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De laatste ronde

In 1954 kwam Dirk Apoll bij de PTT in dienst.

Postbode Apoll zwaait afOp donderdag 26 septem
ber heeft postbode Apoll
zijn laatste bestellings
ronde gemaakt door The
singe. Na 37 jaar in di t vak
gaat hij gebruik maken van
de V.U.T.-regeling . Officieel
gaat deze per 1 november
in. Daaraan vooraf neemt
hij de 5 weken vakantie op
die hij nog tegoed heeft. De
afspraak met de heer en
mevrouw Apo111iep behoor
lijk uit: er was hee l wat stof
tot praten.

.B oeskool"

Dirk Apo ll werd bijna 61 jaar
geleden geboren "op tip" in
Thesinge. Oudere Thesin
gers weten dat dit in de bocht
van de Molenweg is. In het
huis waar na de fam. Apoll
mevrouw Bouwsema
woonde en tegenwoordig
Henk Tammens en Renske
Santing.
Het groningse woord tip be
tekent bocht. Vader Apoll
was .boeskoor'boer met 12
koeien. Het gezin bestond uit
8 kinderen en Dirk is de helft
van een tweeling. Zijn twee
lingzus woont in Groningen.
Na de lagere school hielp
Dirk zijn vader in het bedri jfje.
In 1954kwam hij bij de PTT in
dienst, eerst als hulpbesteller
in Ten Boer en later voor vast.

Diakenhoes

In '58 trouwde Dirk Apoll met
Wiep Wierenga uit Eelder
wolde . Het echtpaar kreeg 6
kinderen van wie er nu 4 ge
trouwd zijn. Dochter Petra
woont nog thu is en zoon
Kees woont op een steen
worp afstand van het ouder
lijk huis in de Schoolstraat.
De heer en mevrouw Apoll
genieten enorm van de 8
kleinkinderen die ze regelma-

tig zien.
"Sinds ons trouwen wonen
we in de Luddestraat op
nummer 15. Het huis was ,,'t
ol diakenhoes" van de Her
vormde Kerk en bestond uit 3
gedeelten. We woonden hier
met 3 gezinnen. In ons deel
zaten 2 bedsteden en wij
woonden hier met 4 kinde
ren. Toen Kees op komst
was, 24 jaar geleden, zijn we
het hele huis gaan bewonen .
We heben er al heel wat aan
vertimmerd, maar gelukkig is
dat een hobby van mijn
man", vertelt mevrouw ApolI.

Daginde ling

"De laatste 10 jaar heb ik al
leen de bestell ing in The-

singe en omgeving gedaan.
Daarvoor liep ik in de hele ge
meente Ten Boer en in mijn
beginperiode ook in Rui
scherbrug, Engelbert en Mid
delkerk. We beginnen 's och 
tends om 7 uur in Ten Boer
met het sorteren van de post.
Sinds de postcodes komt de
post al voorgesorteerd van
uit Groningen. Ik doe verder
niets meer met die codes
omdat de straatnamen vol
doende zijn. Soms moet ik
fout ieve adresseringedn nog
nazoeken. Zo tegen half 10
begin ik met de bezorging. Ik
begin op Bovenrijge, Thesin
gerlaan en Molenweg
waarna ik nog een deel van
het dorp loop . Dan drink ik
een kop koffie bij mijn vrouw

en maak de route af. Het laat
ste deel is de Lageweg tot
aan Goenze en dan nog de
Klunder rond . Zo tegen 1 uur
zit ik thuis te eten. In de mid 
dag breng ik de post uit de
br ievenbus naar Ten Boer. Ik
werk van maandag tot en met
vrijdag en één keer in de 14
dagen op zaterdag. "

Mooi beroep

"Een zekere vrijheid heb ik
wel in mijn werk. Je maakt
nog eens een praatje onder
weg. Het contact met de
mensen was vroeger groter
dan tegenwoordig. Wij be
taalden nog de AOW uit en
mensen deden via mij hun
betalingen. Zo kwam je vaak
bij de mensen thuis. Ik had
een vast "koffiehoes" bij
oude vrouw Van der Woude
die toe n nog in jouw huis aan
de Molenweg woonde. Dat
was zo'n laif mins. Toen zij
verhuisde naar haar zoon
Hendrik aan het eind van de
Molenweg liep ik daar altijd
eerst even aan. Voor alle be
stellers was dat trouwens
vaste prik.

Door weer en wind

.Doar wordt nait noar
vroagt", lacht de heer Apoll
als ik vraag of het allemaal
wel zo mooi is bij herfst- en
winterweer. "Je mot d'r altied
wesen! In de 37 jaar dat ik
postbode was is er maar 2
dagen geen post bezorgd.
Dat was in de sneeuwwinter
van '79. Ik ben toen 's och
tends nog wel op de fiets in
Ten Boer gekomen, maar lo
pend teruggekeerd. De
daarop volgende dagen was
er geen doorkomen aan!
Als het erg nat is kost het veel
moe ite om de post droog
over te krijgen . Ik herinner mij



Een traditioneel dorpsgezicht dat spoedig gaat verdwijnen. (to ·

to: Tamis Ton)

tweeën."
De heer Apoll is heel blij met
deze mogelijkheid om ver
vroegd op te stappen. Hij
denkt straks nog tijd tekort te
komen. "We hebben 50 konij
nen en vinden het leuk om
daarmee naar shows te
gaan. Bovendien is er de
moestuin, de kippen en het
huis waar ook altijd wel wat
aan te doen valt. Wij hopen
volgend voorjaar naar Ca
nada te gaan. Mijn oudste
broer woont daar en we zijn
er al 3 keer geweest. Nu heb
ben we de gelegenheid om er
wat langer te blijven. Een
droom is om nog eens naar
Australië te gaan want daar
wonen meerdere familiele
den van mijn vrouw." Ge
zondheid en veel geluk wen
sen wij de familie ApolI.

Truus Top

Volksdans
groep zoekt
nieuwe leden

Voor onze volksdansgroep
de Meul'ndaansers uit The
singe zoeken wij nieuwe le
den. Dames hebt u zin om
elke donderdagmiddag van
13.45 tot 14.45 uur ontspan
nend bezig te zijn dan moet u
beslist eens langs komen. In
de maand september hou
den wij open les. Dus neem
de kans waar en probeer ge
heel vrijb lijvend een dansje.
Wij hopen veel enthousiaste
mensen te begroeten .

Het bestuur

Te koop
- 100 grijze sneldekkers.

f 45,-, tel. 050-421160
- fietsenrek voor twee fiet

sen, op trekhaak, f 40,-,
tel. 050-421160

Fuchsiashow in Garmerwoldede vrouw uit Ten Post die
naar mij riep: .Mit zulk weer
komt toch gain mins in boe
ten!" Staande in de sneeuw
storm vroeg ik me af hoe ze
mij dan wel zaq."

Nat pak

"Eenmaal heb ik de post echt
niet droog kunnen houden.
Op weg naar Hoekstra aan
de Thesingerlaan botste ik
tegen iemand aan die achter
een wals vandaan kwam. Met
fiets en al reed ik de sloot in.
Eerst hebben we de post ge
red en toen ben ik eruit ge
klommen. De schade viel
mee, maar een aantal men
sen heeft natte post ontvan
gen.
Ik heb heel wat kilometers
gefietst voor mijn werk. Bij de
PTT heb ik nog een speciaal
rijbewijs gehaald voor brom
fiets en bestelbusje. Hieraan
was een psychologische test
gekoppeld. Dit werd afgeno
men in Den Haag. Het was
een hele leuke dag, maar in
de prakt ijk heb ik niet veel per
auto of bromfiets bezorgd."

Privatisering

"Sinds de PTT geen staats
bedrijf meer is zijn er heel wat
verander ingen opgetreden.
Er wordt steeds meer ge
werkt met goedkopere
krachten op zaterdagen en in
de vakantie- en feestdagen-

drukte. Ook krijgen de vaste
krachten er steeds meer ta
ken bij. In Ten Boer werken
we met een klein groepje in
een gemoedelijke sfeer. De
druk van hogerhand voel je
wel groter worden. Automati 
sering en winst maken gaat
vaak ten koste van de werk
nemer. Een voorbeeld van die
bedri jfsvoering is het verdwij
nen van de postbus. Deze
dienstverlen ing in de buiten
dorpen was niet rendabel ge
noeg. Vóór de privatisering
werd nog besloten de post
bus in plaats van een half uur,
3 kwart ier in Thesinge te sta
tioneren . De bus trok veel
klanten maar moest er toch
uit. Mooi dat Mollema een
deel van de handelingen
heeft overgenomen maar hij
heeft niet dezelfde mogelijk
heden als de bus."

v.u. T.

Goed voorbereid begint het
echtpaar Apoll aan hun
nieuwe levensfase. Door de
P.T.T. werd hen een cursus
aangeboden aan de Volksho
geschool in Bakkeveen. "Het
was erg leerzaam en gezellig.
Samen met nog 9 echtparen
hebben we een week lang al
lerlei onderwerpen behan
deld. Heel praktisch over no
tariële zaken en belastingen
en daarnaast aandacht voor
invulling van de vrije tijd. Dit
zowel individueel als met z'n

Achter de won ing van de fa
milie Terpstra aan de Dorps
weg 48 is het een ware lust
hof! Er groeien en bloeien wel
170 verschillende fuchsia's:
"gewone" potp lanten, hang
planten. bomen en planten
op stok . De bloemen zijn to
taal verschillend van vorm,
kleur en grootte. De grootste
zijn zo groot als een roos, de
kleinste amper groter dan de
kop van een lucifer. Ook de
bladeren zien er heel ver
schi llende uit: één plant
houdt de heer Terpstra zelfs
alleen om het mooie, bonte
blad. Zulke grote gewassen
groeien natuurlijk niet van
zelf: dagelijks krijgen ze een
of meerdere keren regenwa
ter met een mengsel van stik
stof, fosfor en kali. Voor de
groei in de verhouding 28/14/
145 en voor de bloei 20/20/
20. Deze meststof is alleen
via de fuchsiavereniging te
koop. Aan de wanden han
gen twee plakker ige vellen
geel papier: hiermee worden
witte vliegen, "muggen" en
bladlu izen gevangen. Tegen
luis legt de heer Terpstra re
gelmatig spec iale korrels op
de aarde. Door het water wor
den ze verspreid over de hele
plant. Luizen houden niet van
de geur en blijven daardoor
weg. Ook de uitgebloeide
bloemen moeten er natuurlijk

regelmat ig uitgehaald wor
den.
Voor het volgend jaar heeft
de heer Terpstra al weer 71
verschillende stekken ge
poot. Bij dit stekken gebru ikt
hij stekpoede r, waardoor de
plantjes sneller wortelen.
Met een beetje geluk kunt u
de fuchsia's nog bewonde
ren, maar dan moet u wel
snel zijn! Binnenkort worden
de planten klaargemaakt
voor de winter: de houterige
gewassen worden afgesne
den, uit de potten gehaald en
zorgvuldig ontdaan van de
aarde. Als ze goed droog zijn
worden ze in een kist met
droge tur fmolm gelegd (van
oktober tot maart). De niet
houter ige gewassen worden
alleen afgesneden en vorst
vrij bewaard (5°). De stekken
moeten iets warmer staan: ze
moeten een beetje groeien.
Alle erkende fuchsia's heb
ben een naam en staan gere
gistreerd in "Het Stamboek
voor Fuchsia's", zoals Ber
bas trio (= driekleurig) en
Triantha (een oude naam
voor Drenthe; benoemd door
een kweker uit Assen). Ho
penlijk staan de planten er
nog, anders zult u gedu ld
moeten hebben tot augustus
1992!

Hillie Ramaker-Tepper.
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Met Scouting
naar Korea?

ontreiniging op. Mensen slie
pen onder bruggen, op een
bankje en een heel gezin
woonde in twee kartonnen
dozen. De huizen waren uit
voor mij onbekende materia
len gebouwd . Ook reden we
langs een rivier, maar het wa
ter kon je niet zien door het
vele afval dat erin lag. En
overal op straat lag afval en in
de oude buurten stonk het
ontzett end. Eerst zouden we
naar de oude haven Sunda
Kelapa gaan. Maar we kwa
men niet verder dan het eer
ste straatje want daar begon
de vbismarkt die zo ontzet
tend stonk, dat de stank ons
heeft doen omkeren. Verder
stond op het programma het
bezoeken van twee musea
n.1. Museum Bahari of Mari
tiem Museum, waar een Wa
jangschaakspel was te be
wonderen, en het Historisch
Museum. In het Maritiem Mu
seum waren veel poppen uit
verschillende landen te zien.
Het Histo risch Museum be
vond zich in het oude stad
huis van Batavia, en hier kon
den we vele oude meubels
uit de Nederlandse periode
bekijken. Hierna gingen we in
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Indonesië

Op 24 juli gingen we naar Ja
karta. Meteen viel me de
grote armoede en milieuver-

waar we een tussenlanding
maakten , vond ik schitte 
rend. De hal was prachtig .
Midden in de nacht heb ik
daar met Nederlands geld
ansichtkaartjes gekocht. Na
een reis van 19 uur en 20 mi
nuten kwamen we in de
hoofdstad van Indonesië, Ja
karta aan. De hitte kwam ons
tegemoet. Bij de douane
stonden een paar leiders van
de Gerakan Pramuka (de In
donesische scouting) ons op
te wachten . Op de parkeer
plaats stonden vier Indonesi
sche bussen. Je kunt merken
dat de mensen daar veel klei
ner zijn, want we konden
onze benen heel moeilijk
kwijt. Een vrachtauto ver
voerde onze bagage.
Tijdens de één uur durende
reis naar Cibubur viel meteen
het mooie landschap op. Er
stonden overal palmbomen.
Ook kwam ik er snel achter
dat men in Indonesië aan de
linkerkant van de weg rijdt.
We gingen naar Cibub ur,
waar een bui tenverb lijf van
de Gerakan Pramuka was.
Daar aangekomen werden
we welkom geheten onder
het genot van een kokos
drankje uit een echte kokos
noot. De kokosnoot is het
symbool van de Indonesi
sche scouting. Na het wel
komstwoord werden we naar
onze slaapzalen/kamertjes
verwezen. Hier liepen de sa
lamanders over het plafond.

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
050--416217

GAS-WATER
ELECTRA
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naar de 17thWorld Jamboree
in Korea. Maar voor we daar
heen zouden gaan, gingen
we eerst twee weken naar In
dones ië. We zouden reizen
vanaf Schiphol via Zwitser
land. Verenigde Emiraten en
Thailand. Ik vloog voor de
eerste keer dus ik vond het
ontzettend eng. Dit viel toch
heel erg mee, want je had
geen tijd om te denken. Je
sliep, praatte , deed spel
letjes, keek naar buiten of
keek een film (t ijdens deze
vlucht was het de film Green
card). Tijd om je te vervelen
had je dus niet.
Het vliegveld van Abu Dhabi,

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

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf

H. HOFSTEDE

Leonie Schuur (rech ts in het midden) met Scouting naar Korea.

Na anderha lf jaar werken,
sparen, uitkijken en voorbe
reiding was het op 22 juli dan
zover, we gingen met 182
scouts uit heel Nederland

Twee jaar geleden plaatste
G&T express een oproep
van Leonie Schuur. Zij
wilde met klussen geld ver
dienen om zo het bedrag
bijelkaar te brengen dat no
dig was om naar de zeven
tiende Wereld Jamboree
(padvinderskamp) in Korea
te kunnen. Het is Leonie ge
lukt naar Korea te gaan. In
dit artikel doet zij zelf ver
slag van haar reis.

Mijn droom werd werkelijkheid
vÈEEEL •
PLEZ iE R



binnen een kwartier was het
donker.
Op het kampterrein stonden
de tenten alweer klaar. Jon
gens en meisjes strikt ge
scheiden.
We gingen vroeg naar bed
om de volgende ochtend ge
wekt te worden door een re
veille van een prins.
Hierover de volgende keer
meer.

Leonie Schuur
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de Borobudur-tempel aanko
men. De Borobudur is een
boedd istisch tempelcom
plex in de buur t van Yogya.
Het dateert uit de 9de eeuw
en heeft een omvang van
ruim 115 meter en een hoogte
van 40 meter. Het telt meer
dan 500 stupa's en talloze re
liëfs met voorstell ingen van
Boeddha en het dagelijks le
ven uit die tijd . Toch kwamen
we in de schemer ing aan en

Dhr. Zijlema bij z 'n 3.60 meter hoge zonnebloemen. (toto Teums

Ton)

Yogyakarta

Vulkaan

De volgende ochtend gingen
we naar de Tangkuban Pe
rahu-vulkaan. De krater was
dicht en er was alleen maar
zand te zien, maar toch rook
het er nog heel erg naar zwa
vel. Vervolgens gingen we
zwemmen in een soort zwa
velbad van 39 graden Cel
sius. We werden hier ontvan
gen door een Pramuka-lid,
die ons een drankje aan
bood . Ook werd er een zang
.dans- en muziekvoorstelling
gegeven. Het water in het
zwembad was heel erg heet,
maar toch ook wel weer lek
ker. 's Avonds heeft mijn pa
trouille de w.cs en douches
schoon gemaakt. Waarom
we de douches schoon
moesten maken weet ik niet,
want wij moch ten ons im
mers niet wassen.

waarmee je jezelf al gewas
sen had. Toiletpapier heb je
zelf bij je, want dit tref je in In
donesië niet aan. Bandung
ligt in de bergen. 's Nachts
was het vreselijk koud.
Truien, slaapzakken en extra
dekens waren niet overbo
dig.

Het was weer vroeg opstaan
voor het vertrek naar Yogya
karta. We reisden door drie
districten. In elk district was
een korte maar indrukwek
kende ontvangst , met Soen
danese en Balinese dansen,
hapjes en drankjes. We wer
den overal als eregasten ont
vangen, als echte VIP's.
De bussen reden keihard
door de bergen, want we
moesten voor het donker bij

groepjes een beetje door Ja
karta .wandelen. Als meisje
alleen kon je dit beter niet
doen. Ik liep dus ook in een
groep je van vier met daarb ij
o.a, twee jongens .

Java

De volgende dag begon onze
trip over Java. Eerst bezoch
ten we Bogor, het vroegere
Buitenzorg. Midden in Bogor
liggen de Botanische tuinen,
beter bekend als Keban
Raya. De tuinen zijn meer
dan 100 ha groot. In deze tui
nen stond eens het buiten
huis .Buitenzorq" maar nu
staat op deze plek het presi
dentieel paleis. In de Keban
Raya vind je meer dan 15000
soorten planten en bomen.
Onze lunch aten we in Cibo
das park. Natuur lijk weer met
rijst en deze keer aten we
i.p.v. kip een visje (met de
ogen er nog in). Na het eten
gingen we nog een wande
ling maken in het park. In het
park stroomde een riviertje
en er stonden moo ie bloe
men.
We hadden veel bekijks.
Vooral de meisjes, lang, blote
benen en blonde haren.
In Bandung aangekomen
stonden 40 tenten klaar. Het
werd ons meteen duide lijk
dat de hygiënische omstan
digheden zeer slecht waren.
Het was erg smerig. Water
mochten we niet drinken en
zelfs je ermee wassen werd
verboden.
De traditionele plee in Indo
nesië is een gat in de grond
met aan weerszijden een
voetafdruk . Het betere hurk
werk dus! Deze to iletten zijn
in principe door te spoelen
met hetzelfde pannetje water

Ik zeg,jebank moet
binnen fietsbereik zijn...

Inderdaad. Geld moet u~' ".
bij de hand hebben. Betalingen \

moet u even kunnen regelen. js , . '
En daarom moet uw bank .... . "" ~ . .

dicht in de buurt zijn.
Naar de

Rabobank
hoeft u niet ver te
fie tsen ...

Rabobank~
Binnen fietsbereik.



De Peuter speelzaal

Floralia

Dit jaar vindt de Floralia op de
basisschool "De Til" op vrij 
dag 1 november plaats. De
schoolkinderen kunnen zich
's middags met diverse spel
letjes en andere aktivitei ten
vermaken.
Voor 's avonds is er voor an
dere belangstellenden een
programma, waarover u bin
nenkort meer zult horen.
Het doel van de Floralia is
geld in te zamelen voor de
aanschaf van nieuw handen
arbeidmateriaal en voor de
uitbreiding van het "spel- en
boekenplan ".

Personeel en Ouderwerk
groep •.De Til"

langs stille plekjes en afgele
gen boerenerven in een tocht
van ruim een uur. Onderweg
waren een vijfta l posten ge
plaatst waar een versnape
ring werd uitgereikt. De route
ging van Garmerwolde naar
Thesinge, langs het Kardin
germaar, over het erf van de
familie Van Zwo l, het fietspad
langs de Stadsweg richting
Ten Boer, over de Boltbrug
naar tuincentrum Ridder en
over de Eemskanaaldijk weer
naar Garmerwolde. Het was
een spannende tocht waarb ij
onbekende plekjes van de
omgev ing werden aange
daan.

Op vrijdagavond 6 septem
ber had het bestuur van de
Vereniging van Dorpsberlan
gen een fietstocht uitgezet
door Garmerwolde en omge
ving. Vanaf 17.30 uur kon wor
den gestart bij café Jäger
meister. De ruim veert ig deel
nemers werden gevoerd

Marion Vuijst

nieuwe seizoen is voor de
peuters met een grote veran
dering begonnen . Juf Gonnie
Pater is gestopt met haar
werk als peuterju f. Er werd
natuurli jk direkt gezoch t naar
een nieuwe juf en, .. die is
ook gevonden .
Juf Jannette Suur werkt in
middels met de peuters en is
hun 'eigen juffie' geworden.
De openingst ijden zijn: dins
dagmorgen 8.30-11.30 uur
en donderdagmiddag
13.00-15.00 uu r of maan
dagmiddag 13.00-15.00 uur
en woensdagmorgen 8.30
11.30 uur.
Alle peuters: veel plezier ge
wenst op de peuterspeel
zaal!

Fietstocht
door Garmer
woldeenom
streken

peuters, meestal met een
rugzakje om, de voormalige
openbare lagere school bin
nenstappen . Zij zijn al groot,
want ze mogen naar de peu
terzaal. Peuters vanaf 2V2
jaar tot 4 jaar kunnen hier
naar hartelust spelen. Het

De Peuterspeelzaalvereni 
ging heeft twee peuterspeel
zalen onder haar beheer: ,,'t
Krummelhoes" in Ten Boer
en "Benjamin" in Thesinge.
In de Kapelstraat te Thesinge
is "Benjamin" gehuisvest.
Enkele keren per week zie je

Juf Gonnie Pater neemt afscheid van peuterzaal "Benjamin"
Thesinge. Juf Gonnie met Aurykinn Hoekstra en Wisse v.ä.
Berg. (foto, TeenisToo)

HOUT , PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1. kw.1I1.ll
• Ruime sortering
• Goed. service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tu in hout. ka!l!1en

YRLJBU ,JVENO PRUSOPGAYE

GAATlS BEZORGING....----
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldw eg 6-8 - Au ischerbrug .

Telefoon 050·416135
Gratis op maat

'-v-- ...... l~

WASMACHINE,
KOElKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert
correct H!

Repareert bij u thuis
of in de werkplaats,
Ook voor onderdelen.

Rijksweg 130 B1,
GRO....INGEN '

tel . 05(),- 419791-,

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGAOERINGEN
ZALENVERHUUR
050416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
show room: Folkingestraat 5
050-139393

openingstijden : ma. van 13.00
18.00 uur; di. Urn vr. van 11.00
1B.OO uur; zate rdags van 10.00
17.00 uur

werkplaats: Grasd ijkweg 8,
Garmerwolde, 050-417517

Specialist in iadenkasten. keuze uit
± 300 1! stand aardmaten
Verder. oedden . hoog slapers, sta
peloedden. buro's. hang- en leg 
kasten,
grenen tafels en stoeen, boeken
kasten, wandrek -combmauesvs
teem.

EIGEN WERKPLAATS DOET
K\I'IALITEIT EN BETAAL

BAARHElDSAMENGAAN'



Achter de schermen van de Vrijersmarkt

Uitvoering Rederijkerskamer "Wester" . Dick Groenhagen pro
beert de meisjes aan de man te brengen. ûoto : Henk Bemerie)

In de vor ige G&T-express
we rd het al aangekond igd:
een blik achter de scher
men van Reder ijkers kamer
Wester. Ton Werdekker,
één van de spelers in het
openluchtspel 'De Vrije rs
markt ', vertelt in di t art ikel
hoe spelers zich op hun
spel voorbereiden en welke
spanning er achter de
schermen van het toneel
voelbaar is.

Het is zaterdagavond 24 au
gustus. Rederijkerskamer
Wester voert in haar open
luchtth eater aan de Gewei
deweg het stuk 'Vrijstermarkt
in 't dorp' ten tonele.
Als ik het kantoor van de fa
milie Jansen binnenkom, zit
ten de eerste spelers kant en
klaar te wachten op de din
gen die komen gaan. Na mij
omgekleed te hebben word
ik door Jantje van Weerden
geschminkt voor de rol die ik
moet gaan spelen. Eén voor
één druppe len de overige
spelers binnen terwijl achter
de schermen de mensen al
geruime tijd bezig zijn met
het treffen van voorbereidin
gen om de avond zo glad mo
gelijk te doen verlopen .
Naarmate het tijdstip van
aanvang nadert, komen de
vlinders in mijn buik zachtjes
tot leven. Hoe ging dit ook al
weer, wat kwam er na dat
stukje tekst, wanneer moet ik
wat doen? Allerlei vragen en
onzekerheden spoken door
mijn hoofd en om mij heen kij
kend zie ik de overige spe
lers, elk op zijn of haar manier
zich voorbereiden en con-

centreren op hun rol. Om de
zinnen wat te verzetten loop
ik achter het toneel om door
een kier naar het binnenstro
mende publiek te gluren.
Aangelokt door het goede
weer is de opkomst goed .
Zelfs tot een paar minuten
voor aanvang blijven de men
sen binnenkomen. Ondertus
sen vragen spelers en pu
bliek zich af of de buurman
wel op tijd klaar zal zijn met
zijn drukke werkzaamheden,
zodat het lawaai van zijn
combine niet van invloed zal
zijn op de verstaanbaarheid
van het stuk.
Nog even nakijken of ik alles
wat ik nodig heb bij mij heb.
Nog even naar het toilet en

dan acht er het toneel.

De kop eraf

De spelers hebben hun posi
ties ingenome n - het licht
gaat aan en om klokslag half
negen heet Frouke Schuur
het publ iek welkom. Even la
ter krijgen we van Jan Veen
stra het groene licht, begin
nen!
Samen met Cees Klei, die de
rol van de schoe nmaker Piek
speelt, kom ik op . De vlinders
die in mijn buik zaten zijn na
de eerste regels tekst ver
dwenen . Als ik even later
weer af ga, denk ik: 'De kop is
d'r af' .
Vanaf het begin merk je dat er

een heel ander publiek zit
dan vrijdagavond. Men lacht
om andere dingen en rea
geert ook anders en als spe
ler moet je daar de pauzes in
jouw tekst op aanpasse n.
Eén voor één komen de spe
lers op . Nauwlett end in de
gaten gehouden door Pia
Pops die vanuit haar souf
fleusekuil met het boekje in
de hand waar nodig kleine
schoonheidsfoutjes corri
geert.
Gespannen lezen zij die niet
op het tonee l staan, in hun
boekje mee zodat zij niet te
laat opkomen of geven de
spullen aan die op dat mo
ment op het tonee l nodig zijn.
Na het eerste bedri jf laat een

Westerhaven 4 - Groningen

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

:1i1il Sunshop
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Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

050-122856

* aluminium zonneschermen * aluminium jaloezieën * vert icale [elcealeên* terrasschermen * houten markiezen * rolgo rdijnen * rolluiken * terras
overkappingen

EETCA FÉ

Voor visclubs 'morgens
op afspraak geopend.

Keuken met o .a . snacks. saté .
shalom. karbonades. salades

enz.

3 ä g e 'A'1'\e is t e ,'

GARMERWOLDE
Telefoon 050 - 416062

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

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer



Echtpaar Dreise uit Thesinge 65 jaar getrouwd. (fo to : Teunis Ton)

Hallo lu

ieder een zucht van verlich
ting horen. Onder het genot
van een kop koff ie wordt het
eerste bedrijf nog even door
genomen en kan er smakelijk
gelachen worden om elkaars
foutjes.

Knokpartij

In het tweede bedrijf wordt
langzaam naar de climax van
het stuk gespeeld . te weten
de vrijstermarkt.
In het begin heb ik even tijd te
genieten van het spe l van
mijn medespeler en ondanks
het feit dat je het spel met al
zijn leuke momenten kent,
blijft het iedere keer weer een
verrassing hoe een en ander
uit de verf komt. Een tweede
poging van de gemeentese
cretaris om Hilde te verove
ren ontaardt in een knokpar
tij. Deze knokpartij loopt al
gauw uit de hand en met een
hoop geschreeuw, glasgerin
kel, vechtende en vallende
spe lers eindigt het tweede
bedrijf. De spelers hebben
zelf hier ook de meeste lol in
omdat dit weer één van de
stunten is waar Wester be
kend om is.
Omdat het grote buitento
neel de ruimte geeft om er
iets extra's van te maken is
het voor de regisseur en alle
spelers iedere keer een uitda
ging de stunten gestalte te
geven.

Pauze

Gedurende de pauze tussen
het tweede en derde bedr ijf
komen de spelers even op
verhaal terwijl in de grote
schuur het een drukte van
belang is. Pannen vol gehakt
ballen, stapels koeken en li-

ters koffie en frisdrank vin
den hun weg naar de kelen
van het publiek . Achter het
toneel dringen de eerste
react ies door en gesterkt
door juist deze geluiden ma
ken de spelers zich op voor
de laatste twee bedr ijven.

Dat het derde bedrijf het sluit
stuk is van twee geweldige
openlucht-to neeluitvoering
en is goed te merken. Alle
spelers zitten in hun rol en
het spel loopt als een trein.
Achter het toneel wordt net
zo genoten als voor het to
neel, echter wel zo dat eenie
der geconcentreerd blijft tot
de laatste regel tekst is ge
sproken .
Wanneer op het einde van
het derde bedr ijf Brunsting
met Geert terugkomen van
het land met een jong kalf,
reageert het pub liek enthou
siast. Terwijl vrijdag avond
het kalf in de kleine pauze
weer over het tonee l werd af
gevoerd, is nu voor een op
lossing achter het toneel
langs gekozen.
Hier bleek eens te meer dat je
als regisseur lichamel ijke in
spanning niet uit de weg kunt
gaan. Want terwijl Dinco Bol
huis het zenuwachtige en
weerbarst ige kalf voor ttrok
aan een stuk touw, duwde
Jan Veenstra van achter uit
alle macht. Een komisch ge
zicht, wat zeker op het toneel
niet misplaatst zou zijn ge
weest.
Wanneer de allerlaatste regel
is gesproke n, is een zucht
van verlichting hoorbaar.
Deze klus zit er weer op.
Terwijl 'let app laus de dank
van het publiek tot uitdruk
king brengt,wil ik niet nalaten
te zeggen dat de spelers het

publiek dankbaar zijn voor
hun reacties en aanwezig
heid. Wanneer ik moe maar
voldaan terugga naar de
kleedruimte, merk ik hoe slo
pend zo'n avond spelen is.
De spanning die ineens van
je wegvalt, geeft toch ook
een geweldig gevoel. Nadat

Bennen ie ook naar t open
luchtspel west? Ik wel. .. . de
tw ijde oavend. t Was hal
mooi weer en der was din
ook n bult volk: roem 300
mensen! t Verhaal speulde
zuch echt of in Gaarmwàl: ze
haren t over laand in Fledder
bosch en Zeuvenhoeskes.
Der wer weer pr ima gebruuk
mokte van t grode toneel: ze
kwammen der aanrezen op n
fiets, der was n grode knok-

de laatste bezoekers zijn
weggegaan, blijven alle me
dewerkers nog even napra
ten onder het genot van een
natje en een droogje, een ge
zellige avond die doorgaat
tot de kleine uurtjes.

Ton Werdekker.

partij, ze haren n echt kalf in n
kaar,enz. t Wer vlöt brocht en
wie hemmen der menneg
maal om laagd! Wat ken dij
Kees Klaai toch speuien: t
leek ja net of e smoorbezo
pen was! Ook d' aandre
speuiers kennen der wat van:
t bennen stuk veur stuk 'ras
speuiers'.

Hillie Roamokker-Tepper.
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iekel
- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Do rpsweg 55
Garmerwolde
050 - 41 6252

Schoorsteenveegbedrijf

ROELBUS

Schoorsteenvegen

V erkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspet:tie

V erwijderen van nesten

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05902-1716 of3289
Winneweer



Afscheid van de zomer

Ke rkdiensten Hervormde
Gemeente Garmerwoldel
Thesinge

6 okto ber: Thesinge 10.00 uur ds.
C. de Vries-Batenburg

13 okto ber: Garm erwolde 10.00 uur
prof . dr . W. Nijenhuis. Haren

20 okto ber: Thesmqe 10.00 uur dr. H.
te Velde. Paterswolde

27 okto ber: 10.00 u. ds. C. de Vries
Batenburg

Geret. kerk
The s inge/Garmerwolde

6 okto ber: 11.00 u. dhr. Doorn .
Stedum ; 14.30 u. drs. van Gin
kei . Ulrum

13 oktober: 9.30 u. ds. van de Pep
pel. Asse n; 14.30 u. ds . de Jon g.
Heerenveen

20 okt obe r: 9.30 u. ds. Wielemaker.
Groningen: 14.30 u. drs. Qlden
huis . Kollum

27 oktobe r: 9.30 u. ds. Kamphuis.
Drachten; 14.30 u. drs . Burema.
Drac hten.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakti e Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Ju tje ns.
Delt a v.d , Molen , Henk Remerie
(lotograaO. Tiny Srni t, Hillie Hamaker
Tepper, Sjaak Teunis. Ton Werdek ·
ker.

(foto: Henk Hemenej
Redaktie The singe :
Teuni s Ton (tot oqraaf).
êlisebeth Totenaar.
Joanne v.d . Meu len.
Tru us Top. Metha Nijkamp.
Luc ie Kol-Slachter.

Wist u dat

versterking van de G&T
redactie uit Thesinge ge
zocht wordt? Belangstel
lenden kunnen zich rnel
den bij Joanne van der
Meulen (05902-3544).
op zaterdag 12 oktober
Marjet van Bergen een kof
fieconcert op kamp ver
zorgt? Aanvang 16.00 uur,
Kloosterkerk Thesinge.
op woensdag 22 oktober
bij de CPB Thesinge een
lezing wordt gehouden
over 'Doven, een wereld

van verschil' door A. V.d.
Meulen uit Thesinge? In
lichtingen: I. Oomkes
(05902-2771).
op woensdag 23 oktober
in de Openbare Biblio
theek een uitvoering is van
Stichting Kinder Toneel
Groningen (Stiktog) in het
kader van de Kinderboe
kenweek? Organisatie:
Culturele Vereniging Ten
Boer i.s.m. Openbare Bi
bliotheek.
op donderdag 24 oktober
de drie muziekkorpsen
van de gemeente TenBoer
(Juliana uit Thesinge, Vol-

harding uit Ten Boer en
Harmonie uit Garmerwol
de) een gezamenlijk con
cert geven in de Ned. Her
vormde kerk van Garrner
wolde? Aanvang 20.00
uur, toegang gratis.
op 30 oktober de CPB
Thesinge op excursie gaat
naar Radio Noord?
op 4 november de alge
mene leddenvergadering
van de Vereniging van
Dorpsbe langen Garmer
wolde word t gehouden?

Eind- redakt ie Garm erwolde:
Tiny Smit . Dorpsweg 36.
tel. 050-417178

Eind -redakt ie Thesinge:
Joan ne V.d. Meulen. Sch ulterlaan 25,
te l. 05902 -354 4.

Lay-out: Lucie Kol-S lachter. Metha
Nijkamp

Tekeningen : Ad van Zalk

Adm inistrat ie: Peta Ju rjens .
L. v.c . Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-4 16094 .
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek .nr. 32.07.05.749
giro V.d . bank 815949 .

Abonnementsge ld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór het
2e wee keinde van de maand.
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Goederen gebracht
in de L. v.d Veenst!Oilt 3
Gsrrrerwoto:
(050-4 13(45)
worden vrijdagavond
thUiS gebracht

Tevens :
5uéde- remlgmg,
stoppage en
kledingreparatie,

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bova!r lid

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNOAPP- KAEIOLEA- GAAEW
VESPA - TOMOS- YAMAHA

FANTIC

o Alle ..lev""" i!n modelJen UIl 'oIOOITMd
~ 0 Vele eccessoees er onderf it'ferl

o !l ..ma SBl\IICe en'f!PiJfallf!

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Weri<plasts 's maandags de gehele
dag gesloten.

DROGlsrERJJ ·mRF11JllERIE · REFORM-SCIIOONlIEIIJSSALON

WINKËlCENTRUM lEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608 .

STOELDRAAIERSTRAAT 35 - GRONINGEN.


