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Voorbereidingen voor Kerst. • •
Wanneer de Kerstdagen
naderen, zijn heel veel
mensen al druk in de weer
om voor anderen de Kerst
dagen voo r te bereiden. Die
voorbereidingen beginnen
vaak veel eerder dan ande
ren in de gaten hebben.
Vandaar dat de redaktie
van de G&T-express dit jaar
een aandacht wil besteden
aan kerstvoorbereidselen.
We staan stil bij het werk
dat anderen voor ons doen
om de Kerst en Oud en
Nieuw zo prettig mogelijk
te laten ver lopen. Niet de
invalshoek van het winke
len en de inkopen is geko
zen, maar een bli k wordt
gegu nd achter de scher
men van verenigingen, in
stellingen en liefhebbers.

Hillie Ramaker-Tepper

De kerk van Garmerwolde sfeervol verlicht . Itotc : Hook ëerneneï

..door Harm Winters, de koster van de kerk
Met Kerst en Oud en Nieuw
is het altijd extra druk in en
rondom de kerk. Vandaar
dat Hillie Ramaker-Tepper
voor de G&T-express een
gesprek had met de heer
en mevrouw Winters. Kos
ters van de hervormde
Kerk in Garmerwolde en
Thesinge. Hieronder een
verslag van dit gesprek.

Op mijn vraag of hij het door
de komende feestdagen ook
extra druk heeft, antwoordt
Harm Winters: "Och nee, .....
eigenlijk niet. Nou ja ....., ik
zorg natuurlijk wel dat de
stoe len voor de Kerstnacht
dienst worden klaargezet (in
Thesinge moeten ze uit het

Trefpunt worden gehaald en
in Garmerwolde uit Kerk
hörn), dat de deur open is en
de verlichting aan. En dat het
er warm is natuurlijk! Met de
kerstboom heb ik niets te ma
ken: daar zorgen Sjoukje
Steenbeek en Barry van Rijs
sel beiden leidsters van de
zondagschool zelf voor. Ik
help wel mee om de boom op
een standaard in de kerk te
krijgen. Maar och ... dat stelt
eigenlijk niet zo veel voor. Ei
genlijk weet ik nog niet zo
precies hoe het allemaal
gaat. 't Vorig jaar heb ik voor
het eerst meegeholpen; mis
schien gaat het dit keer wel
heel anders! Ik zie wel. Ik sta
er nooit alleen voor ; ik heb al-

tijd een heleboe l hulp van vrij 
willigers."
Alie Winters: "Ik heb meege
holpen bij het maken van de
kerstbakjes. Oh ja .. en bij het
kinderkerstfeest heb ik de
chocolademelk mee helpen
inschenken."

Normale werk

Harm: "Verder is er het nor
male werk. Ik zet altijd koffie
voor de Vrouwenvereniging
en de Koff iemorgens. Ook
zorg ik dat de deur los is en
de kachels en het licht aan
zijn. En de tafels en stoelen
moeten natuurlijk worden
klaargezet. Voor het Zuigelin
gen- en Kleuterbureau moet

alles weer anders staan. De
vloer moet dan ook altijd ex
tra worden schoongemaakt:
de kinderen lopen er namelijk
op blote voeten. Bij de Soos
moeten de tafels en stoelen
weer heel anders staan; ook
de sjoelbakken zet ik dan
klaar. Doordat ik het nu wat
langer doe, wordt alles een
routine. Bij een normale
dienst zorg ik altijd dat alles
op de preekstoel in orde is:
staat er een glas water? doen
de verlicht ing en versterker
het? liggen de Bijbel en het
gezangbo ekje klaar? De ka
chels zet ik de avond van te
voren aan: anders is het er
niet warm genoeg."



én de jaarwisselingKlok luiden

"'s Zaterdagsm iddags moet
ik om vijf uur de klok luiden in
Garmerwolde of in Thesinge
(al naar gelang de diensten)
en 's zondagsmorgens om
kwart voor tien weer. In The
singe moet ik om tien uur
nogmaals luiden. Dat is trou
wens heel bijzonder: ik sta
daar niet in een toren, maar
midden in de kerk te luiden!
Als je het nog nooit hebt mee
gemaakt. moet je beslist
eens komen kijken!
Doordat er vaker diensten
worden gehouden, moet ik
ook meer schoonmaken. En
als de kerstbakjes klaar zijn
en de kerstboom er uit gaat,
liggen er natuurlijk allemaal
dennenaaiden! Ik hoef trou
wens niet voor het materiaal
van de kerstbakjes te zorgen:
dat doet de familie De Vries
zelf."

Verlichting

"Ik vind het erg jammer dat
de verlichting niet iedere
avond aan is; nu komen er
een heleboel mensen voor
niets. Ik hoop dat er in elk ge
val een buitenlamp komt:
dan kan ik zien wat er ge
beurt!

Met Oudejaarsnacht hoef ik
niet te luiden, maar ik doe het
wel. Ik vind het erg belangr ijk
dat er om twaalf uur geluid
word t. Vroeger was zoiets
een echt dorpsgebeuren:
een heleboel mensen hielpen
mee om te luiden! Het lijkt me
erg leuk als dat weer zou ge
beuren!"

Hillie Ramaker-Tepper

• • •

Voor Dorpsbelangen The
singe is de decembermaand
dit jaar een ongeloof lijk
drukke maand.
"Als Dorpsbelangen vonden
wij dat deze maand de laat
ste jaren onvoldoende aan
dacht kreeg," aldus Peter
Heidema, de voorzitter.
"Het accent ligt bij ons niet
op het kerstgebeuren. Het
begint al met 5 december. Vo
rig jaar was het de eerste
keer dat de goedheiligman
de Thesinger jeugd ver
blijdde met zijn bezoek. Het
dorp reageerde positief op
dat init iatief. Aan de organi
satie haperde toch wel het
één en ander. Daar hebben
wij dit jaar meer aandacht
aan besteed en dus ook
meer t ijd ingestopt. En wie je
dan ook om medewerking
vraagt je krijgt in Thesinge
niet snel nee te horen. Dat
motiveert ons ook om door te
gaan, je stimuleert elkaar!"
Vorig jaar was het ook voor
't eerst dat Thesinge haar ei
gen kerstboom had. Dit jaar
staat er opnieuw een op de
Smitshou k. Nu ééntje van
acht meter en wat voller dan
die van vorig jaar. Wel in een
zelfgemaakt statief, dus zon
der kluit. "De financiën spe
len ook een rol. Een boom
met kluit kost twee keer zo
veel. En de stroomrekening
moet ook betaald worden.
Datzelfde geldt voor de ver
lichting van de Kloosterkerk,
die vanaf 6 december in de
schijnwerpers staat {het
enige positieve van de pik
donkere Lageweg: wanneer

Je nu vanaf de stad komt
wordt je oog getrok ken door
een schitterend torent je van
uit een donker niets ge
toverd : red.) Misschien vol
gend jaar toc h een boom met
kluit, aangezien er een nieuw
gemeente lijk subsidiesys
teem in aantocht is? Door dit
nieuwe systeem zal Dorps
belangen meer zelf kunnen
bepalen welke vereniging of
welke akt iviteit voor subsidie
in aanmerking komt. Op 12
decemberzal o.a. over dit on
derwerp een openbare ver
gadering met B en W gehou
den worden. Opnieuw een
initiat ief van Dorpsbelangen.
Peter Heidema hierover: "Wij

En dan is hét ook weer Oud
en Nieuw. In Thesinge toch
een gevoelig onderwerp.
"Vorig jaar zijn er een aantal
dingen - stom genoeg - mis
gegaan. Dit jaar proberen wij
de belofte van vorig jaar naar
de jeugd waar te maken. Met
medewerk ing van de fam.
Huisman en met toes tem
ming van de Kerkeraad zal
het Trefpunt oudjaarsnacht
van 0.15 - plm. 3.00 uur de
plek zijn waar alleThesingers
met elkaar het nieuwe jaar
kunnen inluiden. Iedere be
zoeker - jong en oud - wordt
een drankje aangeboden. Op
deze manier hopen wij onze
bijdrage te leveren aan de

sfeer in Thesinge tijdens Ou
dejaarsnacht. "
De rode draad voor Dorpsbe
langen is de leefbaarheid van
Thesinge. "Gezamenlijk Gong
en oud, autoch toon en im
port) iets doen stimuleert dat
zeker".Aldus Peter Heidema.

Redaktie
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vinden het belangrijk dat de
gemeente zelf haar inwoners
van dit nieuwe systeem op
de hoogte stelt. Een open
bare vergadering ligt dan
voor de hand en niet alleen
een onderonsje tussen
Dorpsbe langen en B en W. "

Tevens :
Suéde-relmgmg.
stoppage en
kledingreparalie.
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Goed voor uw goed

Goederen gebracht
in de L. v. d Vre-lSttOat 3
Garrnerwolde.
(050-4 /3045)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

• behandel ing rotkreupel
• horen s zag en
• st ieren ringen

BELVOOREENAFSPRAAK:
Garrnerwolde: 050-424962

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

vooral uw
KOEIEN ENSCHAPEN



• • • voor de aubade op kerstochtend

"wonderlijke" aubade op kerstmorgen. [foto: Taurus Toni

Eén van de meest sfeervolle
tradities in de kerstviering is
de aubade op kerstochtend .
Thesingers worden tussen '6
en half 8 gewekt door lief lijke
kerstmelodieën die van bui
tenaf het slaapkamervenster
binnendwarrelen. Als er dan
ook nog vers gevallen
sneeuw ligt is de romantiek
voor de dageraad compleet.
Muz iekvereniging Ju liana
nam zo'n 15 jaar geleden dit
initiat ief. Er melden zich jaar
lijks een aantal muzikanten
voor de rondgang door het
dorp. De instrumenten die
bespeeld worden wisse len.
De trombone, bespeeld door
Rieks Vegter, is er altijd bij en
meestal ook een trompet, pi
ston, altsax, bari ton of tuba.
Bij het licht van een straatlan
taarn wordt een drietalIiede
ren gespee ld op verschil
lende lokaties. Men begint
aan het eind van de Schu tter
laan en wande lt door het
dorp richt ing het einde van
de Molenweg. Bij van Zanten
keert men terug naar het
do rp om daar de ronde af te
maken. Tegen half 8 sterven
de laatste tonen weg op de
Til-brug.
Bij de fam ilie Ritsema zijn
dan alle voorbereid ingen ge
troffen voor een uitgebreid

kerstontbijt. Toen dochter
Margreet nog musiceerde bij
Juliana werd de groep door
haar mee naar huis genomen
om koffie te drinken. Zij
woon t al 5 jaar niet meer in
Thesinge maar mevrouw Rit
sema nodigt de muziek ieder
jaar weer spec iaal voor di t
ontbi jt uit. Dit vertelt Kor van

Zanten die trompet spee lt en
vr ijwel ieder jaar heeft mee
gedaan. Hij vindt het iedere
keer opnieuw bijzonder om
mee te doen. Het dorp in
diepe rust en de sti lte van de
vroege ochtend. "Je ziet
overal lichtjes aangaan en
soms lopen mensen even
naar bu iten om te luistere n.
Een bijzondere herinnering
heb ik aan oude mevrouw
Bouwsema van de Molen
weg . Zij wachtte ons altijd op
en kwam dan naar buiten om
ons toe te spreken en haar
gedac hten over Kerst en de
wereld mee te delen. Soms
waren we al helemaal ver
kleumd maar je waagde het

niet haar in de rede te vallen."
Kor van Zanten herinner t zich
van zijn begin periode bij de
muziek een ledental van 30
personen. "Met het schaarse
ledental van nu is het behel
pen en bovendien staat het
kapitaal aan muziekinstru
menten werkeloos op zolder.
Gelukkig zijn er onlangs een
5-tal nieuwe leden bij geko 
men en wie weet , rolt het bal
letje zo verder."

Truus Top
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• • • door de jagers in het veld
Tijdens de Kerstdagen zal bij
veel mensen wild op het
menu staan. Ontelbare res
taurants adverteren met
kerstmenu's waarop ook één
of meer soorten wild staat
vermeld . Soms gaan er gelui
den op dat wild al ruim voor
de Kerst bij de poeliers ligt.
Er zou geen haas, fazant of
eend meer overblijven. G & T
express vroeg aan de heer
H.J. Havenga, jager in Gar
merwolde, hoe het is gesteld
met de wildstand in onze om
geving.

Wildbeheer

Samen met de heren K.
Steenhuis en J. Spanninga
beheert de heer Havenga het
wild in Garmerwolde. Dat be
tekent dat zij zeer regelmatig
de landerijen en Garmer
wolde inspecteren op hazen,
fazanten, eenden, eventuele
patrijzen, soms een ver
dwaalde ree, enzovoort. Met
name de heer Steenhuis
loopt met grote regelmaat
over de akkers en weilanden
om op de hoogte te blijven
van de verschillende dier
soorte n. 'Er zijn mensen,' ver
telt de heer Havenga, 'die me
nen dat wij jagers lukraak al
les wegschieten wat voor
onze loop komt. Dat is abso
luut onjuist. In Nederland is
een uitgebreide wetgeving
waarin heel duidelijk wordt
aangegeven wanneer op
welk soort wild mag worden
gejaagd. Jagers doen dan
ook aan wildbeheer. 'Jagers
zorgen er met elkaar voor dat
er niet teveel van een be-

paalde diersoort komt. Dan
vormt het een bedreiging
voor de eigen soort en ande
re. Dieren die in kleine hoe
veelheden voorkomen , krij
gen extra aandacht en wor
den niet afgeschoten. Haven
ga: 'Het is voor ons heel ge
makkelijk het terrein wat wij
beheren volledig leeg te
schieten. Omdat wij zeer re
gelmatig de velden intrek
ken, weten we precies waar
welke dieren langs gaan. Zij
hebben vaste paden. 't Zou
voor ons een koud kunstje
zijn, langs zo'n pad op wacht
te gaan liggen en maar te
schieten. Dat doen we niet.
Vanmiddag zijn we nog op
pad geweest. We hebben
vier hazen geschoten, maar
als we gewild hadden , zou
den er wel vijft ien hazen ge
schoten kunnen zijn. De wild
stand wat betreft hazen is in
Garmerwolde goed. Eenden
hebben we dit jaar niet veel
gezien.'

Jachthond

Bij de jacht is een hond zeker
nodig. De jagers in Garmer
wolde jagen met de hond van
de heer Steenhuis. De heer
Spanninga heeft een jonge
hond die nog beleerd moet
worden. De hond haalt het
wild op dat aangeschoten is.
'Als de hond niet dat aange
schoten wild zou ophalen,
zou het dier creperen. Dat is
niet onze bedoeling,' aldus
Havenga. Ook het wild dat
geschoten is, wordt door de
hond naar zijn baas ge
bracht. 'Wij houden ons ook

niet bezig met drijfjacht.'
Daarbij jaagt een aantal men
sen zonder geweer het wild
op, het zogenaamde 'drij
ven'. Ze bestr ijken een groot
deel van het terrein. De ja
gers wachten aan het einde
op het opgejaagde wild en
schiet het af. 'Van zo'n ma
nier van jagen houden wij
niet. Wij jagen 'op de hand ',
zoals dat heet. Dat betekent
dat het wild veel meer kans
heeft om weg te komen.'

Jachtdiploma

Niet iedereen kan zomaar ja
ger worden . Na het halen van
het jachtdiploma heeft men
ook een jachtakte nodig. In

deze akte staat op welk ter
rein mag worden gejaagd. De
pacht die de jager aan de ei
genaar van het terrein moet
betalen, bestaat meestal uit
wild. Het overige wild wordt
aan poeliers verkocht. Neder
land heeft een beperkt aantal
jachtterreinen. Dus lang niet
ieder die zou willen jagen,
krijgt een akte. 'Het terrein
waarop mag worden gejaagd
moet aan een aantal eisen
voldoen,' vertelt Havenga.
'Het moet minimaal 300 me
ter breed zijn, smaller is niet
bejaagbaar. Je loopt dan
meer risico, met ongelukken
en zo. Uiteindelijk werk je
met vuurwapens en daaraan
is altijd gevaar verbonden.
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Redaktie

voor de vrede

Redaktie

De redakt ie

zien.' Halverwege december
zorgt een groep vrijwi lligers
ervoor dat de boom opge
richt en met lampen versierd
wordt. De heer J. Spanninga
stelt een deel van zijn terrein
daarvoor beschikbaar, even
als elektricit eit.

gekozen omdat het zo goed
aansluit bij de kerstgedach
te.
Op 2e Kerstdag nemen de
clubleden deel aan de ge
zinskerkdienst die om 10.00
uur wordt gehouden in de
Gereformeerde kerk. De kin
dernevendienst organiseert
deze dienst en de clubleden
spelen mee in het kerstspel.
Tevens zingen zij een lied
waarbij ze begeleid worden
door Adriaan van Zwol op
keyboard.

ster Tineke Werkman organi
seert deze avond en hoopt
dat de leden met hun begin
ners-Engels een indruk zui
len krijgen over de oorlogser
varingen en de motieven om
te deserteren van deze drie
Kroaten.
De bedoeling is om hen vlak
voor Kerst met de club te be
zoeken in het opvangcen
trum voor asielzoekers in
Vlagtwedde. Er zal dan geza
menlijk een kerstmaaltijd zijn
en gesproken worden over
de problematiek van asiel
zoekers. Dit thema is bewust

weg. Ruim van te voren wordt
deze boo m besteld omdat de
afmetingen niet te klein moe
ten zijn. De boom staat als
een soor t baken in het dorp.
Op ruime afstand is hij al te
zien. Na een lange reis kun
nen ouders tegen hun kinde
ren zeggen: 'We zijn bijna
thuis. Kijk, je kunt de boom al

. . . voor de
mooiste boom

De voorbereidingen van de
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde rond de feest
dagen in december betreffen
met name het plaatsen van
de kerstboom bij de Rijks-

De Hebreeuwse naam voor
Salomo is Shalom. Dit bete
kend vrede. Een toepasse
lijke naam in de kerstsfeer.
Zeker ook nu het kerstpro
gramma zo dicht bij deze be
naming ligt. Op vrijdag 13 de
cember is er een clubavond
waarvoor 3 gedeserteerde
kroatische soldaten zijn ge
nodigd . Deze avond zullen
de 11 leden, tussen 12 en 16
jaar, samen met deze ruim
20-jarige jongens een film
bekijken over het aanvragen
van politiek asiel. Clubleid-

• • •

Ophokplicht

Vandaar dat het jachtd i
ploma veel kennis vraagt
over het wapen, maar ook
kennis over wildbeheer en
wetgeving. Dat diploma krijg
je bepaald niet cadeau.'

Om te voorkomen dat er
naast wilde duiven ook
tamme duiven worden afge
schoten, hebben duivehou
ders de plicht hun dieren in
bepaalde perioden binnen te
houden, de zogenaamde op
hokplicht. In die t ijd heeft de
jager de tijd om de duiven die
schade aanrichten aan ak
kers met bijvoorbee ld pas in
gezaaide erwten, af te schie
ten. Op eenden mag van au
gustus tot en met januari wor
den geschoten. Hazen en fa
zanten worden van half okto
ber tot 31 december ge
jaagd. 'We jagen ook op
schadelijk wild,' legt Ha
venga uit. 'Met name Kees
Steenhuis houdt zich daar
mee bezig. Het betreft dan
vooral eksters en kraaien. Die
vangen we ook wel met kooi
en.' Eksters en kraaien heb
ben bijna geen natuurlijke vij
anden in Nederland. Hun
aantal neemt daardoor erg
toe en vormt een bedreiging
voor andere dieren zoals
kleine zangvogels.

~i

Installaliebedijf

fa. W. KOOI &Zn.

MIDOELBERT
05041 6263

ENGELBERT
~-41 6217

GAS-WATER
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• ook voor: Ijzerwaren, verf,
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HOUTMARKT
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Woldweg 6-8 - Ruischerbrug .

Teleloon 050-416135
Gratis op maal

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

COllect I!!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl<sweg 130 61,

GROl\llNGEN .
tel. OSl).- .419 791

"

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

oorvoetanamnese
massage

reflexzöne-
therapie



Hillie Roamoaker-Tepper

Presto

Ook de iesverainen "Presto"
oet Gaarmwàl beraidt zuch
weer veur op t winterseizoen.
t Begunt al met de snij
schoef: t ding mot neudeg
wat aan doan worden, mor
ja... dat kost geld! Zal de ge
mainte meschain wat bie
droagen willen? t Daip wordt
tenslotte nait alleln veur de
Gaarmw ' olders schoonhol
den; ook ale aandre scheu
vellopers mokken der ge
bruuk van! En zeg nou zulf: n
snijvrij daip is toch n sieroad
veur d' halle Gemainte Ten
Boer?
Oeteroard hopen ze op vol
dounde vorst , zodat er weer
hal wat wedstr ieden holden
worden kennen. Mach dat
nait gebeuren, din gonnen ze
weer met nkander naor de
kunstiesbaan in stad.

De redakt ie

bleven staan, zijn wegge
haald. Denieuwe installatie is
verplaatsbaar. Die wordt pas
neergezet als er werkelijk ijs
is, evenals het 'zitmeubilair' .
Alle spullen van de vereni
ging staan tot die tijd opge
slagen in de varkensschuur
van Jansen.
Het bestuur van De Scheuvel
(Cor van Zanten, Henk Rein
ders, Jan Slump en secreta
resse Trieneke Schuppert)
hoopt vanzelfsprekend op
een levendig schaatssei
zoen. De eerste wedstrijd die
wordt georganiseerd, zal
voor de schoolkinderen zijn.
Hoewel De Scheuvel met
zo'n 150 leden geen kleine
vereniging is, zijn nieuwe le
den uiteraard altijd welkom.
Het lidmaatschap kost tien
gulden. Aanmelding bij Trie
neke Schuppert , telefoon
1602.

voor de schaatsers•••

Wigboldstraat 20, Ten Boer
Tel.: 05902-t905

Pas als er ijs is

Auto- en Motorrijschool

Dinsdagavond· theorieavond
Examentrainingpercomputer

K. J. Vriesema

Krijgen we een mooie
strenge winter? Dat is altijd
nog maar de vraag wan
neer ijsvereniging De
Scheuvel haar jaarlij kse
vergadering heeft . Aan de
veren ig ing zal het niet lig
gen, want de voorbereidin 
gen voor de ijspret zijn ge
troffen.

Die voorbereidingen begin
nen al in november. Dan
wordt op het weiland van R.
V.d. Veen de pomp geplaatst.
Dat is nog een heel werk, om
dat de elektriciteitskabel via
een houten stellage boven
het water moet komen te
hangen.
De belangrijkste taak ligt
daarna in handen van Arend
Kol, die vanuit zijn huis aan
De Dijk gemakkelijk toezicht
kan houden op de baan. Hij
volgt nauwlettend het weer
bericht. Zijn de voorspellin
gen gunstig, dan zorgt Arend
ervoor dat de pomp aan het
werk gaat en dat de baan
mooi onder water komt te lig
gen.

De oude verlichtingspa len,
die vroeger ook 's zomers

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050-418610

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

De redaktie

een passend kerstverhaal
wordt uitgezocht dat door
een van de leden wordt voor
gelezen. De secretaresse van
de C.P.B. , mevr. Ida Oomkes,
hoopt dat er behalvede 28 1e
den van de vereniging en de
10vrouwen van de gespreks
groep ook andere belang
stellenden deze avond zullen
bezoeken.

Hillie Ramaker-Tepper

bingo worden gekocht, kaar
sen (om mee te geven), koek
jes, snoepjes, enzovoort.
Met de heer Veninga wordt
de datum, de broodmaaltijd
en de kerstversiering bespro
ken.
De "Neijoarsveziede" is be
doeld voor alle oudere inwo
ners van de Gemeente Ten
Boer en wordt verzorgd door
de Vrouwenraad uit Ten Boer.
De afdelingen Thesinge, Ten
Boer, Ten Post en Garmer
wolde voeren samen een
stukje op. Ook dragen ze
ideeën aan voor Thomasvaer
en Pieternel.
Voor beide evenementen
moeten stencils worden ge
maakt en rondgebracht. in
dien nodig wordt er voor ver
voer gezorgd.

door de vrouwenraad

door de plattelandsvrouwen

A. BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

• SANITAIR en
CV HANDEL

• • •

In de week voorafgaand aan
Kerst, dit jaar op 17 decem
ber, organiseert de C. P. B.
een openbare avond in sa
menwerking met de vrou
wengespreksgroep. De bij
eenkomst bestaat uit een ge
zellige ontmoet ing voor alle
vrouwen uit het dorp waarin
declamaties, zang en het
voordragen van een gedicht
op het programma staan. Dit
alles in het thema van de
kerstviering waarvoor ook

Voor de Vrouwenraad in Gar
merwolde zijn de maanden
november, december en ja
nuari een drukke tijd! Op 18
december wordt er in "De
Leeuw" een kerstmiddag
plus broodmaaltijd voor 55
plussers georganiseerd en
op 7 en 8 januari is er een
"Neijoarsveziede" in Ten
Boer. De kerstmiddag
vraagt de meeste voorberei
ding: allereerst moet er een
programma komen: wie doet
wat? De Vrouwenraad neemt
altijd een liedje, sketchje, ge
dichtje of iets dergelijks voor
haarrekening. Ook de gasten
dragen hun steentje bij: er zit
heel wat verborgen talent in
Garmerwolde! Een vast on
derdeel is het voorlezen van
eenkerstverhaal.Het valt niet
altijd mee om een geschikt
verhaal te vinden! Verder
moeten er prijsjes voor de

. .



• • • door Thomasvaer en Pieternel

De voorbereiding van de
nieuwjaarsvisite van de plat
telandsvrouwen begint een
jaar van te voren met het be
spreken van het programma.
Staan Thomasvaer en Pieter
nel op het programma, dan is
het voor het bestuur het ge
hele jaar oplette n wat er in
het dorp en bij de leden ge
beurt. Opmerkelijke en leuke
dingen worden doorgegeven

aan Hannie Havenga, die al
les op een rijm zet. In okto
ber/november worden de
kraantjespotten besteld en
de hapjes en "brandewien
mit rozienen" bij de heer Ve
ninga, beheerder van het
Dorpshuis. In december
gaan de uitnodigingen de
deur uit. In tegenstelling tot
voorgaande jaren worden de
besturen van alle verenigin-

gen in Garmerwo lde niet
meer uitgenod igd. Dit jaar
wordt alleen het bestuur van
de Vereniging van Dorpsbe
langen en de Landbouwver
eniging uitgenodigd met hun
partners . De presidente be
gint in december te beden
ken wat ze in haar opening
zal zeggen en bespreekt dit
met de andere bestuursle
den. Begin januari bakken

een paar bestuursleden
nieuwjaarsro lIetjes. Het pro
gramma voor 11 januari 1992
bestaat uit een optreden van
Thomasvaer en Pieternel
door Hannie Havenga en
Kees Jansen. Verder treedt
Chris Ridenberg op met met
Groninger liedjes en voor
drachten.

De redaktie

roep te doen op de wijkver- I
pleging.' Redaktie
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blijft natuurlijk mogelijk ook
voo r een paar dagen een be-

. . . voor
patiënten

Ook met Kerst zijn er mensen
in onze directe omgeving af
hankelijk van wijkverpleging.
In een vorig artikel met de
G&T-express gaf mevrouw T.
Rutgers, wijkverpleegkun
dige en woonachtig in Gar
merwolde, aan dat het moge
lijk was ook voor gasten een
beroep te doen op de wijkver
pleging. Bijvoorbeeld bij
wondverzorg ing en het ge
ven van injecties. Vraag van
de redaktie aan haar: is het
ook drukker met de kerstda
gen omdat op de hulpvraag
voor gasten ingegaan moet
worden? Mevrouw Rutgers
geeft aan dat het met de
Kerst met 'vreemde' patiën
ten niet drukker is dan an
ders. In de zomermaanden is
er wel verschil te merken. Het
gaat dan om patiënten die
vaak langer dan een week
blijven. 'Blijkbaar' , verklaart
mevrouw Rutgers, 'kan men
zich met de paar dagen rond
Kerst zeif redden. Maar het

((RIlIJRTHERm PI'- Slager 1!J"
J. FEENSTRA

- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

aquaterm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
0.0 de markt in Ten Boer



door de harmoniejeugd

De redaktie
van de G& T

wenst u
prettige kerstdagen

en een
gelukk ig 1992

De redakt ie

De leden van de Gerefor
meerde Jongeren Vereniging
bezorgen in de kerst tijd bij
ouderen en zieken een atten
t ie. Kor van Zanten, de voor
zitter, vertelt dat vrijwill igers
van deze 42 leden tellende
vereniging helpen bij het ver
vaardigen en rondbrengen
van een kerststukje.
Voor de leden is er op eerste
kerstdag na de middagdienst
een kerstprogramma. Er
wordt een speciaal hiervoor
gekozen onderwe rp bespro
ken en soms een film ver
toond . Het thema sluit aan bij
de beleving van kerst en
geeft aanleiding tot discus
sie. Het merendeel van de le
den is altijd aanwezig en

.schuift aan het eind van de
middag aan voor de traditio
nele kerst-b roodmaalt ijd. De
avond wordt doorgebracht
met het doen van spelletjes
en het maken van muziek.

Vinde n jullie het spelen met
kers t iets speciaals?

Redaktie

"Het komt niet elke dag voor
dat we spelen in de kerk, dus
dat op zich is al bijzonder. de
muziek klinkt ook mooier dan
in de gymzaal. Het spelen tij
dens de dienst, de sfeer en
de keuze van muziek maken
het toch wel speciaal. Hoe
wel het kerstgevoel nog niet
echt leeft , verheugen wij ons
er wel op.

te spelen dan het gebru ike
lijke maar eigenlijk is en blijft
het gewoon spelen."
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Ook dit jaar zal het blazersge
deelte van de harmoniejeugd
zorgen voor de muzikale om 
lijsting tijdens de dienst in de
kerk te Garmerwolde. Wij
vragen Peter Havenga en Ca
rin Buringa om eens iets te
vertellen over de voorbere i
dingen.

"Wij repeteren één keer in de
week in de gymzaal. Kort
voor de uitvoer ing hebben
wij nog een generale repet itie
in de kerk. Speciaal voor de
kerst worden wel enkele an
dere muziekstukken doorge
nomen zoals psalmen en
echte kerkmuz iek. Het is wel
eens leuk om andere stukken

In de dagen voor Kerst
brengt mevr. Titia Schutt er
en bezoekje bij zieken in The
singe. Er wordt dan een at
tentie afgegeven in de vorm
van een fruitmand, een boek
of bloemen. Mevr. Friezema
doet dit vrijwilligerswerk in
Garmerwolde. Zij zijn af
gevaardigden van de Ten
Boerster afdeling van het
Rode Kruis. In overleg met de
huisarts wordt bekeken wie
er in aanmerking komen voor
een bezoek. In Thesinge zijn
dat er gelukkig niet zoveel.
In het voorjaar heeft mevr. Ti
tia Schutter meer werk in
haar funktie bij het Rode
Kruis. Dan komen de aanvra
gen binnen voor vakantierei
zen voor zieken en gehandi
capten. De mogelijkheid om
met de Henri Dunant een
bootreis te maken of naar
een vakantiehuis te gaan
wordt dan aangeboden. In ja
nuari zal een oproep in de
G&T geplaatst worden
waarop mensen een aan
vraag kunnen indienen. Ook
de huisarts en de wijkverple
ging kunnen patiënten door
geven. De aanvragen lopen
via mevr. Titia Schutter die al
lerlei informatie, zoals ziekte,
medicatie en gezinssituatie,
doorgeeft, waarna het cen
traal in Den Haag beoordeeld
wordt en er mogelijk een reis
geboekt kan worden . Naast
de zorg voor de vakantiepro
jekten in de regio Ten Boer
doet mevr.Titia Schutter jaar
lijks haar ronde met de col
lectebus ten bate van het
Rode Kruis.

. . . door het
Rode Kruis

"Hé Jan , hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Want door het urneke ieervert -peoced é van Allround Lederservice is hun bankstel
weer als nieuw .
Duur? Nee . zeker oer In verhoudin g met de aanschatpr ijs. Bel voor meer informatie:
050 ·424205

~llD
......., ... - ....

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Pianist Jasper van 't Hof naar Thesinge

Week van het Recht

We kunnen in de kerstkrant
alvast melding maken van
weer een fraaie aflevering
van "Jazz in de kerk". In toe
nemende mate blijkt de
Kloosterkerk in Thesinge als
een heus Jazzpodium te wor
den beschouwd, want
steeds meer artiesten van
naam en faam weten The
sinqe te vinden.
Op woensdagavon d 15 ja
nua ri is dat het Jasper van
' t Hof kwartet. Dit vrij
nieuwe kwartet maakt in ja
nuari 1992 een toernee door
ons land (12 optredens) en
we zijn zeer vereerd dat het
Thesinger kerkje is uitgeko
zen als lokatie voor hun op
breed terrein van de jazz be-

De week van 21 januari tot en
met 25 januari a.s. is de Week
van het Recht, waaraan
wordt deelgenomen door het
notar iaat, de advocaat en de
rechterl ijke macht. Op zater
dag 25 januari is er een lan
delijke Open dag. Het nota
riskantoor Hilgenga te Ten
Boer is die dag van elf tot vier
uur 's middags open; u kunt
dan zonder afspraak voor
gratis adviezen en inlichtin 
gen bij ons binnenlopen.
Op het notariskantoor is die
dag een advocaat aanwezig
waar U met vragen op zijn ge
bied terecht kunt.
Verder gaan het notariskan
toor en een advocaat op don-

treden in het noorden. Aan
sluitend op deze toernee
neemt het kwartet een CD
op.

Jasper van 't Hof is een pia
nist (beter toetsenist) met
een gigantische staat van
dienst. In 1974 maakte hij al
zijn eerste LP en daarna volg
den er nog zo'n 20. In die pe
riode heeft hij gespeeld met
groten als Archie Shepp, Phi
lip Catherine, Jean Luc Pon
ty, Chris Hinze, Pierre Cour
bols, Wim Overgaauw, Miros
law Vitous en Bob Malach.
Uit dit lijstje van namen blijkt
wel dat Jasper van 't Hof een
strijkt. Hij speelt zowel piano
solo in de tradit ie van Keitn

derdag 23 januari een toch t
maken langs de dorpen in de
gemeente Ten Boer en de
voorma lige gemeente
Noorddijk.
Voor,uiteraard ook gratis, ad
vies en inlicht ingen, maar
ook gewoon ter kennisma
king, zijn we die donderdag
onder andere in dorpshuis de
Leeuw te Garmerwolde en in
café Molenzicht te Thesinge.
De tijdstippen waarop we in
de andere plaatsen zijn, wor
den vermeld in Buurtproat.
Er is ruim foldermateriaal be
schikbaar en ook dat kost U
niets.

De redaktie

Jarret en Chick Corea, hef
tige jazz-rock als muziek
waarin de electronica een
grote rol speelt.
Het is ook niet voor niets dat
deze pianist vele prijzen
heeft gewonnen en grossiert
in poll-vermeldingen. Een op
merking in een recensie dat
Jasper van 't Hof "één van de
aanstekelijkste pianisten" in
Nederland is, laat dan ook
niets aan duidelijkheid te
wensen over.

Van 't Hof -die trouwens ja
ren in Winneweer heeft ge
woond- komt naar Thesinge
met zijn nieuwe groep.
Daarin spelen mee Dick de
Graaf (saxen), Dries Bijlsma

Hoge
bloeddruk

Op de Algemene Ledenver
gadering van het Groene
Kruis Ten Boer zal Dr. T. Ha
vinga, huisarts te Delfzijl
spreken over Hoge Bloed
druk. De heer Havinga is on
langs gepromoveerd op dit
onderwerp .
De avond vindt plaats op
donderdag 16 januari 1992
om 20.00 uur in het Groene
Kruisgebouw, Blinkerdlaan
2, Ten Boer. De toegang is
gratis en u bent van harte
welkom!

Ziekenverzorging
Thuis

Donderdag 23 januari start er
weer een cursus ziekenver-

(drums) en Eric van der Wes
ten (contrabas). De eerste
twee zijn muzikanten die hun
sporen in de jazz al ruim
schoots verdiend hebben.
Eric van der Westen is een
getalenteerde jongeling, die
o.a. ook speelt met Paul van
Kemenade (die onlangs nog
te gast was in Thesinge).
Over het programma is op dit
moment nog niets te zeggen;
dat het een uiterst boeiende
avond zal worden staat vast.
Het opt reden begint om
20.30 uur en duurt tot onge
veer 23.00 uur.
Toegang f. 7,50 (voor CVgTB
leden f. 5,-).

Kees Faber

zorging thuis. Het gaat om 5
à 6 bijeenkomsten, 's avonds
in Het Groene Kruisgebouw,
Blinkerdlaan 2, Ten Boer. De
begeleidsters zijn mw. T. Rut
gers, wijkverpleegkundige
en mw. D. Gjaltema, wijkzie
kenverzorgende. Aan deel
name zijn geen kosten ver
bonden . Opgave bij de wijk
verpleegkundige dagel ijks
van 12.30 tot 13.30 uur, tel.
05902-1575.

K. l A NSEN TRANSPOR TBEDR IJF
VERVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

GEISO l. EERDE ONDERl.OSSER S
KIPPERS

PA l. l. ETYERVOER
VERH UIZI NG FN

GE WEID EWEG I 1
9798 TA G ARMERWO l.DE tGR .1

TEl.. 050-416365

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vefbouw en
onde<houd

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-4 16501



Sinterklaas in Thesinge. ttoto: Teunis Ton)

Hoog bezoek

Sinterklaas haalt bij het berij
den van de daken vaak ge
vaarlijke toeren uit: Vandaar
misschien dat hij di t jaar, na
het kinderfeest in Thesinge,
nog even speciaal op bezoek
ging bij de heer Jan Derk

Slachter, die herstellende is
van een val van de ladde r.
Het bezoek , de muziek van
Juliana en het cadeautje (rog
gebrood met haring) werden
door de heer Slachter zeer op
prijs gesteld.

Kerkdiensten GereI. Kerk
Thes lnge/Garmerwolde

1 janua ri: 10.00 u. med itatiedienst
in "Ons Trefpunt" ds Nag elhout,
Bedum

5 januari: 11.00 u. ds Raven , Bedum
(voorber. HA); 14,30 u. ds R.
Scheltens-Ritzema, Glimmen

12 januari: 9.30 u. ds Nagelkerke,
Haren (HA); 14.30 u. ds van Dijk ,
Winsum (nabetrac ht ing)

19 januari : 10.00 u. ds de Vries-Ba
tenburg , S,O.W. dienst te Gar
merwolde; 14.30 u. ds de Jong,
Heerenveen

26 januari: 9.30 u. kand . mevr. Hen
kema, Kampen: 14.30 u. ds
Scheltens, Glimmen

Hervormde Gemeente
Garmerwolde·The slnge

5 januari: Garmerwolde 10.00 u, ds.
C, de Vries -Batenbu rg

12 januari: Thesinge 10.00 u. ds
Schippers . Delfzijl

19 januari : Garmerwolde 10.00 u. ds
C, de Vries- Batenburg, gezamenl.
d ienst

26 januari: Thesinge 10.00 u ds . C.
de Vries-Batenburg

S toomfluitje

TE KOOP

- een brommer: Kapitein
mobilette , tel. 1512, Ste
ven van den Oever.

Danseursus in
Garmerwolde

De Nederlandse Bond van
Platte landsvrouwen wil een
danscursus voor paren orga
niseren. Ook nietleden met
hun partner kunnen hieraan
meedoen . De cursus wordt
waarsc hijnlijk op een vrijdag 
avond gegeven in dorpshuis
"De Leeuw". Opgave voor 10
januari 1992 bij Trijn Haven
qa, tel 050-416425.

In De Leeuw

Dorpshuis "De Leeuw" is 
evenals voorgaande jaren
weer open vanaf plm. 1 uur,
om dorpsgenoten in de gele
genheid te stellen elkaar te
ontmoeten. Er wordt weer
een hapje en een drankje
aangeboden. Het bestuur
van Dorpshuis 'De Leeuw'
hoopt dat het weer net zo ge
zellig zal worden als de vo
rige jaren en zullen graag
jong en oud ontmoeten om
een toast uit te brengen op
1992.

De redaktie

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Ganmerwolde :
Care l Hazeveld, Peta Jurjens,
Dett a v.d . Molen, Henk Remerie
(totoçraaf), Tiny Smit , Hillie Ramaker
Tep per, Sjaak Teunis, Ton Werdek
ker .

Redakti e Thesinge:
Teunis Ton (tot oçraaf),
Elisabeth Tolenaar,
Joanne v.d , Meulen,
Truus Top, Met ha Nijkamp,
Lucie Kol ·S lachter.

Eind -redakt ie Garmerwold e:
Tiny Smit, Dorp sweg 36,
tel. 050-417178

Eind-redakt ie Thesinge:
Joann e v.d , Meulen, Schutter laan 25,
tel. 05902-3544.

Lay-out: Lucie Kol- Slachter,
Met ha Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administrat ie: Peta Jurjen s,
L. v.d . Veenst raat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Ganmerwo lde,
rek.nr. 32 .07 .05.749
giro v.d . bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kop ij inleveren: steeds vóó r het
2e we eke inde van de maand.

uw brood word: natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
lEUN MEINDERlSMA

Winkelcentrum I..ewenborg. tel. 415222
Selwerd. tel . 778455
Versmarkt KorTewog 51-53
CIa"'"""'-d 47
Beyum Oost. tel. 421452

SChoonheidssalon

"ANIC" - plantaardige en dierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
Behandelingopafspraak

05902-2418 G.N . Schutterlaan21, Thesinge

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453


