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"Ik kin mit aale minsen omgoan"

Wie met Jan Jetmet Steen
huis (9 1) aan de praat komt,
is vooralsnog niet uitgepraat.
Dat ondervond ik toen ik hem
afgelopen maandagmiddag
thuis aan de Dorpsweg
opzocht om met hem te spre 
ken over zijn leven. Wepraa t
ten 4 uur lang en toen had
den we nog maar een kwart
van zijn leven 'doorge
ploegd'. De rest - vanaf 192 1
toen hij trouwde - deden we
in sneltreinvaart, omdat
mevrouw Steenhuis tegen
zessen door hem verzorgd
moest worden. Zijn uitspraak
.lk kin mit aale minsen
omgaan" in de loop van het
gesprek maakte hij zeker
waar. ik heb er vier zeer gea
nimeerde en plezierige uren
doorgebracht.

Familiegeschiedenis

"Ik ben op 8 september 1898
geboren in de gemeente Mid
delstum. Mijn vader was
landarbeider, dus niet vast bij
een boer, mor ik heb nooit
vernomen dat hai waarkloos
wèst het. Mijn vrouw is op
Oosterburen, vlakbij Middel
stum geboren, waar haar
vader vaste arbeider bij een
boer was. Zij is van 1893, dus
je begrijpt 'k heb nooit wat te
zeggen had, zai was oldste.
Mijn vader was de oudste
van 12 kinderen, waarvan er
enkele stierven. Mijn groot
moeder bleef na de dood van
mijn grootvader met 6 kinde
ren zitten, dus moest ze
werken bij de boer en mijn
vader paste op de kinderen.
's Winters moesten de arbei
ders op 5 uur op de dorsv loer
zijn, zo ook mijn groot moe
der en toen is het een keer
gebeurd dat ze aan 't lief tou
ien 'n snijduu n vastzat, maar
gelukkig hebben ze haar
gevonden. De taak van de

vrouw lu op de dorsdee l was:
ze moeste n de schoven recht
leggen, want er werd nog
gedorst met een paard. Dat
paard liep - net als bij een
karnmo len geblindoekt
rond in een ring, waardoor
een blok de aren dorste. Het
vrouwvolk moest dan steeds
een nieuwe 'leg' plaatsen,
dus korenschoven klaarleg
gen voor een volgende ron
de. Later werd er ook met de
vlegel gedorst.
Op zijn elfde moest mijn
vader de kost meeverdienen,
hij ging werken bij een boer.
Hij t rouwde op 33 jarige leef
tijd met mijn moeder, die toen
al negen jaar weduwe was en
drie kinderen had. Dat waren
dus mijn halfbroers en -zus
ter. We spreken dan over
1897."

Kinderjaren

"We woonden in mijn kleuter
jaren in de Westerw ijdwer
derstraat in Middelstum . Ik
herinner me nog dat ik spe
lenderwijs - ik had ruzie met
een buurmeisje - haar mijn
klomp nagooide en dij vloog

De heer Steenhuis (toto: Henk Remerie)

bie heur moeke deur t glas
hèn, dat kostte mien moeke
toun 40 cent. Ook weet ik
nog dat er een fami lie Caze
mir uit Amerika bij ons in de
straat kwam wonen, met een
hondekar, want ze deden in
negotie . Als kleintje riep ik
dan die hond en reed erop .
Ook zie ik me nog onder een
heg doorkruipen daarachter
lag een moestuin, en met wat
andere kwajongens aten we
ons dan 'zat' aan spr uiten.
Dat was echt een lekkernij,
want gewone groenten zoals
we dat nu kennen (spinazie,
sla e.d.) werd er niet ver
bouwd, wel veel kool en boe
renkool. Wie kregen toun
veul roeg vouwer zoals snert,
boontjesoep, stampot, zoe
penbrij. in heel bijzondere
gevallen eens krentjeb rij en 's
zondags klont met stroop of 
als 't er aan zat - met rozijnen
of krenten.Vlees of spek aten
we niet, alleen als een .kold
slachter" vlees had, b.V. van
een gestorven paard, dan
liep er een vrouw door het
dorp om dit rond te roepen.
Het beste vlees kostte vier
cent per pond, het mindere

was 2V2 cent. Die koudslach
ter had een zuster, vrouw van
Zanten, die liep te venten met
galanterie in een korf op de
schouders. Wij probeerden
dan een kikker te vangen en
gooien die in de korf, dan was
ze doodsbenauwd."

Kerk en school

"Als je op 1 mei 5 jaar was
geworden mocht je naar
schoo l. Ik heb alttee noar
gereformeerde schoul goan,
mien moeke was gerefor
meerd, mien pa hervormd.
Op die leeftijd ging je ook
mee naar de kerk, ik kon t nait
best volhollen, zat altied bie
voader in baank, mor je rnoz
zen ja. Na kerktijd kwam de
familie die in de buurt
woon de mee uit de kerk te
koffiedrinken, de kraantjes
pot stond op tafel en dan
kreeg je een kandijklontje.
Sukker zag je in de week
nooit en we dronken alleen
thee als er visite was. 's
Namiddags uit school kre
gen we een half snee rogge 
brood en als we dorst haden
gingen we naar de put om
water te drinken .
De school had 8 klassen in
vier lokalen, soms zaten er
wel 65 kindere n in één lokaal!
Ol juffrouw Boneschansker
had klas 1 en 2, ze was n
beetje troag soms deed ze
een dutje dachten de kinde
ren. Als je jarig was kreeg je
op schoo l een plak koek op
de bovenarm vastgemaakt
met een rood strikje . De
meester van klas 3 en 4 was
een heel deftige meneer,
maar hij kon gemene tikken
geven met de lineaal. Wie
moc hen hom nait. Later kre
gen we meester Olthof, een
echte sportman, hij zorgde
ervoor dat we wat gymnas
tiekspu llen kregen, spring-



bokken enzo. De 7 en 8 klas
zat ik bij meester v.d. Schans.
De 7e klas kun je vergelijken
met het begin van de Ulo
school. We hadden nog lees
boekjes in de ouderwetse
duitse letters , rekenen en
schrijven deden we op een
lei. Ik kon heel goed rekenen,
ik heb een goed geheugen,
dat merk je wel. We moesten
elke week een psalm leren, ik
hoefde deze maar één keer
over te lezen, ik ken ze alle
150missch ien nog wel."

Aan het werk

"Op 2 september 1908 over
leed mijn moeder aan maag
kanker, ze heeft erg geleden,
7 september werd ze begra
ven en 8 september werd ik
tien jaar. Een buurvrouw had
mijn moeder verzorgd toen
ze op bed lag, ze kreeg daar
voor 40 cent per dag + de
middagkost. Mijn vader ver
diende f 6,- per week, daar
bleef dan f 3,40 van over,
daar moest je van leven. Ik
had flinke ouders en dan
doet het je zeer te moeten
meemaken dat mijn moeder
me haar laatste stuiver gaf 
ik zie haar nog in de bedstee
liggen en haar portemonnee
pakken van de bedsplan k 
daar moesten mijn zuster en
ik die middag van eten, ze
stuurde ons naar de bakker
om een bol. Hier al ligt het
begin van mijn heengaan uit
de kerk. De dominee kwam
nooit bij een arbeidersstand
op bezoek, dat deden de
ouder lingen. Wij als kinderen
zaten daar dan 's avonds bij.
Biebel kwam op toavel, der
wer n kapitteltje oet lezen,
nooi t werd er gevraagd hoe
red je je? In dat kapitteltje
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E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garrnerwolde
050-416425

was joen troost.
Toenop 10jarige leeft ijd kwa
men we - mijn vader, mijn
zusje en ik - bij mijn tante
Fenna inwonen, 8 jaar was zij
mijn pleegmoeder en ik had
het niet beter kunnen treffen.
Na een half jaar 7e klas
moest ik helaas wel van
schoo l: mijn vader ging op
zaterdagavond naar mees
ter: "Hij komt maandag niet
meer,mien zuster kin ons ver
geefs nait de kost geven."
"Lot die vent toch deurleren"
zee meester, "hai speuit mit 't
leren". Mor ik kwam op melk
fabriek. Van 's morgens 6 tot
's avonds 6. dat is 60 uur per
week voor f 1,50, dat is dus
2'12 cent per uur. Ik moest
blikjes maken voor de gecon
denseerde melk en nog wat
andere werkzaamheden. Die
gecondenseerde melk ging
per motorboot - onze melkfa
briek had toen (1910) al een
motorboot - via Harlingen
naar Engeland en daarvan
daan namen ze blik en hout
mee terug.
Ik heb hier tot half mei, dus
een half jaar maar, gewerkt. k
Wol der nait blieven, 't was
mie te dood. Aale doagen
achter 'n mesientje, zulfde
handgrepen."

Boerenknecht

"Toen ben ik als 4e jong 
schoapsjong - bij de boer
gekomen. Grote boeren had
den nl. 4 knechten. Ik ver
diende f 25,- per jaar plus
kost en inwoning . Ik moest
om de schapen denken, voor
elk lam dat geboren werd en
in leven bleef kreeg ik een
dubbeltje. Ook waren de kip
pen en eenden aan mijn zorg
toevertrouwd. Als aardig-
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heidje en om de oplette nd
heid te bevorderen kreeg ik
een kwartje voor het eerste
eendeëi dat ik vond. We aten
aan een bank op de stenen
vloer, apart, zonder kachelen
's winters kropen we dan wel
eens achter de koeien. We
kregen bij strenge kou wel
een petroleumkachel, maar
die walmde zo dat hij wel uit
moest. Soms schonk de
boer ons ook olie voor de
lamp, zodat we wat konden
zien, maar meestal was dat
een voorraad voor slechts 1
uur. ik vond dat jammer, want
ik las graag. Ook later haalde
ik altijd boeken uit de bibl io
theek, anderen deden dan
een middagslaapje, maar ik
bestudeerde de kerkgesch ie
denis en boeken over theo lo
gie, ook andere godsdien
sten zoals de Islam heb ik
veel over gelezen. Het jaar
daarop kon ik bij een andere
boer meer verdienen, maar
hier moest ik om half vier
opstaan om te melken. In
totaa l ben ik 6 jaar boeren
knecht geweest ".

1e wereldoorlog

"Inmiddels was de oor log uit
gebroken , in 1914 werd de
mobi lisatie afgekond igd en in
1916 werd ik goedgekeurd. 2
mei 1918 werd ik opgeroe
pen. lk heb tot 1oktober 1919
gediend. Ik wou graag bij de
marine, ik wou wat van de
wereld zien, maar daar had
den ze al genoeg en zo kwam
ik bij het 12eregiment van de
Infanterie in Assen terecht.
Vervolgens zaten we in kamp
Mill ingen en in de Houtrust bij
Den Haag. Hier kregen de
besten van ons de gelegen
heid om zoveel als we wilden
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Goed voor uw goed

te sporten. Dat was eigenlijk
een opleiding voor de storm 
troepen, dat is het vuilste
baantje van alle militaire rom
mel, maar dat zeiden ze
natuurlijk niet.
Ik moest een klein jaar nadie
nen, ik had wel broeder
dienst , maar mijn halfbroer is
in 1914 naar Amerika vertrok 
ken. Dat laatste jaar zat ik in
Bellingwolde om de grens te
bewaken. Toen was nl. de
Spartacusopstand (van de
comm unisten) in Beieren.
Dat was gain roare dainstt ied
doar, minsen waren hail aans
as nou." En dan tegen mij:
"Je weet toch wel wat de
Spartacusopstand was. Ik
had het hart niet om nee te
zeggen."

Mevrouw Steenhuis

"In 1917 hertrou wde mijn
vader met de moeder van
mijn (toen nog toekomstige)
vrouw. En 4 jaar later heb ik
mijn stiefmoeders oudste
dochter "kregen". Onder
dienst kreeg ik brieven van
Rensktje (mevrouw Steen
huis heet Rensktje Bulthuis).
Die schreef ze namens mijn
vader, want dij kon nait best
schrieven, hai het mor even
noar schou l goan. Ze schreef
"Lieve Jan" erboven. Doar
heb k heur loater voak mit
ploagd: Mochtst mie toun
ook aal lieden?
Mijn vrouw heeft maar weinig
de school bezocht, pas in
1903 kwam er de leerplicht
en voor die tijd moest ze
steeds helpen, omdat haar
moeder als weduwe ook uit
werken moest. In 1903, ze
was toen tien jaar, moest ze
naar school, maar toen kreeg
ze tyfus en moest een half

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)



Koffiekonsert
"De Alpenjagers"

n Zundagmörgen in novem
ber. a lle Rieksweg weer vol
auto's . Zo gait dat nou aal
vief joar. De "Alpenjagers"
geven n kovviekonsert. Dizze
moal noatuurlijk ook weer
onder laiden van Roelf Stol.
Ze hadden der nou zults
ladyspeaker bie, Gerda Kalk.
Dat bevuil goud mot ik zeg
gen.
De kapel bluis der weer lustig
op lös. Roelf en Reinette zon
gen der weer bie en zults de
muzikanten zongen sums
een deuntje (de lesten mou
ten de tekst nog wel even oet
kop leren). Het konsert werd
besloten mit het "Slaven
koor", wat ien de haile zoal
goud haard mitzongen werd.

Janna Hazeveld
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In de N.H. Kerk van Thesinge gaf de muziekvereniging "Julia
na" op 19 november een jubileumkonser t ter gelegenheid van
het 60-jarig bes taan van de vereniging. Een tweetal /eden kre
gen een onderscheiding vanwege hun langdurig lidmaat
schap. De heer H. Vegte r kreeg voor 40 jaar lidmaatschap een
gouden speld en de heer G. W Groenwold voor 25 jaar een zil
veren speld. (foto; Ancnes v.d . Meulen)

Gereformeerde kerk
Thesinge-GarmerwoJde

3 december: 9.30 u. ds. Arends
man, Haren: 14.30 u. drs. Boon,
Gron ingen

10 decemb er: 9.30 u. ds . Jans, Gro
ningen (gezamenlijke dienst):
14.30 u. ds. de Jonge. Siddebu
ren

17 december: 9.30 u. drs . Elsinga.
Spijk: 14.30 u. ds. Bulthu is

Herv. Gemeente
Garme rwoJde ·The singe

3 december: Garmerwolde 10.00
u. ds. W. van Gemert . Assen

10 december: Thesinge 9.30 u.
gezamen!. dienst in gerst. kerk,
ds. G. J . Jans

17 december : Garmerwolde 10.00 u
ds. C. de Vries-Batenburg

24 december: Thesinge 20.30 u.
kerstnachtzangdienst m.m.v.
Juliana, ds. Jans, ds. De Vries
Batenburg . ds. Wessels. H. P.
Nauta . org.

24 december: Garmerwolde 22.00
u. kerstnachtzangdienst m.m.v.
Harmon ie, ds. Jans, ds. De Vries
Batenburg . ds. Wessels. H. P.
Nauta, orq.

25 25 december: Thesmqe 10.00 u.
ds C. de Vries-Batenburg

25 december: Garmerwo lde 16.00
U . kinderkerstfeest m.m.v. zon
dagsschool

31 december: Thesinge 19.00 u. ds
C. de Vries-Batenburg .

Kerkdiensten

Tineke Werkman-Uitham

Als ik hem vraag naar hun
beider gezondheid zegt hij:
"Ik zie bijna niets meer en
hoor slecht , maar kan geluk
kig nog voor mijn vrouw zor
gen. Mevrouw Steenhuis is
helemaal stijf van de reuma
t iek en kan niet meer spre
ken, volgens haar man is ze
haar geheugen ook kwijt.
,,'t Is soms wel n beetje ain
zoam, want wie kinnen nait
meer proaten". Gelukkig
heeft hij burenhulp elke dag,
ook de wijkverpleging komt
dagelijks en een zoon en een
doch ter helpen ook weke
lijks. Bij het weggaan zegt hij:
"Zal ik je nog snel iets vertel
len over mijn bestuurlijke en
maatschappelijke funkt ies?"
Ik zeg dat ik graag eens
terugkom. .Duch dat" , zegt
hij, .wetholder Cornelis en
dien bruier Cor kommen ook
wel ains en din kommen wie
haile wereld deur."
Als u de hele wereld door wilt
komen, dan weet u waar u
moet zijn, de heer Steenhuis
zal u graag ontvangen .

Tot slot

dat er een stuk van de jeugd
verknald word t, dat ze niet
meer aan de slag kunnen
komen, terwij l ze zoveel
geleerd hebben. En dat alles
zo vervlakt, dat vind ik ook
erg: de kerken lopen leeg, de
partijen gooien hun beginse
len overboord en de bonzen
gaan snel goed zitt en."

S.D.A.P.

In 1920 werd hij lid van de
S.D.A.P.de Soc iaal Democra
tische Arbeiders Partij. Dat
kwam eigenlijk door de maat
schappelijke prob lemen. AI
tijdens zijn dienstt ijd had hij
vele gesprekken daarover
met de legerpredikant. Hij zei
tegen hem: "het is misge
gaan toen het pred ikant
sambt een betaald beroep
werd. Ik wil een ander graag
helpen, ouden en zieken,
maar ik heb er nooit wat voor
gevraagd. De kerk is daarin
tekort gescho ten, ze hadden
een diakenhuis, maar daar
kregen de mensen onderdak
en niet veel meer." "Ook de
gemeentelijke werkhuizen
vond ik onmenselijk. De
zogenaamde mindervaliden
moesten vlinten kloppen
voor 25 cent per dag. Als ik
daar weer aan terug denk
ben ik blij met deze tijd, met
zijn sociale voorzieningen. In
1947 heb ik trouwens
bedankt voor de partij. Toen
stuurden ze soldaten naar
Indië. 'k heb Drees nooit
meer lieden mocht.
't Allerberoerste nu vind ik

jaar thuis blijven. Daarna
begon haar reuma waar ze
haar hele leven onder gele
den heeft. "
Na hun huwelijk, ze kregen 4
kinderen, ging de heer Steen
huis op de steenfabriek van
Detmers in Middelstum
werken. In 1948 werd hij
bedr ijfsleider op de steenfa
briek Eureka in Noorderho
gebrug , waar ze ook gingen
wonen. Na zijn pensionering
op 1 maart 1964 - hij kent alle
data nog exakt - kwamen ze
in Garmerwolde wonen .

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandelingopafspraak

05902·2418 G.N.Schutterlaan 21, Thesinge
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WINKELCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608 .
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Fa.W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
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ENGELBERT
050--416217

GAS-WATER
ELECTRA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

vert - glas - behang 
klompen - laarzen -

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



Eén uit de vele .

Bestuursleden van de G.J.V.
Boven v.i.n.r.: Jan Bos, Luit Oomkes, Stoffer Havinga , Stoffer
v. d. Veen, Bert Klimp, Bertus Schuurman.
Onder v.i.n.r.: Marja Schut ter, Gea Joling, Coby van Huis, Hen
nie Mol/ema (foto : Andnes vo . Meulenl

De G.J.V. in gereformeerde
kring hoef je niet te vragen
waar die letter s voo r staan,
maar of u, lezer, dat ook
weet? Dus hadden we een
gesprek met een viertal
leden van de Jeugdraad
over het jeugdwerk in The
singe (nl. Fred Ritsema,
Menno Ritsema , Marja
Schutter en Stotter van der
Veen).

Geschiedenis

Van oudsher organiseert de
Gereformeerde kerk haar
jeugdwerk zelf. In ..Niet met
steen en hout alleen...". het
herdenkingsboek dat uit
kwam in 1985bij het 150jarig
bestaan van de Gerefor
meerde kerk in Thesinge, valt
het op dat er al in 1876over
de (G).J.V. wordt gesproken.
..De hulp van jongelingen- en
jongedochters-verenigingen
wordt ingeroepen om geld in
te zamelen voor lampen en
gordijnen voor het nieuwe
kerkgebouw." (De lampen
kosten dan f 178,93, zouden
dat de huidige nog zijn?) In
1883 wordt de meisjesvereni
ging ..Bidt en werk" opge
richt en in 1933 de meisjes
vereniging ..Klimop", leeftijd
12-16 jaar. Omstreeks die
zelfde tijd waren de jongens
van 12- t6 jaar bij de knapen
vereniging ..De jonge
Samuel" aangesloten.
Sinds plm. 1960 zijn de jon
gens- en meisjesclub samen
gevoegd in de gerefor
meerde jeugdvereniging
..Bidt en Werkt". Thans heten
ze C.J.v., dus Christelijk i.p.v.

Gereformeerd en staan ze
open voor alle gezindten en
ook voor de buitenkerkelijke
jeugd .

Organisatie

De jeugdraad is het overkoe
pelend orgaan. Voorzitter
ervan is Stoffer Havinga,
secretaresse Coby van Huis
Oomkes, penningmeeste
resse Trijn Oudman-Jonk
man. Verder zijn er nog twee
ouders, te weten Reina Bus
en Hennie Mollema, lid. De
kerkeraad wordt vertegen
woord igd door haar jeugdou
derling Titia Schutter-Veen-

kamp. En van elk van de drie
clubs worden ook 2 leden
afgevaardigd, nl. Gea Joling
en Bertus Schuurman
namens de oudste club, de
G.J.v. (plm. 17jaar en ouder).
van de 17-ctub, ..Ons vrolijk
geloof" geheten, hebben
Fred Ritsema en Marja
Schutter zitting in de Jeug
draad. De jongste groep
(plm. 12-plm. 16 jaar) wordt
vertegenwoordigd door Stof
fer V.d. Veen en Bert Klimp.
En dan is er nog een vierde
groepering, de discogroep
FIRST MOVE, waarvan de lei
der Menno Ritsema zitting
heeft in de jeugdraad. De
jeugdraad vergadert plm. 10
keer per jaar.

Leuke ervaringen

Fred: ..We bezochten vorig
jaar iedere maand een
andere kerk met onze club,
dat was een hele ervaring.
Zeer indrukwekkend vond ik
ook een lofprijsavond die we
eens hebben georganiseerd
in Thesinge".
Stoffer : ..Ik vind de clubweek
ends één van de hoogtepun
ten. Vooral om te zien hoe
goed de jeugd dan met
elkaar omgaat, dat doet me
wat."
Menno: "Het hoogtepunt
voor mij was wel dat de disco
compleet was qua aankle
ding. En op top avonden, als
er veel mensen komen (plm.
80 à 90) dan heb je eer van je
werk. Een minpunt was eens
een avond waar we om half
acht met z'n vieren zaten en
om half elf nog. Dan vraag je
je af waar ben je mee bezig.
Vorig seizoen hebben we
goed en gezellig gedraaid."
Marja: "Mij blijft bij mijn eer
ste jaarfeest. Dat was goed
geslaagd, terwi jl de jeugd
toch een beetje bang is om
voor gek te staan."

De toeko mst

"We zijn een ietsje somber
vanwege het aantal leden
voor de toekomst, maar qua
aktiviteiten zeker niet.., zegt
Marja. Plannen voor de toe
komst: Stoffer: "We gaan op
de oude voet verder, probe
ren de kerkgang bij de jonge
ren te stimuleren door te zor
gen dat ze de dienst als
vreugdevol kunnen ervaren".

Joanne V.d. Meulen
Tineke Werkman-U itham

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

echte
Groenteman

. ;<11
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1e kwelileU
* Ruime sortering
• Goede service
• ook voor : Ijzerwaren, verf,

keuken . , tuinhout. ka.~en

VRUBUJVEND PRUSOPGAYE

GRATIS BEZORGING----
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 - Ruischerbrug 

Te1eloon 050-416135
Gr atis op maat



uw brood wcrdt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

GJV Bidt en Werkt
Aanta l leden: ± 30
Plaats en t ijd van samenkomst: Ons Trefpunt , 's zon
dags om de 14 dagen van ± half acht tot ± 10 uur.
Wie kan lid worden: Jongeren in de leeft ijd van ± 17 tl m
± 25 jaar.
Kosten: f 30,- co ntributie per jaar, voor bijzondere akt ivi
teiten kan men een beroep doen op de Jeugdraad.
Aktiviteiten: 2x per maand vergadering, discussie over
een bijbe ls of maatschappelijk onderwerp, voorbereid
door 2 leden.
Bijzondere aktiviteiten: organ isatie van één aktiv iteit van
de startweek , speciale kerstbijeenkomst, organisatie van
één jeugddienst, jaarlijkse dropping in november, jaarver
gadering, notensc hieten, het maken van kerstbakjes .

14· club
Aantal leden: :':: 15
Plaats en ti jd van samenkomst: Ons Trefpunt, 's zon
dags om de 14 dagen van ± '12 8 - ± '12 10.
,!",iekan lid worden: Iedereen in de leeftijd van 12 tot =16
Jaar.
Aktiviteiten: zie bij G.J.V., meer in spelvo rm, thans bezin
ning over een wat andere aanpak .
Bijzondere aktiviteiten: In grote lijnen net als bij de 17
club, daarnaast maandelijks co llecteren en bloemen
bezorgen na afloop van een dienst.

17· club "O n s vrolijk geloof'
Aantal leden: ± 13
Plaats en tijd van samenkomst: Ons Trefpunt, woensdag
of vrijdag van half 8 tot ± 9 uur, om de 14 dagen .
Wie kan lid worden: Jongeren van ± 14 tot ± 17 jaar.
Kosten: f 1,- per avond.
Aktiviteiten: zie bij G.J.V.
Bijzondere aktiviteiten: mee organiseren van de start
week, Sinterklaasavond, kerstavond , jaarfeest in maart,
organ isatie jeugdd ienst. afsluit ing clubjaar met een week 
end maar b.v, een eiland,

FirstMove
Leiding: Menno Ritsema, tech nische man: Jan Bos
4 bandleden: Luit Oomkes, Reinie Boer, Alfred Klok,
Ronaid van Zwol .
Optreden: 1x per 3 weken op een vrijdagavond van '128 tot
± 11 uur in Ons Trefpunt.
Entree: f 2,- p.p.
Bijzonderheden:Ze bekostigen zichzelf van entreegeld en
en toeslag consumpties. Van het geld kope n ze nieuwe
singles . Soms optreden op verzoek.
Opgericht: ± 6 jaar geleden.

Dropping G.J.V.

Op vrijdag 10november werd
er weer een dropping (speur
tocht) door de G.JV georga
niseerd. Om half acht vertrok
de bus, vanaf Trefpunt, met
53 deelnemers richting Smil
de. Naar "De Jonkershof"
van Johan en Ina de Wit,
voorheen wonende te The
singe. Na de koff ie met koek
werden de deelnemers in 7
groepen verdeeld. Met een
gids voorop vertrok de bus
naar een voor ons onbe
kende plek. Hier moesten we
de bus verlaten. Gewapend
met een stenci l met spel re
gels en een pap ier waarop
stond hoe je moest lopen ,
ging iedere groep op weg.
Onderweg moesten er ver
schillende vragen beant
woord worden. Voor somm i
gen toch echt te moeilijk?
De eerste zes groepen waren
er redelijk snel weer. Groep
zeven kwam pas na twaalf
uur binnen. Hierna vond de
pr ijsuitreiking plaats. Naast
de 1e. 2e en 3e prijs was er
ook nog een poedel prijs.
Natuurlijk werd na afloop nog
even gezellig nagekletst.
Tegen twee uur vertrok de
bus weer richt ing Thesinge.

Ina van Zanten
G.N. Schutterlaan

TE KOOP GEVRAAGD

- Een paard/pony om te ver
zorgen. Het liefst in Gar
merwo lde of omgeving.
Cindy I eunis, tel: 050
421160.

C.P.B. Thesinge

De C.P.B. is een landelijke
organisatie, onderverdeeld
in gewesten en afdelingen.
Zo'n afdeling is er ook in The
singe. Eenmaal in de maand
komen we bij elkaar, een veel
heid van onderwerpen,
betrekking hebbend op gezin
en maatschapp ij komen aan
de orde.
Wanneer U graag eens nader
kennis wilt maken met het
werk van de C.P.B. bent U
natuurlijk van harte welkom
op één van onze bijeenkom
sten:
19 dec: Kerstavond
16 jan: Jaarvergadering
20 feb: Mevr. Krol uit Uithui
zen
Thema: Homeopathie
20 mrt: Mevr. J. Joling- Hes
seis uit Thesinge vertelt ons
over haar reis naar Israël en
laat ons enkele dia's zien.
24 apr : Dhr. Damsma uit
Leek.
Thema: Vrijheid in gebond en
heid (criminaliteit en straf
recht).
Nadere inlicht ingen te krijgen
bij: Ida Oomkes, tel: 2771.

TE KOOP AANGEBODEN

- Cons . aardappelen, Irene,
Resonant, Bintje. K. Jan
sen, Geweideweg 11, Gar
merwolde, tel: 050
416365.

- Voeraardappelen. K. Jan
sen, Geweideweg 11 , Gar
merwolde , tel: 050
416365.

- Volvo stationcar met trek 
haak nov '79. Prijs n.o.t.k.
Tel. 050-422989

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON D5D - 132453,

Wonkeloontrum '--'~ tel . 415222
Selwerd tel. 778465

CI.~47

Beyum Oost. tel . 421462



Kinderkerstloop 1989

Wist-u-dat

gegeven aan deze uitnodi
ging.
De volgende bijeenkomst is
op 6 december a.s. Deze
avond wordt georganiseerd
door een ééndags bestu ur.
Op 12december organi seert
de reiscommissie een dag
tocht naar Oldenburg waar
o.a. een bezoek wordt
gebracht aan de Lamberti
markt (kerstmarkt).

Janna Hazeveld.

,1 1111111111111111111111 1111111111111111111111111111

iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

opperv laktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

Schotelantenne in Garmer
wolde (foto : Henk Bemene)

Ned. Bond van Plattelandsvrouwen
Op 8 november jl. hield
mevrouw mr. J. Jenserna
Vos een lezing over "Europa
1992 en de gevolgen voor
vrouwen ". Zij vertelde op
zeer boeiende en heldere
wijze over dit onderwerp. Alle
vrouwen uit de gemeente Ten
Boer waren uitgenodigd voor
deze avond, jammer, dat er
behalve de leden van de
Bond van Platt elandsvrou
wen, niemand gehoor heeft

medezeggen
schap sraad

"De Til",
Peter Heidema.

- de opbrengst van de Jan
tje Beton Kollekte in de
eerste week van november
in Garmerwolde en The
singe f 630,50 bedroeg.

ten bevinden zich in alle
omroepgidsen en hiermee
steunen we het goede werk
van de vereniging vluchtelin
genwerk.
Alleen de drie hoogste groe
pen doen mee aan deze loop ,
en kunnen in twee uur tijd
veel betekenen voor de
vluchtelingen. De kinderen
hoeven alleen de kaart op te
halen en verder niet. Ze hoe
ven niet met geld over straat
en hoeven niets te verkopen,
ze gaan in groepjes de deur
langs.
De organisatie voor Thesinge
ligt bij de school. Ook hier zal
aandacht aan dit onderwerp
worden gegeven, zoda t toch
door de kinderen begrepen
word t hoe ernstig deze zaak
is.
U kunt dus op 20 december
tussen 15.00 en 1Z00 uur 's
middags kinderen bij de deur
verwach ten om de
genoemde kaart te halen. 's
Avonds worden misschien
wel de resultaten van Thesin
ge, tijdens de rechtstreekse
uitzending op TV bekend
gemaakt.
De komende weken krijgt u
via de TVmeer informatie. DE
VLUCHTELINGEN REKE
NENOP U.
Namens de

Op 20 december vlak voor
de kerst, zal de nat ionale kin
derkerstloop worden gehou
den.
Wat is dit:
Deze loop wordt georgani 
seerd door o.a. het vluchte
lingen werk in samenwerking
met de omroepen .
Wat doet het vluchtelingen
werk:
- het geven van een eerlijk

beeld van vluchtelingen
- meer kennis en begrip

kweken bet reffende de
achtergronden en oorza
ken van het vluchten

- een leefbare wereld
bewerkstelligen

- een breder en sterker
draagvlak voor vluchtelin
gen werk tot stand bren 
gen

Wat gebeurt er met de
opbrengst van de genoemde
actie:
- taalprogramma voor asiel

zoekers
- rechtsbescherming asiel

zoekers
- zomerkampen voor vluch-

telingen-kinderen ect. ect.

Vooral in deze tijd, nu het
vluchtelingenwerk en asiel
zoekers probleem actueel is,
hebbe n ze onze steun nod ig.
Wat is de bedoeling:
Op 19 en 20 december de
dag van de vluch teling zal de
NOS televisie uitgebreid aan
dacht besteden aan deze
actie . Aan alle mensen in
Nederland zal worden ver
teld dat schoolkinderen aan
de deur zullen komen om een
kaart op te halen tussen
15.00 en 1Z00 uur. Deze kaar-

Ik zeg,jebank moet
dicht in de buurt zijn...

Inderdaad. Geld moet u bij de hand
hebben . Betalingen moet u even kunnen
regele n. En daarom moet uw bank dicht
in de buurt zijn .

Voor de Rabobank hoeft u niet
ver te gaan . ..

Rabobank ~
Buurtbank.



Garmerwolde en Thesinge bekabeld????
Om op die vraag een ant
woord te krijgen ging ik pra
ten met de heren Gomelis en
Ritzema in het gemeentehuis
te Ten Boer. Dhr. Gomelis
heeft de meeste uitleg gege
ven en zonder aarzelen ver
teld hoe de stand van zaken
tot nu toe is.
Hoewel de gemeen teraad
zich nog nooit over de toe
komst van de kabel heeft uit
gesproken staat het college
niet negatief tegenover het
aanleggen van de kabel.
behalve natuurlijk als het een
veel te dure onderneming
zou worden. Want dan kent
de gemeente nog wel andere
prioriteiten. Het onderwerp
kabelaanleg is nog niet in de
raad geweest. In 1990 kan er
een besluit genomen moeten
worden en in 199 1 zou er
eventueel tot aanleg overge
gaan kunnen worden.

Wat zijn nu zoal de proble
men waar de gemeente mee
te maken heeft gekregen op
dit gebied? De gemeente Ten
Boer. en met haar ook andere
gemeenten, vindt eigenlijk
dat ze van de taak van kabe
laanleg ontheven zou moe
ten worden . Het is veel beter
wanneer deze exploitatie in
handen van een nutsbedrijf
lag. b.v. bij het gasbed rijf
Fivelingo of Hunsingo.
omdat dat bedri jven zijn die
geen winstoogmerk hebben.
Dus heeft de gemeente aan
het bestuur van Fivelingo
gevraagd hoe dat eventueel
zou moeten. Ook bij de PTT
is geïnformeerd.

Nu zult u zich misschien
afvragen wat de PTT ermee
te maken heeft? Dat heeft
betrekking op wettelijke
omstand igheden die met
zich meebrengen. dat de
PTT in de toekomst de con
cess ie-houder zal zijn. Net
zoals de PTT in het verleden
de concessie-houder was
van het radio-distr ibut ie sys
teem. En als de PTT in de
toekomst de concessie-hou
der zal zijn. waarom zou hij
dat dan niet maar meteen
zijn? Dat is toch veel gemak
kelijker dan nu allerlei moei
lijke const ructies bedenken?

De PTT, echter. is bezig het
glasvezelnet naar het Noor
den te trekken. waardoor er
in tegenstelling tot de huidige

kabelnetten niet meer alleen
een signaal in de woo nka
mers ontvangen kan worde n.
maar ook een signaal uit de
woonkamers uitgezonden
kan worden . Het wachten is
dus nog even op de PTT. Wel
is het z ó, dat het beleid van
de PTT in deze zeer terug
houdend is.
Om terug te komen op Five
Iingo en Hunsingo: met Five
Iingo is er eerst wel contac t
geweest over de kabelaanleg
en vervolgens zijn de act ivi
teiten weer tot nul geredu
ceerd. omdat men wilde
wachten op de gemeentelijke
herindeling en de gemeente
Appingedam meende dat zij
geen taak wilde hebben op
het gebied van kabel-tv.
Daarom heeft Fivelingo nog
geen besluit wi llen nemen.
Maar Waarschijnl ijk omda t
Delfzijl al wel kabel heeft. wil
Appingedam . dat deel uit
maakt van het gasbedrijf
Fivelingo. nu wel bij de CAI
(Centrale Antenne Inrichting)
de mogelijkheden onderzoe
ken voor de woningbouw
coöperaties. Het zou natuur
lijk het prett igst zijn als meer
dere gemeenten zouden
samenwerken. Ook Hun
singo heeft nu contac t
gezocht. Verder is het nog z ó,
dat per 1 jan. 1991 er een
fusie zal plaatsvinden. tus
sen de gasbedrijven waar
door de GNG ontstaat. Gas
bedr ijf Noord Groningen. Zo
langzamerhand vindt de
gemeente Ten Boer het niet
meer nod ig te wachten op de
besluitvorm ing in het gasbe
drijf Fivelingo. Zij kan in zee
gaan ofwel met Hunsingo of
een plaatselijk bedri jf oprich
ten of met Groningen recht
streeks onderhandelen.
Daarover zal dus in 1990 een
besluit genomen moeten
worden.

Bij de meeste gemeenten
kost het abonnement op de
kabel voor de consument
plm. 16.- per maand. In Ten
Boer zijn twee wijken al beka
beld nl. Hamwijk 2 en Kloos 
termolen. Daar betalen de
mensen f 55,- per jaar! Kort
om. er valt nog heel wat te
bespreken en we wachten
verdere ontwikkelingen met
spanning af.

Schotel-antenne

Sommig e mensen achtte n

de kans op kabelaanleg der
mate klein, dat ze besloten
hebben een schotelantenne
te plaatsen. B.V. Wim Lode
en Carla Postma. Daar ben ik
dus maar eens een praatje
mee gaan maken. Ze vertel
den, dat ze na alle verhalen
over Véronique en TV 10 toch
wel erg nieuwsg ierig gewor
den waren. Ze houden van
televisie kijken en half okto 
ber hebben ze de schotel
met behulp van een broer
geplaatst. Zo'n schotel moet
prec ies op het Z.w. gericht
worden. Bomen of zelfs
muren vormen geen obsta
kels voor de ontvangst.

Toen zij de schotel plaatsten
konde n ze Véronique nog
gewoon ontvangen. Intussen
is een gedeelte van de uitzen
dingen gecodeerd. vooral de
Amerikaanse series. Dit .
zoals U weet . vanwege de
filmrechten. Op de kabel kun
nen deze series wel ontvan
gen worden . Dus moest er
ook een decoder aange
schaft worden . Bij fi lmnet
hoort eigenlijk ook een deco 
der, maar wie heeft er nu zin
een hele toren decoders in
zijn huiskamer neer te zet
ten? Wim en Carla wachten
verdere ontw ikkelingen in
media land nog even af.

Via de schotel kunnen euro
sport en screenspor t ontvan
gen worden. En zo zijn er
mensen. die alleen voor de
sport een schotelantenne
plaatsen. Andere te ontvan
gen stations zijn: Sky one,
Life style, MTV en Children
channel. Ook zitte n er twee

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom: Folkinges traat 5
050-139393

ope ningst ijden: ma. van 13.00
18.00 uur; d i. t/ rn vr. van 11.00
18 .00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats : Grasdi jkweg 8,
Garmerwolde, 050 -4175 17

Specialist in ladenkasten, keuze uit
± 300!! standaardmaten
Verder: bedden, hoogslapers, sta
pelbedden, buro's , hang- en leg
kasten.
grenen tafels en stoelen, boeken
kasten, wandrek-cornbnatiesys
teem.

EIGEN WERKPLAA.TS DOET
KWALITEIT EN BETAAL

BAARHElD SAMENGAAN!

radiozenders op . Niet moge
lijk zijn Hilversum 1.2, 3.

Wim en Carla hebben een
scho tel van 60 cm. doorsnee
geplaatst. Dat is de kleinste
doorsnee die er is. Hoe gro
ter de schotel, hoe meer er
ontvangen kan worden. Maar
of dat ook nodig is? Per slot
van rekening wordt het er
alleen maar duurder van.
Zo'n besche iden schotel
kost, wanneer je hem zelf
plaatst en er afstandbedie
ning bij neemt, om en nabij
de 1000 gulden. Wim en
Carla zeggen, dat ze binnen
een paar jaar dat bedrag
terug verdiend hebben,
omdat ze qeen kabelkosten
hebben , maar intussen wel
veel kijkp lezier. Ze hebben
geen spijt van deze aanschaf.

Elisabeth Foeken

Ingezonden

In de week van 23 t/m 28
oktobe r had in onze
gemeente een inzamelings
aktie plaats, georganiseerd
door Stic ht ing Vluchteling.
Zo kon in de gemeente Ten
Boer plm. f 3440.- bijeenge
bracht worden. Van dit geld
kunnen 43 Afghaanse vluch
telingen. na 10 jaar kample
ven. terugkeren naar hun oor
spronkelijke woonplaats. Het
zal er nog erg zwaar voor hen
worden . want alles is ver
woest. Mede door uw steun
is er nu voor hen hulp voor
handen.
Hartelijk dank voor uw inzet!

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05D-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
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Foto van de maand Verga ne glor ie??? (toto: Anddes v.d . Meul.n)

In de rondvraag kwam o.a.
aan de orde:
De gevaarlijke oversteek over
de Rijksweg . Bewoners
maken zich hier veel zorgen
om. Besloten word t om een
kommissie te vormen die
zich met dit onderwerp gaat
bezig houden.
De L. v.d. Veenstraat is ook
onveilig, daar hier veel te
hard wordt gereden. Bij de
gemeente zal gevraagd wor
den naar verkeersremmende
maatregelen. Veel mensen
zijn echter tegen verkeers
drempels. Men denkt b.v,
aan een woonerf.

G. Santing

Dorpsbelangen Garmerwolde: ·
najaarsvergadering

Aanwezig : 54 personen.

Op de najaarsvergadering 6
nov. 1989 was een spreker,
Dhr. Rob Oorthuizen van de
dienst O.C.S.w. van de
gemeente Groningen uitge
nodigd. Dhr. Oorthu izen ver
telde over het stadsgewest
plan (rekreatievoorziening
Noorddijk). Dhr. Oorthuizen
is projektleider voor dit pro 
jekt. Hij begon zijn verhaal
met een stukje geschiedenis,
hoe dit plan tot stand is geko
men. Daarna verte lde hij hoe
het plan er in grote lijnen uit
ziet. Er komt een nieuw
spor tkomplex met daarin
een zwembad, ijshal, fit ness
centrum en sauna. Verder
komt er een stadsplas, bos
part ijen, wandelpaden, fiets 
paden, ruiterpaden en men

kan kanovaren. Ook wordt er
gedacht aan een golfbaan
maar dit hangt af van de inte
resse van het bedr ijfsleven.
Het gebied Zuidwolde. The
singe en Garmerwolde dat in
het plan valt blijft agrarisch
met fiets en wandelpaden.
Men is reeds begonnen met
het eerste deelbestek tussen
Beyum en Lewenborg. Het
nieuwe sportkomplex zal
medio 1992klaar zijn volgen s
de planning. Dhr. Oorthu izen
heeft een schetsboek van
het plan achte rgelaten zodat
belangstellenden dit kunnen
inkijken. Belangstellenden
kunnen het plan bij de Vereni
ging lenen.

Mededeli ngen uit deze ver
gadering:
• Er komt een kerstboom in

Garmerwolde, naast G.
Bouwman op het terrein
van J. Spanninga. Vrijwilli
gers voor het optuigen van
deze boom kunnen zich
melden bij de vereniging.
In de nacht van Oud/nieuw
zal na middernacht een
aktiviteit georganisee rd
worden in het Dorpshuis.
Nadere mededel ing volgt .
Datum feestweek 1990, 6 V
m 9 juni 1990. Dit jaar zal er
weer een optoc ht zijn i.v.m.
10e jaar feestweek.
De jubileumuitvoering van
toneel zijn beide avonden
uitverkocht. De kaarten
kunnen gehaald worden bij
Janna Hazeveld. Mensen
die nu nog bellen voor kaar
ten komen op een wacht 
lijst.

Verder werd er op de verga
dering verslag gedaan van de
fees1week, de speelvoorzie
ningen en van de Stichting
dorpshuis.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Gannerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Elisabeth Feeken. Detta v.d. Molen,
Henk Remerie (fotograaf), Tineke
Werkman-Uitham.

Redaktie Thesinge:
Andries v.d. Meulen (fotog raaf).
Joanne v.d. Meulen,
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HETJUISTEADRES VOOR:

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