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Hier laat je wat... daar vind je wat

Afscheid van een geliefd dorp. V.l.n.r. Rients Hotstra . Liesbeth
Hofstra, Jannette Suur en Johan Suur. (foto: Teunis Ton)

Begin juni spreken wij af
met twee echtparen uit
Thesinge die in de vakan
tieperiode verhuizen naar
elders . Rients en Liesbeth
Hofstra woonden hier pre
cies 10 jaar en Johan en
Jannette Suur bijna 11 jaar.
In het dorpsleven waren zij
ieder op eigen wijze zeer
aktief. Het gaat hen en ons
aan het hart dat er afscheid
genomen wordt. Menig ver
eniging en dorpsgenoot zal
hen node missen.

wortels

Liesbeth en Rients zijn dren
ten. Rients komt uit Meppel
en kwam na zijn studie in Wa
geningen naar Groningen
waar hij als docent aan de
agrarische hogeschool "van
Hall" werkte. Liesbeth kent
Rients van de middelbare
school en komt uit het dorp
de Wijk. Zij werd gymnas
tieklerares in Groningen en
werkte enkele jaren in Zeist.
Voordat zij in de Bakkerstraat
neerstreken woonden ze nog
2 jaar aan de Lageweg in Gar
merwolde. Johan en Jan
nette zijn de provincie niet uit
geweest. Jannette is een Ten
Boerster en heeft in zaken in
de stad Groningen gestaan.
Johan komt uit Froombosch
en werkte 22 jaar in de auto
branche. Samen begonnen
ze in Hoogezand en kwamen
via Ten Boer en Garmer
wolde in Thesinge terecht.
Eerst ook in de Bakkerstraat
en daarna aan de Dijk. "Wij
gaan nu echt emigreren",
lacht Johan.

vertrek

Beide heren zochten een an
dere baan. Johan: "Na 22
jaar hetzelfde soort werk,
was ik uitgekeken en had het

gevoel vast te zitten. Mijn
werk als receptionist deed ik
met plezier maar in mijn ach
terhoofd bleef de jongens
droom : een gezellig dorpsca
fé. Bijna een jaar geleden
haalde ik alle benod igde ho
reca-papieren. In maart zijn
we rond gaan kijken en von
den onze kans in Nieuwleu
sen". Jannette: "Het is een
droom van ons samen ge
worden. De horeca trekt mij
erg aan. Dat we deze kans
benutten geeft me een goed
gevoel. Het wordt hard
werken in het café-pension.
Voor max. 20 personen is er
volledig pension mogelijk .
Het café draait goed, voorna
melijk op de dorpsverenigin
gen. We hebben plannen ge
noeg om er qua inrichting en
aktiviteiten onze eigen sfeer
te brengen" . Johan: "We
brengen de Thesingersfeer
over en maken in het café een

klein dorpje ". Jannette had
het erg naar de zin als peuter
leidster in Thesinge en Ten
Boer. Met 4 groepen was ze 8
dagdelen in de weer. Wee
moedig zegt ze het afscheid
nemen "heel apart" te voe
len. "Ik doe dat gewoon niet
en nodig iedereen uit in
Nieuwleusen!" Rients gaat
het werk doen waar hij jaren
lang zijn studenten voor op
leidde. Bij de Landinrich
tingsdienst in Assen krijgt hij
een geheel nieuwe funkt ie.
Rients is ecoloog en houdt
zich bezig met het behoud en
de ontwikkeling van natuur
waarden vanuit zijn kennis
omtrent de wisselwerking
tussen levende wezens on
derling en hun omgeving. De
provoDrente is zijn werkplek
en deze nieuwe baan is voor
hem een enorme uitdaging.
Liesbeth heeft aan een 15-tal
groepen lesgegeven in de

gem. Ten Boer. Zowel kinder
gym als Meer Bewegen voor
Ouderen, volksdansen en
ook huisvrouwengym. Door
ziekte moest zij een aantal
uren afbouwen en neemt nu
nog afscheid van de groep in
"Bloemhof". In Vries hoopt zij
met de tijd weer aktief te zijn.
"Voor ons druist heen en
weer reizen per auto in tegen
de principes. Met het nieuwe
huis ben ik heel blij en Vries
lijkt een leuk dorp met win
kels vlakbij en ook de school
en clubs voor de kinderen.
Hier weggaan vindt ze toch
"heel min" .

hoogtepunten

In de 10 jaar Thesinge-pe
riode hebben Rients en Jo
han het V.1.0.D.-feest als
hoogtepunt ervaren. De ver
gaderingen vooraf en het op
bouwen van de feesttent
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Vier dorpverlaters naar nieuwe woon - en schoolomgeving.
V.l.n.r. Nienke en Pieter Hofs tra, Martijn en Wouter Suur.

waarbij iedereen spontaan
meehielp waren uniek. "Het
werd echt een dorpsfeest!"
Beiden spelen al 7 jaar bij het
toneel waarvoor ze tegelijk
werden gestrikt. "We hebben
verschikkelijk veel plezier ge
had met dit soort toneel; een
klucht of een blijspel". Vanuit
\1. 1.0.0.• hun eerste toneeler
varing, speelde Rients mee
met "de Rijge" en Johan in
Slochteren in een klassiek to
neelstuk. Rients: "Ik ga in
Vries vast weer bij toneel.
Jannette voelt het moment
dat ze gevraagd werd om
peuterleidster te worden als
een geschenk. Hierop sluit
Liesbeth aan dat dit voor
haar ook geldt. Want met het
diploma Meer Bewegen voor
Ouderengymnastiek en
volksdansen opzak werden
alle uren haar in de schoot
geworpen!

dorpsleven

"We waren hier vlot ingebur
gerd. In de Bakkerstraat
woonde toen een rijtje jonge
gezinnen. Voor en door de
kinderen heb je makkelijk
contact met jong en oud" , al
dus Rients. Johan liet zijn
neus zien op een jaarverga
dering van Dorpsbelangen
en werd als nieuweling geko
zen tot lid van het bestuur.
"Wij drukken jou er wel even
in!". zeihet groepje bij mij aan
tafel. Organiseren mag ik
graag doen en zo ben ik af
gevaardigde geweest voor
de "vereniging van kleine dor
pen" voor Thesinge. Dit deed
ik met plezier. Als je wat wilt
organiseren in ons dorp dan
vind je gemakkelijk mensen
die meedoen. Of het nu een
feest, sport of andere akties
betreft. Men is heel hecht
metelkaar, staat open voor
contact en is vriendelijk. Bij
deze opmerking van Johan
sluiten de anderen zich aan.
Jannette: "Wij hadden aan
de Dijk ons plekje wel gevon
den en zeiden dat we hier wel
oud wilden worden!" De af
stand naar de stad is voor ie
der ook ideaal.

favoriete plekjes

De Klunder scoort het
hoogst als ik vraag naar hun
favoriete plekjes in het dorp.
Liesbeth en Rients genieten
er van de stilte. de damp over
het veld en de ondergaande
zon. Jannette mag daar ook
graag uitwaaien. Johan wan-

delt liever over de Dijk. Zeker
in het voorjaar met al het flui
tekruid en riet erlangs. Lies
beth zal haar beschutte
hoekje bij de achterdeur mis
sen waar ze zelfs in de winter
buiten kon zitten. Als Jan
nette in de tuin de spreeuwen
in het nest hoort voelt ze een
vleugje afscheid.

missen

Allen hebben het gevoel de
dorpsgenoten te zullen mis
sen. Liesbeth zou haar club
jes wel mee willen nemen.
Het creatieve praatgroepje.
de tennisters, de school.
Door haar werk voor de Vrou
wenraad bezocht zij veel ou
deren. Ze weet precies hoe
familiebanden inelkaar ste
ken en dat ligt in Thesinge
reuze ingewikkeld. Aan
Rients kan ze het soms wel
10keer vertellen dat hij het de
11 e keer nog niet onthoudt.
Jannette zou haar peuters op
willen zien goeien net alsde 4

kinderen waar ze "gastou
der" voor was. De band die
ze met hen heeft is moeilijk
los te laten. Ze rekent erop
hen nog vaak te zien. "De eer
ste 5 jaar werken wij dag en
nacht zodat bezoekjes heel
beperkt zullen zijn. Maar in
ons huis zal de deur wijd
open staan..." Voor Johan
zijn de 60-er jaren feesten
een gemis. "Dit organiseren
we in ons café ook beslist en
nodigen iedereen bij deze al
vast uit!" Rients merkt nog
op: "ik zal het typische open
weilandschap missen. In
weer en wind geniet je van
planten en vogels zoals langs
de Stadsweg naar Noorddijk.
Prachtig".

aktief

De peuterzaal en basis
school hebben heel veel aan
de dames te danken. Beiden
zaten in oudercommiss iesen
werkgroepen. Ook de
schoolkrant zoekt weer 2

nieuwe leden. Behalve als
leesmoeder en creatieve
middaghulp waren beide op
schoolfeesten ook altijd ak
tief. "We kregen wel eens een
opmerking dat we ons bed er
neer mochten zetten", grin
nikt Jannette. Liesbeth was
tot voor kort 5 jaar voorzitter
van de medezeggenschaps
raad van "de Til". Op de flora
lia bleek zakelijk instiet van
Jannette. Als zij de spullen
aanprees lukte de verkoop
vaak wel. De "Wereldwinkel"
verliest hierdoor aan Jan
nette een goede kracht. Hoe
V.I.O.O. de lege plekken op
vult moet nog blijken. Ook bij
de voetbalc lub G.E.O. wordt
een jeugdleider gemist. Een
jaar begeleidde Rients de E
pupillen op zaterdagochtend
uit en thuis.

dialekt

Het gronings dialekt is door
Liesbeth en Rients goed aan
geleerd. Rients sprak het
vloeiend op toneel. Zij genie
ten van echt groninger uit
spraken en gezegden. Over
genomen hebben ze de uit
roep bij verbazing: "hai!" ge
volgd door "wicht" of "jong".
Jannette betrapte zich erop
dat zij in plat gronings rea
geert op het overijssels dia
lekt. "Om tegen iemand die
plat praat in het nederlands
te antwoorden , klopt voor
mijn gevoel niet. Dat klinkt zo
hoog. Ik denk dat we het
streektaaltje daar snel zullen
overnemen. Iemandzei laatst
tegen ons: "Joe mott'n nog
op kloeten holpen worden!"
vertelt Jannette over hun
start met het bedrijf. Die uit
drukking zal ik niet vergeten.



GEZIEN ...

De badmeester van het zwem
men is heel streng.
Oan schreeuwt hij het uit.
Het is een schreeuwlelijk.
De badmeester van het zwem
men is heel streng.
Ik doe mijn ogen dich t.
Maar hij ziet het niet.
De badmeers ter van het zwem
men is heel streng.
Dan schreeuwt hij het uit.

Menko.

5. Toen er in de herberg ge
vochten was, vond de waar
d in bij thuis komst een...
6. Toen de klei op was, kon
men gelukk ig nog met het...
Z Een koekoek vroeg zich
af: "Waar zal ik mijn ..."
8. Als ik bij hem niet slaag,
kan ik nog altijd bij ...
9. Anne trou wde met de kas
teelheer. Het hele hof vond
dat een goede keus, want
Anna was haar...
10. Eerst zag ik de naald
boom wazig, maar dichterbij
gekomen zag ik de...
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Raad de plaatsnamen

Leeswerk omdat je van alles
moet opschrijven.
Dat vind ik niet leuk.
Stom leeswerk.
Leeswerk omdat je van alles
moet opschrijven .
Ik zeg niets.
Daarom ga ik toch maar aan de
gang.
Leeswerk omda t je van alles
moet opschrijven.
Dat vind ik niet leuk.

1. Het is gezellig met non
nen te schaken, maar span
nender is het als ik met...
2. De burg emeeste r zal een
boom planten, maar jij laat
het gat door zijn...
3. Er is een varken te water
geraakt. Ik denk, dat de ei
genaar nu naar zijn...
4. "Ik spring nooit in de
buurt van tuinen" , zie de pa
rachutist, want ik ben alt ijd
bang, dat ik in de...

Sake.

Rectificatie

Annelies Woppenkamp.

Poes.
Bij Jan Peter.
Met een staart.
Hij springt heel vaak.
Miauw.

Poes

Geel.
De zon
in de lucht.
Hij geeft ons licht.
Warm.

Alexander ter Veer.

Truus Top

werk en school toegewenst
en laat nog eens van je horen.

In de meikrant van de G&T
stond er onder de foto van
Yvonne Schouteten tijdens
haar afscheidsreceptie tot
onze schrik Tineke Schoute
ten. Een enorme fout. Yvon
ne, bij deze nogmaals excu
ses van de redactie van de
G&T.

AI enige maanden vermist:
Zilveren servetring met de
naam "Tea". Rients Hotstra.
Bakkerstraat 2, Thesinge,
Tel. 05902- 1980 .

Vermist

de kinderen

Allen heel veel qeluk met

dal u bIJ Vos Opt iek meer brrl
krij g t voor uw ge ld
Gro te keu ze in ui ter st be
taalbat e mon turen va n
d e be ke nde merke n
m et be t ro uw bare
qa rantre en
service

Alle kinderen Hofstra en Suur
vinden het niet echt leuk om
Thesinge te verlaten. Maar
toch ook weer heel span
nend. Nynke Ho tst ra (11 jaar):
'We krijgen een heel mooi
huis met voor mij een eigen
kamer" . Wel zal ze haar beste
vriendin Rulh erg missen. Ze
hoopt in Vries op een klas
met veel meisjes. Ze zit nu in
een klas met alleen jongens.
"Jongens praten zo veel", al
dus Nynke. Pieter Hofstra (8
jaar) vind verhuizen "een
beetje wel en een beetje niet
leuk". Gelukkig is al afge
sproken dat zijn vriend Sake
vaak komt logeren. Hij hoopt
op leuke nieuwe vriendjes.
"Wij mogen in de laatste
week nog op school trakte
ren", vertelt Pieter nog. Wou
ter Suur (7 jaar) vind het huis
en het café allebei groot en
mooi. " Ik heb er al een
vriendje en ik ben goed in
kaarten pesten-, en dat doe
je in ons café. Er staat ook
een gokkast en daar mag ik
ook wel eens mee. Er is ook
een bar in, maar van pappa
en mamma mogen we daar
niet vaak komen. Mart ijn
Suur (11 jaar) " Ik vind 't jam
mer dat ik niet meer dicht bij
mijn opa's en oma woon .
Vlakbij ons huis is het bos.
Dat lijkt me mooi om te cros
sen. Eerst moet ik nog wel
vriendjes opzoeken in de
vakant ie. Ik krijg eindelijk een
eigen kamer en mag ook nog
onze oude stereotoren heb
ben. Dat vind ik gaaf. Weheb
ben net een Nintendo-com
puter gekregen en dat vind ik
ook heel leuk!



Els Knol in Garmerwolde
Nieuw redaktielid G&T

Twee jaar geleden zijn wij
(man/vrouw met twee "gro
te" dochters) in GARMER
Wa l DE komen wonen. Op
het mooiste plekje van de L.
v.d. Veenstraat (vinden wij)!
Elisabeth Foeken, van wie wij
het huis overnamen, maakte
me destijds al warm voor de
G&T. Zij zat al jaren in de
redaktie. "Wel iets voor mij
als ik wat ingeburgerd ben",
dacht ik toen. Peta Jurjens
heeft dat kennelijk aange
voeld, want zij bezorgde mij
een stapeltje G&T's om in te
lezen in het dorpsgebeuren.
Zowel Peta als Elisabeth ken
den we door lagere school
contacten in l ewenborg,
waar we 17 jaar woonden.
Dat er ook leven is buiten de
stad ging nog aan ons voor
bij. Wat niet weet wat niet
deert! Bovendien, ik had mijn
sociale contacten via de
school van de kinderen en la
ter door mijn werk in Gezond
heidscentrum lewenborg,
dus wie kijkt dan naar zo'n
gehucht buiten de stads
grenzen. Ik, als stadjer, niet in
ieder geval. Mijn echtgenoot,
geboren in een Fries dorp,
wel. En dat we in zo'n stads
wijk op vrije zomerse dagen
niet in onze tuin konden zit
ten vanwege het straat- en
burenlawaai deerde ons nog
niet zo. Dan zaten we toch op
ons boot je op het Wad, weer
of geen weer.
Daar zijn we anders over
gaan denken. We hebben
geen school en werkbinding
meer met lewenborg. En gin-

gen ons ergeren aan de her
rie daar en het gebrek aan
privacy.
Nu zijn we gevrijwaard van
onprett ige geluiden en zitten
lekker beschut tegen koude
wind in onze tuin als het Wad
ons nog te fris lijkt. En vinden
in het groen ook rust, zolang
het onkruid ons niet boven
het hoofd groeit tenminste.
AI met al. Garmerwolde is
een "ontdekking" . Elke keer
weer vind ik het leuk om naar
Garmerwolde te rijden. Al
leen al het berijden van de
Dorpsweg. Eerst die pracht
auto's van Dikkema. Ik blijf ze
mooi vinden. En dan die met
name oudere boerenbewo
ningen. En dat hele smalle
huisje, dat ik pas naeen goed

Els Knol-Licht. (Ioto: Joske Knol)

jaar "zag". Misschien klinkt
het gek, zelfs de vergane glo
rie van Stollenga's boeren
schuur heeft voor mij iets
moois. Tja en dan komt de
flauwe bocht. Met zich op het
nieuwe huis van Vliem en de
oude pastorie met de kerk er
achter schemerend. Vóór het
weidse gazon van Henk en
Jopie sla ik rechtsaf, ga weer
rechts en ben op mijn plek.
Zo voelt dat.
En het moet al gek zijn als je
op de weg niet iemand bent
tegengekomen die zijn hand
opsteekt. Een vertrouwd ge
baar voor ons op het water,
maar nieuw voor ons in de
woonomgeving . Ik vind het
heel plezierig.
De eerst onbekende gezich-

ten beginnen al wat meer
"gezicht" en naam te krijgen.
Door deelname aan activitei
ten in het dorp (conditietrai
ning, oud/nieuw viering in De
leeuw, volleyballen op Ko
ninginnedag, de dansles
avonden niet te vergeten)
kennen we al aardig wat.
En nu doordat ik vele oude
jaargangen van de G&T heb
gelezen weet ik een beetje
wie wie is in sociale levenvan
het dorp. Welke mensen hier
al levende geschiedenis zijn.
Het eerste fenomeen dat we
in de l . v.d. Veenstraat leer
den kennen, was Karel. Karel
doet alles. Zo waren wij snel
op streek in ons nieuwe huis.
Dat Garmerwolde nog een
Carel heeft weet ik inmiddels
ook. Die Carel weet alles van
het dorp en omstreken. Dat
merk ik bij de G&T vergade
ringen.
Zelf hou ik ervan dingen vast
te leggen, die ik zie, mee
maak, beleef. Daar gebruik ik
mijn oude Pentax-camera
voor. Meters fotoalbums dus
en evenzovele nog in te plak
ken foto 's. Enbij vlagen zet ik
op het papier hoe ik situaties,
menselijke reacties zie of
"beleef' . Zoals het dansles
gebeuren. Prachtig.

Genoeg voor dit moment. Ik
hoop dat u een indruk heeft
van mij en hoe ik naar Gar
merwolde kijk. Dat het een
wederzijds genoegen mag
zijn!
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Expositie

poëzie-project

Op donderdag 4 juni jl. is in
het gemeentehuis in Ten
Boer een expositie geopend
over poëzie. Deze expositie
vormt de afsluiting van het
'poëzie-project' van de ba
sisscholen van de gemeente
Ten Boer. Aan het project
hebben 7 basisscholen uit de
gemeente deelgenomen.
Doel van het project was on
dermeer de kinderen ver
trouwd te maken met gedich
ten en rijmen en hun eigen
creativiteit daarin te stimule
ren. Het project was daartoe
in drieën verdeeld: na het le
zen van gedichten werd ver
volgens zelf geschreven. Ten
slotte werden voordrachten
gehouden en gingen de kin
deren creatief bezig voor de
expositie. Dit resuiteerde in
posters, boekwerkjes, een
pilaar en zelfs een fiets met
gedichten.

Feestelijke ouderavond in Garmerwolde. Groep 6, 7 en 8 be
gint de avond met het "Gninnens Laid ". (foto: Henk Berneriel

Feestelijk ouderavond OSS Garmerwolde
Deexpositie is te bezichtigen
in het gemeentehuis tijdens
kantooruren van 9.00 -12.00
en op maandag eveneens
van 16.00 - 18.00 uur. In de
bibliotheek kunt u ook werk
stukken van de kinderen be
kijken, deze is geopend op
maandag, dinsdag, woens
dag en vrijdag van 14.30 
1Z30 uu en op maandag
avond van 18.00 - 21.00 uur.

Zakdoek

Ik heb een zakdoek.
Ik snui t er mee.

Niels Werdekker.

Perfektie in haarmode

I Wigboldstraat6.979 1CR Ten Boer
Te lefoon (05902) 2 15 I

De opzet van de ouderavond
OBS te Garmerwolde was
een geheel andere dan voor
gaande jaren. Alle scholen in
de gemeente Ten Boer had
den deelgenomen aan een
poëzie-project. Dit hield in
dat er dichters en gedichten
werden besproken en dat de
kinderen zelf eedtentjes kon-

Groen.
een kikker.
in de sloot.
hij sp ring t in 't rond.
Kwaak.

Annet.

massage
reflexzöne

therapie

den maken. In dit kader was
ook de ouderavond opgezet.
De zaal was versierd met ge
dichten en posters. Dekinde
ren van groep 3,4 en 5 zon
gen liedjes en droegen alle
maal een gedicht voor. De
zelfgemaakte waren vaak
heel treffend . De oudere kin
deren speelden korte toneel-

Geel.
m'n beer:
in m'n bed.
ik knuffel ermee .
Zacht.

Minke.

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

stukjes en tussendoor wer
den ook gedichten voorge
dragen. De andere opzet van
de avond was een gok, maar
het resultaat was uiterst ge
slaagd.

Delta V.d. Molen.

Slakje

Slakje kom uit je huisje.
Anders verbrand ik je huisje.

Ramona Nijboer.

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven enpersen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610



Even kennismaken: Juf Ina zo werkte ze bij bakkerij
Brandsma in Groningen.

Juf Ina onderwijzend. (toto: Jeunis Ton)

Sinds 1 augustus '90 werkt
Juf Ina als onderwijzeres
aan de christelijke basis
school "de Til" te Thesinge.
Het werd dus t ijd om haar
eens aan de lezers van de
G&T voor te stellen.

Geboren en getogen in
Drente

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraal 20,TenBoer
Tel. : 05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining percomputer

Juf Ina heet off iciëel Ina van
Faassen en werd op 18-12
'67 geboren in Klazienaveen
(als oudste van vier kinde
ren). Via Emmen verhuisde
ze met haar ouders naar Val
the, waar ze de lagere school
bezocht. Net als in Thesinge
was dat een driemans
school. Uit eigen ervaring

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor aluw
KOEIEN EN SCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOREENAFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

weet ze dus wat drie klassen
inéén lokaalvoor een leerling
betekent: ze bewaart heel
goede herinneringen aan de
school in Valthe.

Opleiding

Na de HAVO in Emmen ging
ze naar de Pabo (Pedagogi
sche Akademie Basis Onder
wijs) in dezelfde plaats. Hoe
wel in haar familie geen on
derwijzer voorkomt, wist ze
al heel vroeg (vanaf de lagere
schoolleeft ijd) dat ze "juf"
wilde worden. Misschienwas
dat wel omdat ze in lagere
klassen vaak eens moest
"opletten" en "oppassen" als
meester even weg moest.

Allerlei baantjes

Vijf dagen na het behalen van
haar PABO-diploma vloog ze
naar de Verenigde Staten,
waar ze eerst twee weken in
New Vork werkte als baby
oppas en vervolgens twee
maanden zwemjuf was ineen
zomerkamp voor kinderen in
Bear Mountain, een uur rij
den vanaf New Vork. Daarna
trok ze nog twee maanden
door Amerika, van New Vork
naar Los Angelos. In oktober
was ze tijdig terug in Neder
land om in Groningen met de
studie pedagogiek te begin
nen. Ze switchte al snel over
naar onderwijskunde, maar
ook deze studie beviel haar
niet, dus besloot ze uit te zien
naar een baan in het onder
wijs.Maar omdat de spoeling
dun was, nam ze alvast een
baantje aan in afwachting
van vast werk in een school:

... kan voortaan in TenBoer!
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Niet in Londen maar in Tbe
singe

Begin '90 was er in Engeland
een nijpend tekort aan onder
wijzers, vooral in Londen. Ze
gaf zich daarvoor op, maar
haakte op het laatste mo
ment toc h af. In mei vroegen
ze in Thesinge een leerkracht
voor groep 3, 4 en 5; Ina solli
siteerde en werd per 1 au
gustus 1990benoemd.

Intensieve baan

Het werken in een combina
tieklas vindt ze een inten
sieve klus, vooral als je vers
van de PABO komt. Maar ze
doet het met veel plezier. De
creatieve vakken vindt ze het
leukst, haar specialisaties op
de PABO waren dan ook
handvaardigheid en textiele
werkvormen. Gymnastiek
kan haar minder bekoren,
haar klas (groep 3 =8 leerlin
gen, groep 4 = 10 leerlingen,
groep 5 = 11 leerlingen) is ei
genlijk te groOt voor de
ruimte in het gymlokaal. Ver
der bevalt Thesinge haar
goed: de bevolking is erg
vriendelijk en gemoedelijk, je
komt makkelijk bij de men
sen binnen (zeheeft alle huis
bezoeken al afgelegd) en de
goede contacten met de ou
ders waardeert zezeer. Even
als hun enthousiaste inzet
voor de school; tevens er
vaart ze het als positief dat
de ouders de school gemak
kelijk binnen lopen. Wel is ze
's avonds na nakijk- en voor
bereidingswerk behoorlijk
moe, zodat er weinig tijd
overblijft voor hobbies.

Assurantiën
en

Financieringen

MUNNEKE

Oud e Rijksweg 3
9798 PA Ga rmerwolde
Telefoon 050-421153



Hobbies

Ze sport nog één maal per
week: aerobic. Ze kookt
graag, heeft kookcursussen
gevolgd en haar kaasfondue
is "beroemd" in de famil ie. In
de vakantie vindt ze gelukkig
tijd voor lezen (haar laatste
boek was Kerewin van Keri
Hulmes). Wat tv kijken betreft
is ze vooral geïnteresseerd in
speelfilms en actualiteiten.
Voor de school jeugd vindt ze
het Jeugdjournaal en "Klok
huis" geschikte program
ma's, deze komen soms ook
's ochtends in de kring in
haar klas aan de orde.
Een andere hobby is verre
reizen maken: het afgelopen
jaar vloog ze met haar vriend
in de vakantie naar Turkijeen
later in het jaar gingen ze per
bus naar Oostenrijk. Als een
echte avonturierster zou ze
graag de hele wereld willen
rondreizen en bekijken.

Toekomstplannen

"Dat hou ik mooi achter m'n
kiezen", zegt Juf Ina.Vandaar
dat dit al het einde van het in
terview is!!

Tineke Werkman-Uitham

Rekenen vind ik stom.
Dat - + x : niet leuk.
Rekenen vind ik stom.
Niet doorwerken.
Ik kan het niet.
Rekenen vind ik stom .
Dat - + X: niet leuk.

Remko.

Recept
Normandische aardappel
schotel
Een pittige, Frans gekruide,
schotel voor vier personen.
De aardappe l is een van oor
sprong Amerikaans gewas
dat veel werd gegeten door
Indiaanse volken. Maar intus
sen is hij helemaal ingebur
gerd in Europa. Biologische
aardappels blijken kwalitat ief
vaak de beste. Rassen als
Santé en Texla zijn ook nog
redelij goedkoop.

750 gaardappels
2 stengels prei
1 grote ui

2 teentjes knoflook
4 eetlepels olie
1 1/2 dl water of bouillon
zout, peper, marjolein
150 gram belegen kaas

Boen de aardappels schoon
(bij nieuwe aardappels) of
schil ze en snijd ze in vrij
dikke plakken. Was de prei
en snijd hem in ringen. Maak
de ui schoon en snijd deze in
halve ringen. Snij de knoflook
fijn. Verwarm in een pan met
dikke bodem de olie en bak
hierin de aardappel, prei, ui
en knof look vijf minuten aan.
Voeg het water toe, doe de
deksel op de pan en laat de
aardappels nog 15 tot 20 mi-

nuten stoven. Maak het ge
recht op smaak met zout, pe
per en marjolein. Rasp de
kaas, strooi die over de aard
appels en laar hem smelten
in een gesloten pan.

Soms word je gepest.
Je ziet een vogelnest.
Je wilt er in kijken .
Je kunt het niet bereiken .
Je wordt er dan uit gegooid.
Je denkt: ik red het nooit.

Gertjan Kattenberg.

De Til is met een luxe harmonicabus op schoolreis geweest. (10-

to: Teunis Ton)

- Centrale verwarming

- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

((RIIIJRTHERm
"Hé Jan, hebben de buren

nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Want door hel unieke leervert-proced é van Allround Leder service IS hun bank ste l
wee r als nieuw .
Duur? Nee . zeker niet in verhouding met de aa nschafprijs. Bel voo r mee r informa tie :
050-424205

~[LJL 0

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde

aq uaterm installaties bv
telefoon (050) 413232

Rensburgweg 16

9723 TN Gron ingen



Volksdansgroep

'Klank en Beweging'

Donderdag 7 mei j.1. gingen
we met 20 dames , inclusief
onze leidster, mevr. Bijmolt,
met eigen vervoer naar
Norg, voor ons jaarlijkse uit
stapje. Hier werden de au
to 's geparkeerd , en hadden
we fietsen gehuurd.
Na in Norgerholt koffie te
hebben genuttigd, gingen
we naar Veenhuizen, waar
het Gevangenis Museum
werd bezichtigd. Hier kre
gen we een rondle iding , het
geen zeer interessant was.
Het ging er vroeger wel heel
wat anders aan toe, dan te
genwoordig in de cellen.
Daarna vervolgden we onze
tocht via de Fochtelóer
heide naar Appe lscha. On-

derweg werd één der da
mes nog verrast op een
lekke band. Gelukkig is
Wyni nogal handig , en had
ze de band zo weer geplakt.
Ook zijn we onderweg, in de
openlucht, nog aan het
Volksdansen geweest.
's Avonds bij terugkomst in
Norg hebben we gezamen
lijk nog heerlijk gegeten.
Het weer had die dag wel
iets beter gekund , want er
stond die dag nogal een ste
vige wind . Maar ondanks
dat hebben we toch een
moo ie en gezellige dag met
elkaar doorgebracht.

Fenny Thedinga.
Even
voorstellen

Hallo, even voorstellen. Mijn
naam is Marry Braker. In au
gustus vorig jaar ben ik - sa
men met Merith en Chris 
vanuit Groningen naar The
singe verhuisd. Een hele ver
andering, van stad naardorp,
gelukkig zondermeer in posi-

Roze.
De trui
in de kast.
We trekken hem aan.
Prik.

IIse Vink.

Marry Braker

tieve zin.
Begin dit jaar is mij gevraagd
mee te werken aan de G&T,
wat mij de kans lijkt om het
dorp en natuurlijk zijn bewo
ners wat beter te leren ken
nen. Naast mijn werk (dir.se
cretaresse B&W van Delfzijl),
hobby's en huishouden zal
ongetwijfeld tijd overblijven
voor 'nieuws'.

Groen.
Het gras
in de tuin.
Ik hark er met
tltllrr.

Quen Hoekstra.
De nieuwe bezorger Joha n Dijkhuis van Ruischerbrug. (foto : Henk

Remerie)

WIl'- Slager ~

J. FEENSTRA
Rijksweg 145 - Ruischerbrug

Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OD de markt in Ten Boer

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARM ERWOLDE
tel. 050-416501



Rommelmarkt
•'In

Thesinge

... Is er nog iets voor u bij? (foto: Teunis Ton)

Zwemmen

Ik doe handstand
in het water.
En dan krijg ik chloor
in mijn neus.
Dat is niet leuk.
Dan ga ik van de glijbaan.
En dat gaa t snel.
En dan ga ik weg.

Rielte van der Molen .

Aan prikjes want die doen pijn.
Dat vind ik helemaal niet leuk.
Dat doet pijn.
Aan prikjes want die doen pijn.
Zeggen dat het pijn doet.
Maar ik kan het niet zeggen.
Omda t die prik pijn doet.
Aan prikjes want die doen pijn .
Dat vind ik helemaal niet leuk.

Jantine.

Ik vind rekenen niet leuk.
Ik vind het helemaal niet leuk .
Ik vind rekenen niet leuk.
Soms word ik moe.
Ik vind rekenen niet leuk.
Ik zeg het niet.
Ik vind rekenen niet leuk .
Ik vind rekenen helemaal niet
leuk.

Rik.

Mijn buisjes.
Als ik naar het zwembad ga
dan kan ik niet onderwater
zwemmen.
Dan zegt iedereen dat ik
kauwgom in mijn oor heb.
Dan loop ik weg.
Zonder wat terug te zeggen.
Mijn buisjes; dan pest
iedereen mij.

Lotte.

Wist u dat

- De opb rengst van de Rode
Kruis-collecte in Thesinge
f 876,65 bedroeg en in
Garmerwolde f 588,10?
Alle gevers en geefsters
hartelijk dank.
De Fledderbosch-wissel
bokaal bij het notenschie
ten in Garmerwolde dit
jaar door Jan Werkman ge
wonnen is?

- Johan Dijkhuis de nieuwe
bezorger voor de G&T in
Ruischerbrug is?
Janna Hofstede uit The
singe een gedichtenbun 
del heeft gemaakt?
Deze bundel voor f 7,50 te
koop is bij schildersbedrijf
Hofstede?
Dat u op de braderie in
Garmerwolde voor f 1,
uw horoscoop kunt laten
maken bij de G&T stand?

de glijbaan, de wip en de
schommels zijn opge
knapt bij het sportveld in
Thesinge?

Tafelszijn moeilijke sommen.
Dan moet ik lang nadenken.
Ik word er moe van.
Tafels zijn moeilijke sommen.
Dan denk ik, en dat duurt lang.
Tafelszijn moeilijke sommen.
Dan moet ik lang nadenken.

Klaas -Jan.

Antwoorden:
1. Monni kendam, 2. Bode
graven, 3. Zwij ndrecht, 4.
Bloemendaal, 5. Dode
waard, 6. Zandvoort, 7. Ei
bergen, 8. Utrecht , 9. Heer
hugowaard , 10. Den Helder.

;:.-

~mëlrerna
I geluid

I

",inkelcenlrum ..Iewenborgh

I lel 414179

L lI,oninll an

1
i
I

- plantaardigeendierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayounmethode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

Behandeling opafspI"aak

05902-2418 G.N .Schutterlaan21, Thesinge

DROGJSTERlJ ·mRFUMEJUE-REFORM-8CIIOONHEIII8SA

TELEFOO" 050~1060B.
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De kerkstraat van vroeger.

Programma feestdriedaagse

Garmerwolde 1992

Woensdag 1 juli
Rondgang Harmonie Gar
merwo lde en Juliana The
singe

Donderdag 2 juli
55+-middag met optredens
van mevrouw Annie van Dij
ken-Hooghuis en de Spiek
ster Wichter, aanvang 14.00
uur.
Oriëntat ierit van circa 60 km
door de provic ie Groningen.
Start vanaf 18.30 uur bij café

Jägermeister.

Vrijdag 3 juli
De traditionele Garmer
wolde-braderie met een keur
aan deelnemers, waaronder
straatmuzikanten en stand
werkers. Aanvang 17.00 uur.
Na afloop optreden van de
Fiebeldekwinten in Dorps
huis de Leeuw.

Zaterdag 4 juli
Spelletjesdag voor jong en

oud op en rond het speelter
rein aan de Oude Rijksweg
en aan de Dorpsweg .
Slotavond de Bende van Ba
tlo Bill, aanvang 20.30 uur,
Dorpshuis de Leeuw. Aan
sluitend dansen op muziek
van de MB- band.

Groen.
mijn fiets.
ik fiets ermee
naar mijn oma en opa.
Bomen.

Moniek.

Kerkdiensten Geref. Kerk
Thesinge/Garmerwolde

5 juli: 11.00 u. ds . Edelman . Bedu m;
19.00 u. dhr. Doorn. Stedum

12 juli: 9.30 u. ds . Buys. Hoogkerk;
14.30 u. ds. Feenstra , Zevenhui
zen

19 iuli : 9.30 u. kand. Mw. Renkema,
Kampen; 14.30 u. ds. Menkveld ,
Winschoten

26 juli: 9.30 en 14.30 u. drs. Weste
ring. Middelburg

Hervormde Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

5 juli: Thesinge 9.30 u. ds. B. Ron
ner, Slochteren

12 juli: Garmerwolde 9.30 u. prof. dr.
A. C. Honders. Groningen

19 juli : Thesinge 9.30 u. prof. dr. H. te
Velde. Pate rswolde

26 juli: Garmerwolde 9.30 u. ds . B. I
Honner, Slochteren
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GARMERWOLDE
KANO enBOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwolde
050- 416252

°oe

LETOPI
Unieke bestelservice voor Garmerwolde-Thesinge:
u bestelt uw cd's bij ons en wij bezorgen ze zonder

extra kosten bij u thuis. Bestellen op het
zakenadres, telefonisch 050-270317 of

Dorpsweg 59, Garmerwolde, 050-414909


