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Bommende dames in Garmerwolde

"Voor de G&T doet Joke alles. . . rtcto: EI, Kind)

Sinds het sportgebouw in
Garmerwolde gereed ge
komen is -zo'n 10 jaar gele
den- wordt er o.a. door da
mes "gesport". En wel
steevast op dinsdagavond.
Tegenwoordig van 20-21
uur. AI die jaren onder vrij
willige, professionele lei
ding van Freida Wendel. re
den om eens als redactiel id
van G&T, gewapend met fo
totoestel, een "les" bij te
wonen in plaats van als
deelneemster. En na te pra
ten met Freida en een aan
tal deelneemsters van het
"eerste uur". Het meene
men van een fototoestel in
de gymzaal maakte de da
mes minder serieus dan
anders. Alle gemaakte fo
to's mogen dan ook niet ge
publiceerd worden (van de
dames niet, maar ook G&T
zou te klein zijn). Vandaar
een select ie.

Tijdens dit toch iets ver
stoorde uur kwam van alles
boven over 10 seizoenen
gym. Hoe het begon en ge
gaan is. Herinneringen en na
men van de velen die ooit
meegedaan hebben. de bles
sures die er geweest zijn, ge
lukkig heel weinig. Na afloop
van dit uur heb ik nagepraat
met Freida en de "eerstelin
gen", Hilda Dikkema en Joke
Groenhagen.

Particulier initiatief

Toen de eerste sportzaal ge
bouwd werd staken spo r
tieve dames uit Garmer
wolde de koppen bij elkaar in
café Jägermeister en beslo
ten een gymuur te realiseren.
Pia Paps kende wel iemand
met een CIOS-op leiding.
Freida werd uitgenodigd,
wilde wel, moest eerst nog
bevallen (van een kind)en be-

valt nog steeds (als leidster).
Toen Freida in Garmerwolde
begon was ze 29 jaar en al25
jaar lid van een turnclub. Was
wedstr ijdturnster en had als
voorturnster ervaring opge
daan als hulpje van de trainer.
De dames zagen dat wel zit
ten. Legden geld bijelkaar
voor de zaalhuur en zo begon
het.

Sportvereniging

Inmiddels is dit gymuur on
derdeel van de Sportvereni
ging Garmerwolde, maar ver
der is er niet zoveel veran
derd. Rond een vaste kern is
de groep deelneemsters aan
wijziging onderhevig, maar
gemiddeld staan er wel zo'n
15 dames op de ledenlijst.
Per les zijn er zo'n 8-12 perso
nen aanwezig. Dat betekent
dat er nog wel een paar bij
kunnen.

Kerngroep

Vanaf het begin doen Joke en
Hilda, Francien van Huis,
Fennie Wierenga, Willy Ro
zema en Pia al mee. In die tijd
wilden de dames ritmische
gymnastiek met een beetje
condit ietraining. Dat vergt,
volgens Freida, een opbouw
te vergelijken met
(volks)dansles: elke keer leer
je er wat bij. Je zou dus geen
les moeten missen. De da
mes waren evenwel niet zó
regelmatig aanwezig. Boven
dien bleek niet iedereen over
het daarvoor noodzakelijke
ritmegevoel te beschikken.

Lesopbouw

Dus is het accent verschoven
naar een warming-up/condi
tietraining met inachtneming
van eigen grenzen, afgerond

Freida Wendel. (foto: Els Knol) .

met een halfuurtje spieren
losmaken/houden onder het
muzikale genot van oppep
pende vierkwartsmaten.
Bommen" dus of te wel Be
wegen Op Muziek. En daar
blijven wij ons lekker bij voe
len.

Samenstelling

Half vrouwelijk Garmerwol de
(er zijn ook wel Thesingsters,
een Lewenborgse en Ten
Boersters geweest) is voor
kortere of langere tijd hier op
gym geweest. Dit jaar be
staat de groep uit voor-



Marga, Els en Tjitske "bommen" er op los. troto: Antj" Nocrdhof)

v.t.n.r. achterste rij: Marga , Willy, Hilda, Francien, Antje, Freida
(leidster). Voorste rij: Aaltje, Pia, Fennie, Tjitske en Joke. (toto: Els
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gierig kom dan gerust eens
kijken of meedoen. Pas als je
na de tweede keer komt
wordt je geregistreerd door
de penningmeester. En dan
kost het geld. Maar dat heb je
er dan wel voor over.

Els Knol-Licht

P.S. De Sportvereniging heeft
nog meer te bieden, ook voor
mannen. Daarover misschien
een andere keer.

geluisterd heb nemen de da
mes het initiatief weer in han
den en gaan we dit seizoen
ook iets sport iefs doen op
het Damsterdiep. Mogelijk
heden genoeg in Garmerwol
de. Ondertussen zullen we
op de dinsdagavonden blij
ven werken aan onze cond i
tie onder leiding van Freida.

Gratis meedoen

Als je vrouw bent en nieuw-

Vroeger was het beter

teert darvan. Freida zou dit
gezelschap ook niet graag
kwijt willen, naast haar echte
werk als trainster elders.
Mede omdat dit gym-uur ook
een gezellig sociaal kantje
heeft. Het is een genoeglijke
mix qua leeft ijd (van ruwweg
30-65 jaar) en herkomst (au
toch toon en import) . Gemoti
veerd, spontaan , kreunend
en zwoegend .

Zoals altijd als er herinnerin
gen opgehaald worden, was
het vroeger nog leuker dan
nu. Want toen gingen de da
mes ter afsluiting van het sei
zoen met elkaar "potverte
ren". Dat is er niet meer bij
omdat DE vereniging de pot
beheerd. Als ik evenwel goed

Deskundigheid

noemde trouwelingen aan
gevuld met Anne Benneker,
Aaltje Dreise, Sjoukje van
Buiten (we hebben haar in
september een keer gezien!),
Anneke Kattenberg, Els Knol
(schrijver dezes), Antje
Noordhof, Tjitske Rutgers,
InekeTeunis en Marga Wage
naar. Allen al meerdere jaren
aktief lid. Er zijn ook trouwe
passieve leden, zoals
Frouwke de Vries. Die blijft
gewoon van plan om weer te
komen. Zo zijn er misschien
wel meer. Ze weten niet wat
ze missen!

Als lid van de Koninklijke
Gymnastiek Bond doet
Freida regelmatig aan bij
scholing. Deze groep profi-
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Kun je nog even komen, Rika?

Afscheid

Klanten

gehaald, want reizen per
openbaar vervoer was te om
slacht ig. Het bedrijf is nu in
handen van de zoon van
mevr. Klugkist. Alles wat wij
verkopen aan kleding moet
perfekt zitten , anders gaat
het de deur niet uit! Ik
spe ldde de kleding af en be
keek wat er eventueel aan
vermaakt moest worden. Op
het atelier werken 3 coupeu
zes en bovendien worden er
in drukke per iodes thuis
werksters ingeschakeld. Dan
hielp ik ook wel mee in de ver
koop. Bij ons in de zaak
wordt de betere kleding, veel
merkkled ing verkocht.

"De zaak had de klanten
schriftelijk uitgenodigd voor
mijn afscheid. Op vrijdag en

"Met collega's heb ik veel ple
zier gehad en ook het con
tact met de klanten vond ik
heel prettig. Met bepaa lde
klanten heb ik een zodanige
band , dat ik zelfs nu nog re
gelmatig gebeld wordt. "Ri
ka, kun je even komen? Wij
weten niet hoe het moet!"
Wat ik ook graag deed was
het bezoek aan huis in verzor
gings- en verpleeghuizen.
Naar deze mensen ga ik nu
ook nog wel toe, omdat je
precies weet wat ze mooi vin
den en ik ook met de omstan
digheden op de hoogte ben.
Mijn baan is overgenomen
door 2 vrouwen die er een
duo-b aan aan hebben. "

Damesmode

ziek en hij verkoch t het filiaal
aan een mantelfab riek. Ik
kreeg een ople iding in man
telnaaien , maar dit werk vol
deed mij minder. Het was
bandwerk-produktie. Ik ben
er nog een jaar gebleven."

"In '63 werd in Haren een
winkelcomplex gebouwd
waar mevrouw Klugk ist, die
bedr ijfsleidster was bij Robi,
een winkeltje in dameskle
ding begon . In '64 ben ik bij
haar in de snelgroeiende
zaak begonnen als coupeu
ze. Binnen korte tijd werkten
we er al met 8 mensen. Ik
woonde op kamers in Haren,
maar ben ik '72 wegen s fami
lieomstandigheden weer in
Thesinge komen wonen.
Toen heb ik ook mijn rijbewijs

12:

Mevr. Rika Boer uit Thesinge. (Ia ta : Henk RemeO. )

pop van 50 cm nieuwe ont
werpen. Deze mini-uitvoerin
gen gingen met een verte
genwoordiger naar een
showroom in Amst erdam.
Hierop kreeg je dan weer or
ders binnen. Per week kon
den we 2 à 3 bru idsjaponnen
naaien, die doo r het hele land
heen besteld waren. We ge
bru ikten veel kant en satijn en
alles werd uitgevoerd in wit
compleet met sluier en sleep.
Dit werk was heel afwisse
lend en gaf veel voldoe ning.
De zaak, Robi, begon een fi
liaal in Zandbulten bij Buiten
post en daar werd ik aange
steld als leidinggevende van
10 meisjes wat uitgroeide tot
18. Ik had daar toen door de
week een kosthuis. Tot mijn
dertigste heb ik daar ge
werkt, in totaa l 5 jaar. Toen
werd de eigenaar van Robi

Het feit dat zij met de VUT
ging en op 30 mei afscheid
nam van haar werkkr ing ,
was voor de G&T reden om
Rika Boer uit Thesinge te
vragen om een interview.
"Joh, wat wil je daar nu
over schrijven? Ik heb echt
niet veel bijzonders te ver
tellen. " Op mijn twijfel daar
over reageert zij met: " Nou,
kom dan maar eens te pra 
ten en dan zien we nog
we l." En zo zit ik op een
avond in haar knusse
hu isje aan De Dijk, waar ze
sinds '78 woont. We heb
ben het over haar werk van
toen en haar leven van he
den.

Kledingbranche

AI op 15-jarige leeftijd kreeg
zij een goeie oplei ding in de
japonnenindustrie Robi. Ze
had toen de openbare lagere
school van 8 klassen doorlo
pen met nog 4 kinderen in
haar klas. "We woonden te
genover de school in de Ka
pelstraat met ons gezin met 6
kinderen. Toen ik begon als
naaister maakten wij hele kle
dingstukken, zodat je alle on
derdelen leerde. Het was
niet , zoals tegenwoordig,
massawerk, waarin je slechts
een bepaa ld onderdeel van
een kledings tuk maakt. Ik
fietste naar het bedrijf in Gro
ningen en werkte 6 dagen per
week, op zaterdag tot 1 uur
en door de week van 8 tot 5.
Een moo ie tijd had ik in de pe
riode dat ik op de bruidsafde
ling werkte. Met 2 co llega's
maakten we op een model-
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Garmerwolde vergadertzaterdag kwam men in de
winkel een kopje koffie met
lekkers halen. Ik ben erg ver
wend met bloemen en an
dere kado 's. Het was heel
druk maar ook ongedwon
gen gezellig. Met het perso
neel en de direktie was er za
terdags een borrel en daarna
een diner. Van hen kreeg ik
een gouden ring en een gou
den horloge. Daar ben ik echt
heel blij mee!"

Voornemens

"Mijn bedoe ling was om mijn
huis eens flink te schonen als
ik vrij zou zijn. Maar met de
prachtige zomer kwam dat er
niet van," lacht Rika. "Ik ben
ook niet zo'n poetsvrouwen
heb met het mooie weer lek
ker in m'n tuin in de zon geze
ten, gefietst en gewandeld.
Op reis hoef ik ook nog niet
direkt. Ik ben 2 keer naar Is
raël geweest en dat vond ik
fantastisch . Maar dicht bij
huis valt ook genoeg te zien.
Met vriendinnen bezoek ik
wel antiekboerderijen en mu
sea. We hebben aan de hand
van routebeschr ijvingen "Het
tuinpad op" bijvoorbeeld Pie
terburen bezocht en oude
borgen en boerderijen. Uit
gaan en ergens wat eten of
drinken vind ik gezellig, maar
ik mag ook graag thuis een
mooi boek lezen. Dan zijn er
de clubs van gymnastiek en
soos, de platte landsvrouwen
en de kerk, die de nodige tijd
vergen. Ik laat het allemaal
nog even bezinken en bekijk
later nog wel of ik er nog act i
viteiten bij wil hebben. Je
moet eerst je draai weer zien
te vinden na zo'n drukke pe
riode."

Truus Top

Maandagavond 2 november
hield de Vereniging voor
Dorpsbelangen Garmer
wolde haar jaarlijkse najaars
vergadering, waarin o.a, de
volgende punten aande orde
kwamen.
In 1992 kreeg de vereniging
Dorpsbelangen Garmer
wolde f 1000,- aan subsidie
te verdelen. Dit bedrag werd
als volgt toegekend : eieren
zoeken en noten schieten
f 150,-, Stichting Dorpshuis
(voor de viering van het lus
trum) f 400,-, Schietvereni
ging "De Buurschutters"
(voor de uitbreiding van de
schietbaan met een pistoo l
baan)f 400 ,-. Het restantbe
drag à f 50,- werd besteed
aan vergader- en administra
tiekosten. Voor 1993 is
f 2232,- toegezegd ; dat is
f 100,- per dorp plus f 2,
per inwoner (Garmerwolde
heeft dus 616 inwoners).
Nieuwe aanvragen moeten
vóór 1 maart 1993 worden in
gediend; aanvraagformulie
ren zijn vanaf 2 januari 1993
verkrijgbaar bij Geesje San
ting.
De glascontainer is ver
plaatst naar het parkeerter
rein van de sportvelden . Is er
iemand die een betere plek
weet?
Het is niet gelukt om de ver
lichting van de Fledder
boschweg dit jaar rond te krij
gen; wel wordt het met hoge
prioriteit op de lijst van 1993
geplaatst.
Aan de hand van dia's ver
telde Karin Zuiderhoek iets
over de geschiedenis van
boerderij Veldzicht.

Vers lag verkeerscommissie

De verkeerscommissie deed
verslag van haar werkzaam
heden. Wat het kruispunt be
treft zat de Commissie op
een dood punt. Gelukkig ont
dekten ze vorige week het
bestaan van de Werkgroep S
17. Deze groep heeft de op
dracht om de verkeersveilig
heid op de S 17te vergroten.
De Verkeerscommissie
hoopt een positieve inbreng
over ons kruispunt te heb
ben.
De Commissie heeft voor de
Dorpsweg een plan ontwik
keld voor wegasverlegging in
combinatie met plateauvor
ming. Afwisselend links en
rechts komt om de 80 à 100
meter een strook van 1.80 m.
breed en tussen de 10 en 30
m. lang (de weg moet min.
4.20 m. breed blijven). De
ruimte tussen de blokken kan
worden benut als parkeer
ruimte. Dit voorstel werkt
snelheidsremmend (dus vei
ligheidvergrotend), het door
gaande karakter blijft behou
den, het levert geen hinder
op voor bussen, landbouw
verkeer, enz. en het is niet te
duur. Omdat er nogal wat op
en aanmerkingen op dit 
zeer gedegen - plan zijn,
wordt besloten om een
aparte vergadering over dit
onderwerp te beleggen; zo
mogelijk medio december,
anders medio januari.
Bij de tuinkeuring werd dit
jaar vooral gelet op de vol
gende punten:
• levert het een bijdrage ter
verfraaiing van het dorp?

• is de tuin het hele jaar
bloeiend en boeiend?
• hoe staat het met de oprui
ming van het materiaal?
Tiny Smit legde bij de uitrei
king van de prijzen uit
waarom juist deze tuinen
werden bekroond.
In de rondvraag kwamen nog
de volgende onderwerpen
aan bod: windmolens bij de
rioolwaterzuivering, een tele
fooncel aan de Dorpsweg, de
nieuwe afrit, de oud-papier
container en route- aandui
ding.
U ziet het... er zijn heel wat
zaken besproken . Het is dan
ook geen wonder dat de ver
gadering pas om kwart over
elf was afgelopen!

Hillie Ramaker-Tepper
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Het luikje van Friezema

De nieuwe wachtkamer van dokter Friezema. (foto : Henk Remerie)

Als nieuwe bewoners van
Garmerwolde lieten we ons
op een bepaald moment in
schrijven als patiënt bij dok
ter Friezema. Een betere ken
den ze niet in het dorp. Eerst
maar eens bellen voor een
kennismakingsafspraak.
Goed, ik belde op de ver
keerde tijd, maar afspraak
werd geregeld. Dan erheen.
Tja, welke deur? Er kwam net
iemand naar buiten, die deur
dus maar. Met enige krachts
inspanning kreeg ik die deur
open. Een gang, deur links en
rechts , er staan melkflessen
bij de deur links. Dat lijkt me
niet de goede. De deur aan
mijn rechterkant opent naar
de gang. Ik zie iets dat spre
kend lijkt op de wachtkamer
van mijn tandarts uit de jaren
vijftig. Ik maak aanstalten het
vertrek te betreden . Dat lukt
niet zonder slag of stoot,
want ik struikel min of meer
naar binnen. Welke idioot
heeft zo'n hoge drempel?
Dokter Friezema dus. Ik ben
redelijk behendig (dankzij de
cond itietraining?), maar an
ders...! Bezoekt de dokter
zijn minder goed ter been
zijnde patiënten altijd thuis?
Daar ben ik nog niet achter.

Goed, ik neem plaats op die
fijne rondhouten bank bij het
raam. Bekijk de ruimte, zie
nergens een assistente of ba
lie. En de posters aan de
muur hangen er al een tijdje
zo te zien. Waar ben ik te
recht gekomen? Uit de deur
in de hoek komt iemand,
knikt vriendelijk en verdwijnt
zonder te vallen naar buiten.
Ik wacht ietwat gespannen

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

op dat waar ik voor kom. Ken
nismaken met mijn nieuwe
huisarts . Over dat "nieuwe"
heb ik inmiddels mijn twijfels.
Na enkele minuten verschijnt
er een manspersoon in de
deuropening. Dat moet dok
ter Friezema zijn. Handje ge
schud en achter hem aan,
gangetje door, afstapjes ne
men, deur wel of niet achter
je dicht doen? Ik neem plaats
op de stoel die voor me klaar
staat. De dokter zit al achter
zijn bureau. Het gesprek ver
loopt wat verkennend weder
zijds. Friezema schat ik van
mijn leeftijd. Hij zit hier al
meer dan vijftien jaar. Ik
vraag naar de praklijkregels,
maar de copietjes blijken op.
Onthouden doe ik alleen dat
ik 's morgens bijtijds moet
bellen voor een afspraak. Nu
ik er toch zit wil ik gelijk even
een herhalingsrecept mee.
Dat kan. Aan het eind van de

Dorpshuis "de Leeuw"
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Oude Rijksweg 6
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middag kan ik het medicijn
ophalen.

Tevreden ga ik. Hij leek me
niet onaardig. Ik neem de in
middels bekende hindernis
sen naar buiten en kom aan
het eind van de middag te
rug. Om die pillen te halen.
Maar wáár haal ik die? Dat
had ik niet gevraagd en hij
niet gezegd. Dat glazen
kastje buiten tegen de muur
bevatte geen doosjes medi
cijnen, leek me ook niet zo lo
gisch. Naar binnen maar
weer. Ik denk tijd ig aan de op
stap en ga naar het luik in de
muur. Wil daar in kijken, maar
zie alleen maar hout. Bel zie
ik ook niet. Op dat moment
komt Jan (ikken hem) bij Frie
zema vandaan ("waar zou hij
last van hebben?) en begeeft
zich naar het luik. Steekt zijn
arm erin, bonst wat. Er ge
beurt iets. Hij praat tegen ie-
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mand en krijgt het gevraagde
mee.
Nu ik. Nieuwsgierig kijk ik
weer in het luik, zie daar een
volwassen hoofd, een stuk
lager dan het mijne. Een
clownesk effect heeft dat op
mij. Vanwege eenjeugdhe rin
nering aan een lilliputter in de
trein ("Mamma, is dat nou
een mini- mu1tér?"). Ik hou
me goed en zeg waar ik voor
kom. Vergeet ondertussen
kennis te maken met de as
sistente. Krijg het gevraagde
en ga naar huis. Boordevol
pret over deze eerste ervarin
gen bij mijn nieuwe dorp s
dokter.

Nu heb ik gehoord dat de
wachtkamer van Friezema
vernieuwd is. Ik heb de G&T
foto al gezien en ben razend
nieuwsgierig. Zou het luikje
er nog zijn? En de opstap?
Maar ik ben nog niet ziek. Al
hoewel, als ik in de spiegel
kijk vind ik mezelf wel wat
bleekjes.
Zal ik dan toch maar een af
spraakje maken?

Els Knol-Licht

Wist U dat:

- de peuterspeelzaal in The
singe dringend op zoek is
naar gebruikt kinderspeel
goed dat in goede staat
verkeert?

- u 4 x 8 moet draaien (druk
ken) als u het gemeente
huis Ten Boer wilt bellen.
Dat is het nieuwe telefoon
nummer.
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Verkoop sch oor stee n k appen

Schoorsteeninspectie

Verwijderen van nesten

Erkend bij gasbedrijfen
brandweer

Tel.05902-1716 of 3289
Winneweer



Landbouwvereniging Garmerwolde 'b lij ft voorlopig bestaan
De landbouwvereniging van
Garmerwolde blijft in 1993
als een zelfstand ige vereni
ging bestaan. Dit deelde de
voorzitter van de Landbouw
vereniging, de heer A. Haven
ga, mee.
Binnen de standsorganisa
ties in de agrarische wereld,
waaronder de Groninger
Maatschappij van Landbouw
waar ook Garmerwo lde lid
van is, wordt gestreefd naar
fus ies van kleine verenigin
gen tot grotere regionale af
delingen. Omdat er steeds
minder agrariërs komen,
wordt het ledenaantal van de
huidige kleine verenigingen
ook steeds lager. (Tweederde
van de leden van de Gronin
ger Maatschappij van Land-

bouw is ouder dan 50 jaar.)
Kleine verenigingen zijn niet
meer rendabel. Garmer
wolde heeft in dit kader dan
ook een samenwerkingsver
band met de landbouwver
eniging in TenBoer.

Nieuwe organisatie

Per 1 januari 1993 zal Gar
merwo lde geen lid meer zijn
van de Groninger Maat
schappij van Landbouw en
ook niet van de nieuwe orga
nisatie, de Noorde lijke Land
en Tuinbouworganisatie
(NLTO). Dit is een fusie tus
sen het Drents en Veenkolo
niaal Landbouwgenoot
schap en de Groninger Maat
schappij van Landbouw.

Verspre id

De huidige leden van de
Landbouwvereniging van
Garmerwolde zullen ver
spreid raken over drie nieuwe
grote afdelingen: Centraal
Weidegebied (waarin Be
dum, Ten Boer en ook Gar
merwolde vallen), Delfzijl en
omstreken en Duurswold en
omstreken . Dat vinden de
huidige leden van de vereni
ging jammer en daarom is
besloten in 1993 nog zelf
standig door te gaan.
Het jaar 1993 is om twee re
denen belangrijk voor Gar
merwolde: in dit jaar zal de
Vereniging haar 100-jarig be
staan vieren en daarnaast zal
het Boerderijboek van Gar-

merwolde e.o. na jarenlange
voorbereiding worden afge
rond. Verder vindt de vereni
ging het van belang dat het
onderlinge contact tussen de
Garmerwo lder agrariërs in
stand blijft. Ook de leden die
geen landgebruikers zijn wil
len graag van de Vereniging
lid blijven, maar voelen zich
niet aangetrokken tot de
nieuwe organisatie. Reden
genoeg om voor 1993 de ver
gaderingen gewoon door te
laten gaan, evenals de tradi
tionele zomer- en winterex
cursies.
Wat er na 1993 gaat gebeu
ren, zal in de loop van het ko
mende jaar duidelijk worden .

Tiny Smit

Het koffieconcert van de Alpenjagers in het Dorpshuis van Ger
merwolde op zondag 8 november. ûoto : Henk Remerio)

Jazz na twaalf
lessen
Vrijdag 11 december vindt er
in de hervormde kerk in The
singe een presentat ie plaats
van de cursus Jazz-zang.
Dorpsgenoten die deze cur
sus hebben gevolgd, zullen
verschillende bekende en
minder bekende jazz-num
mers ten gehore brengen,
onder begeleiding van een
combo (bas, piano, drums).
Een ieder die het leuk vindt te
horen wat je na twaalf lessen
zangles kunt (durft) preste
ren, is van harte welkom. Het
belooft een gezellige avond
te worden . Aanvang half ne
gen. Toegang gratis. In de
pauze zijn er tegen betaling
consum pties verkrijgbaar.

Hervormde gemeente
Garmerwolde·Thesinge

6 dec. Thesinge 9.30 uur geza
menl.d ienst in geref.kerk., ds . Jans

13 dec. Garmerwolde 10.00 uur dienst
voorbereid en gedaan door gemeente
leden

20 dec . Thesinge 10.00 uur prof. dr. A. C.
Honders. Groningen

24 dec. Thesinge 20.30 uur kerstnacht
zangd ienst m.m.v Juliana

24 dec. Garmerwo lde 22.00 uur kerst
nachtz angdien st m.m.v. Harmonie

25 dec. Thesinge 10.00 uur ds. C. de
Vr~-Batenburg. m.m.v koor

25 dec. GarrT'lElf"lNOkje 19.00 uur kinder·
kerstfeest m.m.v zondagsschool

27 dec. Thesinge 10.00 uur ds. C. de
Vries-Batent>urg

31 dec. Garmerwctd 19.30 uur ds. C. de
Vries-Batenburg
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compactdisc-spec iaalzaak
winkelcentrum helpman
verlengde hereweg
groningen
te lefoon 050 - 27 3 17
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rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen * aluminium ja loezteën * vert icale jaloezieen* terrasschermen * houten markiezen * rolgordijnen * ro llu iken * terras
overkapPingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westemaven 4 - Groningen

050-122856



Op bezoek in Texas was alleen een koekepan.
Uiteindelijk hebben we de
koff iepot maar gebruikt. AI
die vrijgezelle-boeren daar
hebben voor hun eten alleen
maar een pak cornflakes op
het aanrecht staan. Dat eten
ze, en brood.'
Uiteraard heeft moeder Rit
sema ervoor gezorgd, dat er
in elk geval deze vier weken
elke middag warm eten op ta
fel stond. En in de keuken
kastjes prijkt nu een keurige
pannenset.

Dagboek

'Een kwartiertje bij Fred van-

daan woont een Nederlands
stel. Dat was heel gezellig,
want ik heb veel opgetrokken
met dat vrouwtje. Wehebben
samen bood schappen ge
daan en zo. Want ja, wij spre
ken geen Engels.'
De komst van het echtpaar
Ritsema kwam bepaald niet
ongelegen, want er is ook
veel werk verzet. Een harte
lijke bedankbrief van Fred 
achterin het plakboek - ge
tuigt daarvan.
Er zijn veel foto's gemaakt en
mevrouw Ritsema heeft van
de hele reis uitgebreid ver
slag gedaan in een dagboek .

Elisabeth Tolenaar

Het echtpaar Ritsema bij het huis van Fred in Texas. Vele
avonden werden doorgebracht op de "veranda ", (totö: Freo Ritsema) Kerstmuziek

1IIIIIIIII IIW il;lkei'il lI 'll

Pluc Plaatsman

waarna we de avond geza
menlijk afsluiten.
Het belooft een sfeervolle
avond te worden en we ver
wachten dan ook veel pu
bliek. Wilt u graag komen
maar hebt u geen vervoer,bel
dan even met Wilma Tamme
Iing (050-411450) of Pluc
Plaatsman (05902-1927), zij
proberen dan iets voor u te
regelen.
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Rabobank,Aangenaam.

Op donderdag 17 december
a.s, is er een gezamenlijke
uitvoering van de harmoniën
van Garmerwolde en The
singe in de hervormde kerk
van Thesinge. De avond be
gint om 20.00 uur.
De uitvoering staat dit jaar in
het teken van de kersttij d. We
spelen klassieke kerstrnelo
diën, maar ook populaire
kerststukken komen op deze
avond naar voren. Elk korps
speelt ongeveer een half uur,

goed. Fred kwam ons afha
len van het vliegveld en toen
was het nog drie uur rijden
naar zijn huis. Alles bij elkaar
waren we 23 uur onderweg
geweest. Dus: even praten,
en daarna op bed.'
'Fred woont in zo'n soort ca
ravan, dat noemen ze daar
mobile home. Zeg maar, een
houten huis op wielen. Acht
tien meter lang en vier meter
breed. Hij heeft het mooi
voor elkaar,hoor. En ons bed
was keurig opgemaakt toen
we aankwamen. Dat vind ik al
heel knap van zo'n jongen al
leen.'
'De eerste ochtend wilde ik
een kopje thee zetten, maar
ik kon de fluitketel niet vin
den. Waar is de fluitketel,
vroeg ik aan Fred. Hij zei: die
heb ik nog niet, maar er is wel
een steelpan. Ik keek alle
keukenkastjes na, geen pan
netje te vinden, helemaal
niks. Allemaal lege kasten. Er

De ouders van Fred Rit 
sema hebben een vier
weeks bezoek aan Texas
achter de rug. 'De ti jd vl66g
om ', vertelt mevrouw Rit
sema. 'We hebben zoveel
gedaan en gezien. Ik ben
niet aan m'n breiwerk toe
gekomen.'

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

Pannenset

Zoon Fred nam er alle tijd
voor om zijn ouders het be
drijf en de hele omgeving te
laten zien. 'Het is een echt
natuurland. Heuvelachtig, al
lemaal struiken, echt prach
tig. Soms is het net alsof je op
één van de waddeneilanden
zit: met duinen in de verte. En
warm. Verschrikkelijk. De eer
ste dagen was het 40 graden.
Daarna werd het gelukkig
iets koeler.'

'Het was onze eerste vlieg
reis. Gelukkig ging dat wel



Foto v.d. maand REDAKTIE
ADRESSEN

De aanleg van het recreatiepark Noorddijk vordert gestaag;
picknickplaats bij de Thesinger Maar. rtcto: Hook Remer ie)

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Delta v.d, Molen, Henk Remerie
(fotograaf , tel. 050-419630), Tiny
Smit , Hillie Ramaker-Tepper, Ton
Werdekker, Els Knol.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograa f, tel. 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter,
Marry Braker.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Tiny Smit , Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

Eind-redakt ie Thesinge:
Elisabeth Totenaar. De Dijk 4, tel.
05902-3795

Lay-out : Lucie Kol-Slachter.
Metha Nijkamp

Administratie: Peta Juqens,
L. v.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 10
december 19.00 uur.

Thesinge

In Thesinge zal het oud pa
pier worden opgehaald op de
eerste zaterdag van de one
ven maanden. We beg innen
om half tien 's morgens. De
eerstvolgende ophaaldag is
echter niet de eerste zater
dag van januari, maar de
tweede: 9 januari.
Contactpersonen zijn P. van
Zanten (tel. 1339) en N.
Schutter (1756).

Garmerwolde

Een aantal jaren geleden

Oud papier
hebben de O.B.S. en de Har
monie een oud-papier con
tainer aangeschaft. Deze
conta iner staat aan de zijkant
van het gymlokaal aan de W.
F. Hildebrandstraat.
Om te voorkomen dat er met
het pap ier door het dorp
wordt gesleept of dat het pa
pier in brand wordt gestoken,
zit er een slot op de contai
ner. De sleutel is af te halen
bij A. Mulder, W. F. Hilde
brandstraat 17 en bij D. P.
Groenhagen, W. F. Hilde
brandstraat 51 .
Staat het oud papier u in de
weg, dan kunt u de sleutel ha-

len en het papier in de contai
ner deponeren .
De conta iner kan niet ver
plaatst worden, zodat we bij
een inzameling door het dorp
de inhoud van onze container
over moeten brengen naar
een container die het naar de
papierfabriek brengt.
Daarom verzoek wij u dan
ook het papier gebunde ld in
de conta iner te zetten.
De eerstvolgende inzame
lingsaktie is op vrijdag 11 de
cember a.s. vanaf 1Z00 uur.

O.B.S.lHarmonie

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct I!!
Repareert b ij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijl(swJ g 130 81 ,
GRONINGEN

tel. OSO - 419791

winke lcentrum "Iewenborgh

lel 414779
lI:onin~"n

Î

I
uw brood wordt natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Winkelcentrum~ tel. 415222
Selwerd. tel . 778465

CIa""""'-d 47
Ileyum Oost lBl. 421462


