburg, doop- en
oo gstdienst

Blues Blues
Zaterdag 14 oktober 1989
organiseert de Ver. Dorpsbe
langen een Blues-avond in
Dorpshuis "De Leeuw".
Voor deze avond hebben we
de Edo Duuker Band gekon
trakteerd. De Edo Duuker
Band is in 1988 ontstaan als
een gelegenheidsformatie.
Vier Eemsmond-muzikan
ten, die al eerder in wisse-
lende formaties hadden
samengespeeld vonden
eikaar voor een optreden in
een plaatselijk café. De for
mule: enthousiasm e/vak
manschap/rythm and blues
sloeg zo goed aan, dat direkt
vele optredens volgden.
Regelmatig speelt de groep
in het voorprogramma vande
groep "Normaal".
De band bestaat uit vier
muzikanten die als motto
hebben "nait soezen moar
broezen" . Gronings voor niet
ouwehoeren maar de beuk
erin. En dat is dan ook wat de
band doet. Swingen en de
tent op de kop zetten. Tot
ziens op 14oktober in Dorps
huis "De Leeuw", aanvang
22.00 uur.

Geesje Santing

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge-Garmerwolde

oktober : 9.30 u. kand. de Boer,
Kampen; 14.30 u. ds. Raven.
Bedum

8 oktober: ds . van de Peppel,
Assen; 14.30 u. drs. Hoek. Mld
wolda

15 oktober : 9.00 u. drs. de Vries,
Kampen; 14.30 u. ds. van der
Meulen , Bovensm ilde

22 oktober: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen, 14.30 u. drs. Sch eltens,
Glimmen (voorber. HA)

29 oktober: drs. van Oeveren, Leek
(HA); 14.30 u. dr. Broek-Roelots,
Paterswolde

DROGISI'EII.IJ·PIUtFUMEIUE·REFORM-8Cl1OONlIEID8SA

WINKELCENTRUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050....'0608.

Janna Hazeveld

Rederijkerskamer
"Wester" Garmerwolde
bestaat 125 jaar

Stoomfluitjes
TE KOOP

- 3 gaskachels, tel: 050-
423211, H. Veninga,
Dorpsweg 50.

vrouwen toegankelijk.
Binnen de afdeling is een
zanggroep en een handwerk 
groep aktief. De afdeling
heeft kontaktvrouwen in de
Provinciale commissies
"Vrouw" en Agrarische com 
missie, en heeft vertegen
woordigingen in: Stichting
Dorpshuis Garmerwolde, de
Feestweekkommissie en
Stichting Vrouwenraad Ten
Boer.
Alle afdelingsavonden wor
den gehouden in dorpshuis
"De Leeuw". Inlichtingen
kunt u verkrijgen bij de presi
dente : Frouwke Schuur-de
Vries, L. V.d. Veenstraat 26 ,
9798 PL Garmerwolde, tel.:
050-416394.

Op 24 en 25 november wordt
er een jubileumuitvoering
gegeven, in dorpshuis "De
Leeuw". Opgevoerd wordt
"De Twee Weezen" naar het
Frans van d'Ennery en Cor
mon, vertaald door Ernst van
Altena. Het stuk speelt ten
tijde van de Franse revolutie
in Parijs.
De uitvoering van zaterdag
25 november wordt swin
gend besloten O.l.V. van de
"Pax Jazz Band". Kaarten:
vrijdag 24 november: voor
verkoop f 6,50 , aan de zaal
f 8,-; zaterdag 25 novem
ber: voorverkoop f 8,-, aan
de zaal f 10,-. Vanaf 1 sep
tember te bestellen bij: J.
Hazeveld. tel.: 050-41477Z

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05()..416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Voor uw :

Op woensdag 13 september
jl. begon het seizoen 1989/
1990. Bij het samenstellen
van het jaarprogramma was,
zo zei de presidente,
Frouwke Schuur-de Vries,
rekening gehouden met de
doelstelling van de Bond.
Alle aktiviteiten kunnen
onder 3 hoofdstukken wor
den gerangschikt.
Recreatie-Educatie-Emanci
perende vorming . Deze 3
hoofdstukken hebben voort
durend met elkaar te maken,
en vloeien in elkaar over.
Voor deze eerste avond
waren uitgenodigd de dames
Cazemir en Poppinga, die op
zeer enthousiaste wjze ver
telden over hun hobby, het
maken van kaas, boter, kar
nemelk en kwark. Onderwer
pen voor dit seizoen zijn o.m.
De Groninger wadden,
Europa 1992 en de gevolgen
voor de vrouw, een doe
avond: Werken met stenen,
een voorlichtingsavond van
uit de drugsvrije therapeut i
sche gemeenschap Hoog
Hullen met het cabaret "Na
de kater" . Excursie's o.a,
naar het Post distributiecen
trum, Oldenburg , Hoog
houdt.
Cursussen: Handwerkcur
sussen, Zijde schilderen ,
spinnen en "Vrouw en
Gezondheid ". De laatste cur
sus wordt georganiseerd in
samenwerking met het Vrou
wenprojekt Ten Boer en is
ook voor niet-Plattelands-

Dorpshuis "de Leeuw"



foto van de maand "Zeg luister eens, weet je wat ik krijg op Dierendag?" (tot ccAnones

vander Meulen}

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Elisabeth Foeken, Detta v.d. Molen,
Henk Remerie (totoqraaû , Tineke
Werkman-Uitham.

Redaktie Thesinge:
Andries v.d. Meulen (totoq raaû.
Joanne v.d . Meulen ,
Truus Top, Joep de Bree,
Metha Niikamp, Lucie Kol-Slach ter.

Eind-redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken.
L. v.d. Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge:
Joanne v.d, Meulen, Schutterlaan 25.
tel. 05902-3544

Lay-out: Gonnie Pater, Metha Nij
kamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens,
L. V.d. Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde.
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05.749
giro v.d. bank 916938.

Abon nementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór het
2e weekeinde van de maand .

Afscheid Chrétien Schouteten

Praat met
de Rabobank
voordat u een

hypotheek
afsluit

Rabobank Te n Boer e .o .
kantoor Garmerwolde

Bel voor een afspraak
Dh r. J . Arends
tel. 050-416202

Wegens te drukke werk
zaamheden heeft Chrétien
besloten uit de redact ie van
de G en T te gaan. Wevinden
het iedere keer weer jammer
als een redact ie-lid ons ver
laat. Chrétien schreef
meestal vrij lange art ikelen
die prett ig om te lezen waren.
Ook heeft hij een tijdlang de
eindredact ie verzorgd. Dat
onderdeel van het werk
houdt in, dat er gekeken
wordt welke artikelen
geplaatst worden, of er
ruimte is voor alle binnenge
komen kopij en of er in de
kopij onjuistheden of ondui-

delijkheden zitten . Chrétiens
eindredactiewerk is intussen
overgenomen door Joanne
van de Meulen en dat bete
kent dus ook, dat -wat The
singe betreft- de kopij bij
haar ingeleverd moet worden
(G.N. Schutterlaan 25, tel.
3544 ).
Tijdens de redactievergade
ringen hadden we veel steun
aanChrétien, omdat hij nogal
eens nieuwe ideeën opper
de. AI met al hebben we pret
tig samengewerkt en we
wensen Chrétienveel succes
met zijn andere beziqheden.

De Redact ie

Rabobaok ~
gelden goederaad

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.


