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De voormalige 'holtstek' aan
De Dijk in Thesinge.

En zo leerde Klaas Kol het
vak. Eerst de eenvoudige
klusjes, zoals een stukje met
selwerk of schaven, en de
rest kwam vanzelf.
In boerderijen had je bijvoor
beeld 'juffers', dat is een be
paald type balken. Daar zat
heel wat handwerk in: 'schil
len'. Heel geschikt om op te
oefenen voor een jonge tim
merman.

De 'Koustal.lapper' van Thesinge

Klaas Kol: nu gepensioneerd koustallapper. (foto, Henk Hemene)

Ja ren 20 en 30.
In die t ijd was Thesinge een
dorp met heel wat 'nering
doenden': o.a. drie schil 
ders, drie t immerbedrijven,
een sm id, drie kleerma
kers, drie zaakjes voor ma
nufacturen, melkboer, en
kele bakkers en wel acht
kruideniertjes. Klaas Kol ,
zoontje van t immerman
Kol , was tenger voor z'n ja 
ren. 'Fien' , zeiden ze. Vanaf
z'n twaalfde - beg in jaren
dertig - mocht hij al mee op
karwei, terwijl hij eigenlijk
nog op de openbare lagere
school zat. Maar de frisse
buitenlucht was gezonder.
En op z'n veertiende kwam
Klaas definitief in de zaak ,
bij z'n vader en z'n oom, die
het bedrijf al vele jaren sa
men stevig op de been hiel 
den.

Tegenwoordig woont het
echtpaar Kol aan de Bakker
straat. Aan De Dijk, waar het
bedrijf gevestigd was, woont
doch ter Ina met echtgenoot
en drie kinderen. De grote
'holtstek ' met stapels hout
heeft plaatsgemaakt voor
een keurig aangelegde tuin
met gazon. Eigenlijk is aan
niets meer te zien dat op die

plek al die jaren een actief
bouwbedrijf heeft gezeten.
Maar, wie in Thesinge rond
wandelt, kan er gelukkig nog
vele tientallen bewijzen van
zien: bijvoorbeeld aan de
Schutte rlaan, waar een hele
reeks huizen (bijvoorbeeld
dat van Roelie Dijkema en
van Joop Behrendt) ooit door
de firma Kol is neergezet.

Jong geleerd

'We werkten niet alleen in
Thesinge', verte lt de heer
Kol, 'maar bijvoorbeeld ook
in Zuidwolde of in Sint An
nen. Het eerste karwei dat ik

me echt goed herinner, dat
was aan een boerder ij in
Zuidwolde. Menno Schutter
woont daar nu. Ik was twaalf
of dertien en ik zat nog op
school, maar die zomer
mocht ik mee.'
'Later, toen ik van school af
was, ben ik vijf winters lang
naar de avondnijverheids
school geweest. Vier
avonden per week op de fiets
naar Groningen. Ik was niet
de enige. Er waren er wel een
stuk of zes uit het dorp die 's
avonds door leerden. Ik deed
natuurlijk t immeren, en een
ander volgde de richting
schilde ren of elektricitei t. '

'Koustal- lapper

In 1952 nam de 'jonge' Kol
het bedr ijf over. Hij omschrijft
zichzelf - met een beschei
den lachje - als 'koustal-Iap
per' : hij deed vaker verbou
wingen en uitbreidingen dan
volledige nieuwbouw. Eén
van de uitzonderingen is het
kleine huisje in 't Klunder,
waar het gemaaltje stond en
waar nu Ruth van Dalen
woont. Een ander huis in The
singe neergezet door Kol, is
de woning van de familie
Schouteten aan de Lageweg.
Dat werd onder architectuur
gebouwd.

Hoe zat het eigenlijk met de
concurren tie, met drie tim
merbedrijven in het dorp?

'Dat gaf zover ik weet nooit
problemen. Iedereen had na
tuurlijk z'n eigen klanten
kring. Huisman bijvoorbeeld
was gereformeerd en die had
ook veel gereformeerde klan
ten. Zo was dat tradit ioneel
geregeld .'

Klaas Kol trouwde in 1952.
Het jonge gezin trok in bij pa
en ma. Het bedrijf gaf aan De
Dijk heel wat leven in de brou
werij . Leveranciers, klanten
die binnenliepen, en natuur
lijk was er ook alt ijd minstens
één knecht. Mevrouw Kol
heeft in de loop van de tijd



konden worden .
De heer Kol: 'Zoiets als vorst
verlet of vrije dagen had je
toen nog niet. Isolatie of dub
belglas, daar hadden we ook
nog nooit van gehoord . Ik
kan me nog herinneren dat
de luiken gemaakt werden
voor ons oude huis aan De
Dijk, ook zo'n winterkarwei.
Dat was in de strenge winter
van 1929. Zulke luiken, dat
was vroeger een soort van
isolatie.'
En dat het een stukje vak
werk was, dat blijkt wel, want
ze zitten er nog, fraai in de
verf gezet en een mooie blik
vanger.

Personeel
Schaatsen slijpen; een 'neven-bedrijf' in de werkplaats van
Kol.

Vader Kol

honderden liters koffie geser
veerd en stapels brood ge
smeerd. Ook voor haar was
het een druk leven, alleen al
vanwege het bouwstof dat
door kieren en gaten het hele
huis binnendrong .

Winterkarwei

's Winters werd er, vanwege
de vorst, in de schuur ge
werkt aan kozijnen en deuren
die in het voorjaar geplaatst

Er was altijd personeel, één
knecht, soms twee. 'Heel
toevallig was er gisteren nog
een jongen die vroeger bij
ons gewerkt heeft. Die wou
zó wel terug. We hadden al
tijd wel één knecht aan het
werk. Jan Balkema bijvoor
beeld. Of Piet Huisman.'
De namen komen er vlot uit ,
hoewel de heer Kol ons had
gewaarschuwd voor zijn
slechte geheugen.
Behalve het vaste personeel
waser soms wat los volk voor
metselwerk. 'Daar hadden

we dan weer mensen voor uit
Ten Boer. Toen de betonzol
ders in kwamen, dat was in
de jaren vijftig . Dat kon niet
uit om die zelf te maken.
Zulks werk besteedde n we
uit, maar ik metselde ze ei
genlijk liever zelf.'

Honderd jaar

Het timmerbedrijf is verleden
tijd. Net als de meeste an
dere 'nering' van vroeger.
Maar,er zijn heelwat schuren
en muren in het dorp waarin

Klaas Kol het (nu nog altijd
keiharde) cement heeft ver
werkt.
Over één van die karweien
zegt hij: 'En die schuur gaat
nooit weer af.'
Dat geloof ik graag. Wij heb
ben zelf ook zo'n schuur van
Kol. Even een paar voegen
uitkrabben? Even een stukje
uitbreken? Vergeet het maar.
Dat zit er over honderd jaar
nog!

Elisabeth Talenaar

Schaatswedstrijd

Woensdag 30 december be
sloot het bestuur van ijsver
eniging 'De Scheuvel' de ijs
baan open te stellen. De ijs
vloer kraakte nog behoorlijk,
maar met het vooruitzicht dat
de pret van korte duur zou
zijn, werden zelfs de schijn
werpers al geplaatst om zo
veel mogelijk te prof iteren
van de heerlijke schaats
sport. Op oudjaarsdag viel
het wedstrij dprogramma al in
de bus. De jeugd mocht za
terdagm iddag aan de start
verschijnen. Onder ideale
omstandig heden verreden zij
voor veel pub liek hun wed
strijd . De uits lag zag er als
volgt uit:
Meisjes - 13 deelneemsters
in de leeftijd van 7-12 jr. 1.
Latte Nijmeijer; 2. Mieke Zijl;
3. Sanne Werkman.
Jongens - 12 deelnemers in
de leeftijd van 7-9jr. 1. Menko
Ridder; 2. Diederik Top; 3.
Mark sarro.
Jongens - 12 deelnemers in
de leeftijd van 10-12 jr. 1. AI
mer Top; 2. Steven V.d. Oe
ver; 3. Johan Tammeling. Almer Top op weg naar de ritzege. (foto : Bermo Top)

Estafette

Maandagavond 4 jan. om 19
uur kon de estafette begin
nen voor iedereen vanaf 13
jaar. Omdat de opkomst bij
de dames laag was (nI.4), be
sloot het bestuur de estafette
gemengd te laten rijden. Er
ontstonden 7 teams, waar
van 3 zonder dames. Elk
team moest 2x tegen elkaar:
als je 2x won, kon je verder
naar de volgende ronde. Na
de 1e ronde vielen er drie
teams af, nl. team 1 met Cor
rie van Houten, Hans V.d.
Berg en Rene Blokzijl, team 3
met Marjan Karsijns, Pieter
Holtman en Jan Hofstede en
team 5 met Carolien Kits, Ri
chard vld Veen en Anne Rid
der.
Team 4 en 2 moesten om de
3e en 4e plaats stri jden, maar
dit kon helaas niet gebeuren
door een blessure van Fokko
Oudman, zodat ze niet voor
de tweede keer van start kon
den en team 4 automatisch
4e en team 2 op de 3e plaats
kwam. Team 6 bereikte de fi -



Ni.üoarsverziede Garmerwolde

Nijjoars visite in Thesinge: Thomas vaer en Pieternel. (Ioto: Henk Re·

mer ie)

"Vertezzels" van Roelie
Dijkema-Oomkes

Truus Top

kers inplakte. Het publiek (85
pers .) gaf Roelie een staande
ovat ie.
In de voordracht op rijm over
het jaar t992 was er aan 
dacht voor de toestand in de
wereld en het lief en leed in
ons dorp. De aantrekkings
krach t van water op diverse
dorpsgenoten, de 'bonken
brekerij', de tradities en festi 
viteiten, de toekomst van het
dorp en het verlies van dier
bare dorpsgenoten. Het duo
Ria, accordeon en zang, en
Rieks, 'proatjesmoaker'
werd heel verschillend ge
waardeerd . Voor een ieder
was het ech ter wel een ge
noegelijke neijoarsvesiede.

Het hoogtepunt van de neij
oarsvesiede in Thais'n was
de hulde aan Roelie Dijkema
-Pieternel- voor het sch rijven
van van de teksten van Tho
masvaer en Pieternel en dat
al 12 jaar lang. De handge
sch reven teksten van '85 tlm
'91 waren haar ontfutseld en
tot haar verrassing kreeg zij
ze als boekwerk terug na
haar optreden met Roelf Jan
sen -Thomasvaer-. Ina Hei
dema ontcijferde de deels
nauwelijks leesbare teksten
en door Jan Mollema werd
het in perfect gronings gezet.
Zich tbaar ontroerd nam Roe
lie het boekje in ontvangst.
Symbolisch werd het boek
werk ter plekke afgemaakt
doordat Ina er de st icker met
de namen van de medewer-

Janna Hazeveld

Matthijs Reinders

nieuwe leden gekregen, waar
we erg blij mee zijn. De afde
lingsavonden worden goed
bezocht. Negen vrouwen wa
ren in 1992 op alle avonden
aanwez ig en kregen een cor
sage opg espeld. Ook de
heer S. Veninga werd even in
het zonnetje gezet en met
een doos kersenbonbons be
dankt voor de goede verzor
ging . Het was een gezellige
nijjoa rsverz iede "m it kroan
tjespotten op toafel en bran
dewien mit rozienen". Het
optreden van de "Eerns
mondsingers" was een groot
susses. Een groep zingende
en spelende mannen en
vrouwen, die de stemming er
goed in kregen, met tal van
meezingers. Een geslaagde
avond, geo rganiseerd doo r
enthousiaste vrou wen, die lid
zijn van de grootste vrouwen
organisat ie in Nederland.

Eindstand:
3e : team 2 met Alex Mollema,
Jeroen Reinders en Joop
Behrendt, 2e : team 6 met Ar
jan Balkema, Jelle V.d. Veen
en Wim Ritsema, 1e: team 7
met Wim Holtman, Matthijs
Reinders en Jan Jacob Ritse
ma.
De grote pechvogels waren
de leden van team 2, die wel
heel erg veel pech hadden
met het doorgeven van het
stokje, wat tot 3x toe mis
ging en team 4, o.a. door de
blessure van Fokko Oudman
bij een valparti j.

nale en reed tegen team 7.
Wim Ritsema startte tegen
Matthijs Reinders. Via Jan
Jacob Ritsema en Wim Holt
man leek de overwinning
voor team 7 zeker, maar door
een te vroe ge sta rt van Wim
H. ging de overwinning de 1e
keer naar team 6. Omdat
team 7 de 2e keer won, werd
er nog een 3e keer gereden.
Uiteindelijk zorgd e die rit
voor een overwinning bij
team 7.
AI met al was het een ge
slaagde avond met veel
mooie en spannende wed
str ijden.

Op 9 januari werd de traditio
nele nijjoars verziede van de
Nederlandse Bond van Plat
te landsvrouwen gehouden in
dorpshuis "De Leeuw", sa
men met de partners van de
leden en bestuursleden van
de Landbouwveren iging en
de Vereniging van Dorpsbe
langen . In het verleden wer
den alle besturen van vereni
gingen en instellingen in Gar
merwolde uitgenodigd , maar
we kregen weinig respons,
zodat we hiermee opgehou
den zijn.

I Wij staan aan het beg in van
ons jubileumjaar. Op 13 no
vember a.s. bestaat onze af
del ing 60 jaar, wat wij ook op
deze dag zullen vieren in
dorpshuis "De Leeuw". Het
gaat goed met onze afde ling.
Ond anks de fikse contr ibu
tieverhoging is ons ledental
gestege n in 1992. Met name
uit Ruischerbrug hebben wij
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P erfektie in haannode
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Voor goede servi ce en voorlichting

- Wij leveren snel

- installeren bij u thuis

- eigen technische dienst

Wi gbol dst ra,1.t6. 979 1CR Te n Boe r
Telefoon (05901)1 1SI

Wold.....eg 6-8. 9734AC êronoçen-auecner 
brug 110 v. Ik. lewenbOr9

Te,. 050-416135 Fax050-415751

Florakade 82
050- 127546

Begin Damsterd iep
Bij Oostersluis



Politiek onderonsje
in Garmerwolde

Schaatswedstrijden op het Damsterdiep. (fo to; Henk Reme, je)

In het kader van het dor
pen-bezoek is de PvdA·
fra ctie van Ten Boer op 11
januari te gast in Garmer
wold e.
Met z'n elven pra ten we
over allerlei zaken, die ons
dorp en/of onze gemeente
aangaan. In het beg in is het
nog even aftasten, maa r al
lengs verl oopt het gesp rek
soepeler. Je kunt wel mer
ken dat de heren Boek
houdt, Jurjens en Dieters
ter plaatse goed bekend
zijn : ze begrijpen meteen
waar de schoen wringt!

Aan de orde kwamen uiteen
lopende zaken zoals woning
bouw, welzijn, onderwijs, ver
keer, windmolens, fietsen
stalling en huisvuil. Ook was
er aandacht voor de papier
bak en de mogelijkheid om
een telefooncel aan het begin
van de Dorpsweg te plaat
sen.

Samenwerking

Op dit moment is de ge
meente Ten Boer aangeslo
ten bij het gebied Noord-Gro
ningen. We zijn echter meer
gericht op de stad Gronin
gen. Wellicht is het in de toe
komst mogelijk om ook met
deze gemeente samen te
werken.
Dhr. P. Boekhoudt: "Klein blij
ven is hardst ikke fijn, maar
achteraf bezien is het vrese
lijk jammer dat Ten Boer bui
ten de herindeling is geble
ven. Het is onhoudbaar om

zelfstand ig te blijven be
staan. Je bent ontzettend
kwetsbaar! Alles draait vaak
om één persoon: voor meer
personeel is er geen geld!Als
grote gemeente heb je veel
meer mogelijkheden. Voor
beeld: zelf een nieuwe brand
weerauto aanschaffen is heel
duur: je kunt beter proberen
met anderen samen te
werken. Hetzelfde geldt voor
de reinigingsauto's en het
plantsoenonderhoud.
Het orgel van de Garmerwol
der kerk staat op de monu
mentenlijst , maar er is véél te
weinig geld: het duurt dus
nog jááfen!"

Busverb inding

Vraag: Volgens de kranten
zullen de buslijnen - op her
haaldelijk aandringen van de
Gemeente Ten Boer - voor
taan beter aansluiten op de
treinen. Hierdoor komen er
meer ritten op lijn 142 en min
der op lijn 42. Lijn 142 stopt
echter niet in Garmerwolde.
Heeft de gemeente alleen
aan zichzelf gedacht?"
Antwoord: "Het één heeft
niets met het ander te ma
ken. Wij hebben inderdaad
gevraagd om een betere aan
sluiting: als je nu met de bus
aankomt, rijdt de trein net
weg! We zouden wel kunnen
vragen of lijn 142 ook in Gar
merwolde kan stoppen,
maar we vrezen dat dit niet
veel uithaalt!

Uitslagen
estafetterijderij

De door de ijsvereniging
Presto georganiseerde esta
fett erijderi j trok 24 deelne
mers. Als winnaars kwamen
uit de bus: Eerste prijs: Ro
nald Bouwman , Catharina
Veenstra, Bert Leegte.
Tweede prijs: Jan Veenstra,
Jantje Ganzeveld, Jan van
der Tuuk. Derde prijs: Eitje
van Huis, Geesje Santing,
Douwe Tichelaar. Vierde
prijs: Arne Tammeling, Wilma
Tammeling, Harm Jan Haven
ga.

Zo'n informatief gesprek is
heel nuttig: als burger krijg je
enig inzicht in de (on)moge
lijkheden en als bestuurder
hoor je wat er in de dorpen
leeft! Bovendien kom je in
contact met mensen!

Hillie Ramaker-Tepper

'Klanken
beweging'
Maandag 14 december wa
ren we te gast in het Bejaar
dencentrum 'Bloemhof' in
Ten Boer. We hebben daar
een avond verzorgd onder
leiding van mevr. Bijmolt.
De dansjes, die werden op
gevoerd, zijn bij de bewoners
goed in de smaak gevallen.
Na het off iciële gedeelte wer
den de bewoners in de gele
genheid gesteld om een paar
dansjes mee te doen, waar
van dan ook gaarne gebruik
werd gemaakt. De avond
werd besloten met een geza
melijke polonaise, kortom
een heel geslaagde avond.
Het jaar 1992 ligt thans weer
achter ons en onze groep
heeft zich het afgelopen jaar
nogal verdienstelijk gemaakt
met optredens voor bejaar
den en andere groepen be
langstellenden.
En wel met veel voldoening
en gezelligheid.

Fenny Thedinga

LEDER
SERVICE

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen I Gannerwolde

Schildersbedrijf
H.HOFSTEDE
verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesing e,
G.N.Schu«erlaan 28
Ielefoon 05902 -1957'

Ins1aIaliebeaijf

fa. W . KOOI & Zn

MIDDELBERT
050-416263

ENGELBERT
Q5().-4 16217

GAS-WATER
ELECTRA



Thais'n in de Noorderrondrit

Radio Noord op bezoek in Thesinge: een onverwacht optreden
van 'Juliene '. (foto : Henk Remeri e)

Verwerkt vlees

Tussen 12 en 1 uur staat de
ruilbeurs centraal. Mevr.
Groothof wilde haar kralen
beursje ruilen tegen een paar
rollades en Kees Apoll kwam
met een "swien " het café bin
nen. Dit was een huwelijks
kade voor het bruidspaar de
Vries, die er liever wat "ver
werkt vlees" voor terug had
den. Via de telefoon kwamen
er te ruilen voorwerpen door
en nog enkele in het café .

van kerkelijke en niet-kerke
lijke bestuursleden en ouders
met het team van de school,
is Annelies Heuvelmans, ad
viserend lid van het bestuur,
aan het woord. Zij spreekt
over haar keuze voor goed
onderwijs in een prettige
sfeer en met respekt voor el
kaar. Op de valreep horen we
burgemeester Blok nog, die
de hele ochtend voor de ge
zelligheid aanwezig was.

Kees ApoN biedt 'swien ' te
ruil. (foto: Andries v.d . Meulen)

restaureren en open te stel
len voor pub liek, werden
door hem toegeju icht. Het le
gaat, geschonken ter verf
raaiing van hekwerk en be
graafplaats rond de Klooster
kerk, zal dit stukje dorp ten
goede komen.
In zijn winkelwagen werd
"brijventer" Johan Mollema,
samen met z'n vrouw Aaltje,
gevraagd naar zijn klandizie
en het postagentschap. Er
volgden nog dr ie onderwer
pen op lokatie.
Eerst de varkensmesterij van
de gebroeders Jansen. Roelf
Jansen lichtte in het café toe,
dat de biggen in hun bedrijf
tussen 12 weken en 3 maan
den worden vetgemest. Ook
de smederij van Arend Kam
pen werd bezocht , waar de
oude smidse met gereed
schappen nog staan zoals
toen het bedrijf ophield. Met
Piet Huisman beklom Jaap
Nienhuis de molen om te ge
nieten van het wijdse uitzicht.
Over de samenwerking op de
P.C. Basisschool, "de Til",

Toekomst

muziekopdracht won
"\1. 1.0. 0. ", door de aanwe
zige leden van "Juliana" naar
huis te sturen om hun instru
menten te halen en enkele
seconden later "Lang zal hij
leven" te laten spelen. Het
kersverse echtpaar, Renger
de Vries en Corrie Veltman
werd bezocht door Nienhuis
die op stevels door een paar
kilo rijst heen hun huis betrad
in Moeshorn .

De toekomstplannen voor
Thesinge werden door Peter
Heidema, voorzi tter van
Dorpsbelangen, toegelicht.
Woningbouw op kleine
schaal, behoud en verbete
ring van de leefbaarheid in
het dorp, promotie van het
dorp middels de sterke trek
pleisters (de Kloosterkerk , de
molen en de aansluiting op
fietspaden in het kader van
het Stadsgewestplan Noord
dijk). Ook de plannen om de
smeder ij op Smidshoek te

Vanaf 7 uur was de techniek
al in de weer en vooraf infor
meerden de presentatoren
zich omtrent interessante on
derwerpen en bijpassende
personen. Terwijl Jaap Nien
huis vanaf verschillende loka
ties zijn commentaren gaf,
werden in het café mensen
geïnterviewd . Als eerste was
dit Haye van den Oever, die
de geschiedenis van de
kloosterkerk heeft bestu
deerd en heel beknopt zijn
kennis van zaken verwoo rd
de. De toneelvereniging
"V.I.O.O." en "de Rijge" zet
ten elk 2 vrouwen in om het
tegen elkaar op te nemen, in
vragen en opdrachten. Na 4
ronden , verspreid over de uit
zending, won "de Rijge" op
punten en mocht men de
prijs, een rij metwors ten, in
ontvangst nemen. De

- Dorpsbelangen Thesinge
3 nieuwe mensen zoekt
voor het bestuur? (Graag
melden bij Peter Heidema)

- Het boekwerkje "Vertez
zeis" door Roelie Dijkema
te koop is voor f 12,50?

- Hierin de teksten van Tho
masvaer en Pieternel van
'82 t/ rn '91 zijn opgeno
men?

- U dit boekje kunt bestellen
bij lna Heidema of Jan Mol
lema?

Wist U dat...

Heel Thesinge zat op zater
dag 9 januar i aan de radio
gekluisterd, toen het weke
lijks programma "Noorder
rondri t " van Radio Noord
rechtstreeks werd uitge
zonden vanuit café Molen
zicht.

iWlil Sunshop
I •

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen * aluminium jaloezieën * vert icale jaloezleön* terrasschermen * houten markiezen * rolgordijnen * rolluiken * 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

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

echte
Groenteman

,' ~1

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

Dorpshu is "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
FiECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde



Geld voor De Leeuw

Maanden hebben ze ervoor gespaard; de kinderen van The
singe konden trots een cheque overhandigen van f 461,45."
V./.n.r. mevr. Ufkes, Dennis Westra, Minke Ridder en Tim 8e/t.
(foto: Marry Braker)

Winterconcert

Kinderen
voor kinderen

Vanwege het feit dat het Ne
derlandse Rode Kruis dit af
gelopen jaar haar 125 jarig
bestaan heeft gevierd, heb
ben wij de scholen in de ge
meente Ten Boer gevraagd
om mee te doen aan een pro
ject. Dit betreft het kinder
vaccinatie project genaamd
'Kilif i'. Een vaccinatie kost
twee gulden vijftig per kind.
Kilifi is een district in het
Mtwapa gebied.
Drie scholen hebben zich en
thousiast gemeld om hieraan
mee te doen. De basisscho
len De Fontein en De Huifkar
in Ten Boer gaan in '93 van
start met dit projekt. Basis
schoo l De Til in Thesinge is
na de zomervakantie '92 met
dit project gestart en heeft
dit al afgesloten .

J. Ufkens-Grozema

De stichting OSA organiseert
met de Culturele Vereniging
gemeente Ten Boer op 31 ja
nuari een concert door een
breed samengesteld ensem
ble. Jan Faber (klavecimbel),
Ema van Gesele (blokf luit),
Barend Hazenberg (cIavino
va), Wietske Koopmans (kla
vecimbe l), Herma Linde
(blokfluit), Ineke Schlaman
(mezzo-sopraan) en Marlies
de Waard (alt). Het concer t in
de Thesinger Kloosterkerk
begint om 15:00 uur; in de
kerk is koff ie, thee e.d. ver
krijgbaar.

neren van veel dorpshuizen
in gevaar doordat er hoge ex
ploitatiekosten zijn. In de
meeste gevallen kunnen
deze drastisch verminderen
door bouwkundige verbete
ringen en energiebespa
rende maatregelen te treffen .
Deze hebben een positief ef
fect op de exploitatiekosten
en hierdoor kan een dorps
huis nu en in de toekoms t
openblijven ; een belangr ijke
bijdrage aan de vitalite it van
het platteland .
Meer informatie over het bo
venstaande project kunt u
krijgen bij: Mevr. Welling-vd.
Linden, tel. 050-414737.

Het Juliana Welzijn Fonds
heeft in het kader van het
Dorpshuizen project Gronin
gen aan Stichting Dorpshuis
Garmerwolde te Garmer
wolde een bijdrage gegeven
van f 37.350,- voor renovatie
van het dorpshuis.
Om de leefbaarheid in de
kleine kernen te behouden ,
startte het Juliana Welzijn
Fonds in 1991 een tweejarige
actie voor de Groninger
dorpshu izen. Het Fonds
stelde ruim f 3,5 miljoen be
schikbaar om in Groningen
het voortbestaan van de
dorpshuizen veilig te stellen.
Momenteel komt het functie-

Wist U dat...

- De redactie Hans van den
Brand uit Thesinge erken
telijk is voor de cartoons
die hij heeft gemaakt voor
de decemberkrant.

- Op de voorjaarsvergade
ring van de Vereniging
Dorpsbe langen Garmer
wolde (15 maart) gestemd
gaat worden over het inge
diende plan van de ve
keerseemmissie. Daar
over is 18januari een infor
matieve avond gehouden ,
waarover wij u in de fe
bruarikrant nader hopen te
kunnen berichten .

- Er behalve kortebaan
schaatsers ook lange-af
standsrijde rs in onze dor
pen wonen. Een retourtje
Middelstum, Stedum of
Appingedam is niet niks.
De meesten zijn al blij als
ze Ten Boer halen.

- Annelies Friezema met
haar pony Rosander in de
Eswalmanege te Vries
twee prijzen heeft gewon
nen: 2e prijs dressuur rij
den en 3e prijs springen,
en dit alles in één week
end? Proficiat!

TruusTop

Live-muziek was er door het
programma heen van Jaap
Doddema, die zijn Groninger
teksten en muziek zelf
maakt. Van Harm van der
Veen hoorden we een voor
dracht uit eigen werk. Tegen
1 uur werd deze regionale uit
zending afgesloten.

-
rt\ e. l Grenen Meube l Pakhuis!

- ...
In G..rnl'....eer

Voor al uw:
Bedden, Kasten, Ta/els enz.,
in blankhout en loogkleur.

rn cm A
l \.JP'!! nl ng5l: l ltl ~n : ...liid~g 10 lCX 21 uur r I

ulerd~'ll! 10 «x 16 uur

b

MJillli l!
Sladsw~ 93, te Carrelsweer; 05967 -2017

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

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

Rijl<sweg 130 81,
GRONINGEN

tel. 050 . 419791
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- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen



New Vork City Marathon 1992

Cabobank ~

begrijp ik wel en tevreden
loop ik verder onder begelei
ding van een stevige rock
band.
De Nederlandse supporters
zouden op ca. 30 km. staan.
En die stonden er! De massa
oranje ballonnen waren ge
woon niet te missen.
20 mijl - 25 mijl: het zei me
niks maar ik liep wel lekker.
Central Park: ik hoor de finish
en verwac ht die na iedere
bocht te zullen zien. Dan in
de verte eindelijk de finish.
De klok staat op 3.58 uur.
Mijn spieren zijn ondertussen
behoorlijk stijf maar ik krijg
vleugeltjes en finish nog net
binnen de 4 uur!
Volgens mijn stopwatch had
ik 3.57.23 gelopen, maar het
startschot had ik niet ge
hoord en dus te laat inge
drukt.
So what! Ik heb de medaill e.
Ik ben heel tevreden.

HilmaUbels
bibliothecaresse bibliobus
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broodnodige koolhydraten.
Zondagochtend om half vijf
opgestaan. Het ontbij t be
stond uit krachtvoer wegge
spoeld met sportdrankjes.
Rond acht uur waren we op
het startterrein. De start zou
om tien voor elf plaats vin
den, tot die t ijd konden we
bedenken wat we zouden
dragen tijdens de marathon:
kort e of lange broek , shirt
met lange of korte mouwen,
één of twee shirts. Hoewelde
zon scheen was het koud: 49
graden F.
Opeens begon iedereen te
lopen en op dat moment
drukte ik mijn stopwatc h in.
Heel rustig gingen we de Ver
azanobrug op. Een sensatie!
De 5 mijl-post: water en
sportdrank en de tijd om te
zien of je goed op schema
ligt.
10 mijl-po st: we liggen op
schema . Een swingend non
nenkoor moedigt de lopers
aan.
1/2 marathon: 1.58 uur dat

De dagen ervoor

Nadat ik in april van dit jaar
de SNS-Ioop in Groningen
had gedaan, ontstond het
idee om een marathon te lo
pen. En dan ook gelijk maar
de loop der lopen: de New
Vork City Marathon.
Donderdagochtend vertrok
ik met een loper, een suppor
ter en twee wegbrengers
naar Schiphol. In het vlieg
tuig overdacht ik nog eens de
drukte rondom het overhan
digen van het sponsorbe
drag. f. 2.500 ,- is een leuk
bedrag maar ik moet eerst
nog bew ijzen dat ik de mara
thon kan uit lopen ...

Helma Ubels, bibliotheca
resse van de bibliobus
heeft meegedaan aan de
New Vork City Marathon in
1992. Voor de G&T- express
schreef ze onderstaand
verslag.

Vrijdagochtend haalden we
onze startnummers af. Rijen
wachtenden. En vreselijk
warm; de beruchte aircondi
tioning stond vast niet aan.
Door het tijdsverschil had ik
een enorme kater, daar leek
het tenminste nog het
meeste op.
's Middags sightseeing door
middel van een bestuur van
vier en een half uur door de
New Yorkse wijken.
's Avonds gingen we niet
naar de pastaparty. De kwali
teit van de pasta was niet al
te goed, werd ons verteld.
Dus gingen we naar een wille
keurige Italiaan voor de

compactdisc-speciaalzaak
winkelcentrum help man
verlengde hereweg
gron ingen
telefoon 050 - 27 3 17
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Hi/ma Ube/s zwaait enthou
siast naar de Nederlandse
supporters: de eerste 30 km.
zitten erop!

Tafeltenniss(t}ers
gezocht

In Garmerwolde bestaat een
tafeltenn isclub, onderd eel
van de sportvereniging. Deze
club zoekt dringend nieuwe
leden. Er zijn op dit moment
slechts vier leden, die enige
versterking goed kunnen ge
bruiken. Elkemaandagavond
wordt er vanaf 21.30 uur in de
sportzaal getraind, onder het
motto 'Gezelligheid staat
voorop, techniek komt op de
tweede plaats'. Belangstel
lenden kunnen contact opne
men met de heren B. Burin
ga, J . Flokstra, J . de Ruiter en
E. Welling of eens langsko
men tijdens een training.



Foto van de maand REDAKTIE
ADRESSEN

Lay-out: Lucie Kol-Slachte r,
Melha Nijkamp

Administratie: Peta Jurjens,
L. v.d. Veenstra at 15,
9798 PK Garmerwolde.
tel . 050-4 16094.
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek .nr. 32.07.05.749
giro v.d. bank 815949.

Abonn ementsgeld f 17.50 p.],

Kopij inleveren: voor donderdag 11
februari 19.00 uur.

Eind-redaktie Thes inge:
Elisabeth Totenaar. De Dijk 4, tel.
05902- 3795

Nieuwe start Wereldwinkel

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

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf , tel. 05902
3723),
Elisabeth To tenaar.
Truus Top. Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter.
Marry Braker.

Eind·redaktie Garmerwolde:
T1nySrnit,Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

Winters sprookje aan de Lageweg 5. fot o: Henk Remene

Stoomfluitjes

Te koop:
paar Viking schaatsen, lage
noren, maat 35, prijs f 110 ,
Jeroen Reinders (05902
3037)

Verloren:
Op de ijsbaan linker-
schaatsje maat 20
(houten brabants klompje)
Wisse van de Berg (05902 
3544)

Cursus:
Wie wil een cursus Perga
mano volgen, eenmaal per
week twee uur, 's avonds
vanaf 20 uur. Inlichtingen bij
Corrie van Houten (05902
3239)

Begin november stopte de
Wereldwinkel Garmerwolde/
Thesinge. Omdat de diako
nie van de N.V. gemeente dit
besluit net zo betreurt als de
voormalige werkgroep, heeft
zij besloten dit werk op iets
kleinere schaal voort te zet
ten. Dit houdt in dat er met in
gang van 1 januari 1993 weer
een verkooppunt voor di
verse wereldwinkelproduk
ten gekomen is, nu niet meer
op De Dijk 8, maar bij Hilda
en Gert de Boer, Kerkstraat
3, Thesinge.
De volgende produkten zijn
hier verkrijgbaar: koffie, thee,
honing, ananas, lychees, riet-

suiker, rijst, kroepoek, filter
zakjes, cacao, pepermunt en
rode/witt e wijn.
Andere produkten zoals sie
raden, kaarten etc . die via de
S.O.S Wereldhandel lever
baar zijn, kunt u ook op dit
adres bestellen . Een catalo
gus ligt ter inzage.
Voor alle duidelijkheid: de
produkten zijn uitslui tend te
koop op Kerkstraat 3, er zal
niet meer worden gevent.
Welkunt u telefonisch beste l
len onder telefoo nnummer
05902-2111 . De prod ukten
worden dan bij u thuis be
zorgd.
We hopen dat velen van deze

He..veeende gemeente
Garmerwolde-Thesinge

7 februari Garmerwolde 10:00 uur
ds. C. de Vries-Baten burg,
avondmaal

14 februari Thesinge 10:00 uur ds.
W. van Gemert, Assen

21 februari Garmerwolde 10:00 uur
dienst voorbereid en gedaan
door gem eenteleden

28 februari Thesinge 10:00 uur prof.
Knetsch , Paterswold e

verkoopmogelijkheid ge
bruik gaan maken, zodat de
(h)eerlijke handel toch in Gar
merwolde en Thesinge door
gaat.

Hilda de Boer

DROGISTERlJ·PI\RFUMERIE. REFORM·8CIIOONHEIllSSA

lES

j'Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

TE LEFOON 05()...410608.

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

levering van alle soorten
rijwielen, motoren

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDLER - GARELLI
VESPA - TOM OS-YAMAHA

FANnc

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Werkplaats 's maandags de~e
dag gesJoten.
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Goederen gebrachr
in de L. vd veeastroot 3
Garmerwo/de.
(050-4 ' 304 5)
worden vrijdagavond
IhUis gebrachr

Tevens .
Suéde-remlgmg.
stoooeoe en
k/édmg reparar,e.

Goed voor uw goed


