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Vertezzels van Pieternel
Voor de dertiend e keer
schreef Roelie Dijkema 
Oomkens uit Thesinge de
voordracht voo r Thomas
vaer en Pieternel van het
vervlogen jaar. "Het hele
jaa r door noteer ik wat
krabbels van alles aan lief
en leed wat mij te r are
kom t. Er zijn mensen die
mij speciaal aanschieten
met onderwerpen en ik
hoor ook veel van Johan
Mallerna. Ik hou krante
knipsels apart en haal de
G&Terbij."
Sinds er door Dorpsbelan
gen nijjoarsvez iede wo rdt
gehouden is dit een jaar
lijks terugkerend optreden
samen met Roelf Jansen.
Van de eerste keer is de
tekst zoekgeraakt en de
volgende 11 staan in het
boekwerkje "Ver tezzels".

Oprijm

"Vlak voor kerst ben ik gaan
schrijven. Alles moet op rijm
en dat lukt me niet altijd even
vlot. Als alles klaar is schrijf ik
het over in blokletters. Ik kan
zelf niet typen en een ander
kan uit mijn handschrift niets
wijs worden. Voor Roelf co
pieer ik de vaak wel 10 kant
jes tekst en dan is het ook
hoog tijd om samen nog een
paar keer te repeteren. Ik
zorg wel dat de onderwerpen
niet kwetsend zijn. het moet
leuk en gemoedelijk zijn."
Voor de kleding zorgen de
heer en mevrouw van Hem
men. Roelie in een volksdan
stenue en Roelf in het chique
pak.

Brandewien mit rosienen

"Met de voorbereidingen
voor de nijjoarsveziede be
ginnen we al vroeg. Welly

1ge iaargang

Boer bezoekt in april het
"Mollebonenfestival" in Delf
zijl om geschikte muziek te
vinden. Zij weet dan, ook
doordat ze altijd naar radio
Noord luistert , welke eventu
eel nieuwe en betaalbare mu
ziekgroep ze kan bespreken.
De brandewien mit rosienen
moet begin oktober ook
klaargemaakt worden: voor 6
potten heb ik 10 pond rozij
nen nodig die ik 24 uur in 2,5
liter water waar 5 pond kan-
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Roelie Dijkema. (Foto: I eunis Ton)

dijsuiker in is opgelost laat
wellen. Dan komt er vervol
gens 5 liter brandewijn op
met enkele kaneelstokjes.
Het moet ruim 3 maanden
staan om goed op smaak te
zijn."

Aktief in het dorpsleven

"Vanafons trouwen heb ik 20
jaar in de winkel annex café
gestaan." Haar man, Tonnis
Dijkema, kocht het café in '56

van de gemeente. Zijn moe
der had een kruidenierszaak
aan de Dijk in het huis waar
de familie Arend Kol nu
woont. Zijn vader, die in '40
overleed, was melkboer. Hij
reed nog met een kar getrok
ken door aanvankelijk een
hond en later een paard.
"In '58 zijn wij getrouwd en
namen we de kruideniers
zaak van mijn schoonmoe
der over. Zij hield toen een
galanteriezaak, een winkel in
potten en pannen, koppen
en schotels etc. over."
Voor Roelie was het leven
waar ze in verzeilde niet on
bekend. Haar ouders hadden
in Zuidwolde ook een kruide
nierszaak annex café. Zeker
met een jong gezin moet het
een zwaar bestaan zijn ge
weest. Dit bevestigt Roelie
Dijkema: "Die jaren met
kleine kinderen tellen denk ik
wel dubbe l. De kinderen heb
ben vaak moeten wachten
als er een klant in de winkel
kwam. Tonnis was de hele
dag met de bestelde bood
schappen bij 't pad, de win
kel moest al vroeg open en
met het café erbij was je gere
geld tot 's avond laat in de
weer."

Overname

Beide zonen en dochter Dij
kema voelden niet voor over
name van de zaak. "In '78
hebben we de zaak verhuurd
aan Ria van der Toorn en in
'83 verkocht aan Andries en
Dora Westra. Wij wonen nu
alweer 16 jaar "op laan" en
dat was in het begin een hele
omschakeling. Tonnis werkte
in de stad en ik had opeens
niks meer om de deur. Je was
gewend aan veel mensen om
je heen. Ook voor mijn trou
wen was dat het geval. Ik ben
apothekersassistente in apo
theek Huisman aan het Dam
sterdiep geweest en dat
vond ik erg mooi werk. Alle
pillen draaide je zelf en de



V.l.n.r. Vader Siebolt met Jan en Tonnis Dijkema, plm. 1933.

Nijjoarsveziede: volle bak
de stemming kwam er door
de leuke Groningse liedjes al
snel in. En leerzaam waren ze
ook nog. Zo weten we nu dat
je een joggingpak een 'cam
pingsmoking' hoort te noe
men. En kent u het Friese
woord voor cake? Nee?
Vraag 't maar aan de heer
Huisman. Die zat vlak voor
aan en hij begreep de woord
grapjes als eerste (om ze
dan, tot vermaak van De Fie
belekwinten, hardop uit te
leggen aan z'n buren).
Achter de coulissen stonden
Roelie Dijkema en Roelf Jan
sen, in hun uitrusting als Pie
ternel en Thomasvaer, al te
popelen; Roelie wilde zelfs al
twee nummers te vroeg het
toneel op hollen.

Lachen en terugkijken

En daar waren ze dan: Tho
masvaer en Pieternel, beide
met een indrukwekkende
stapel dichtbeschreven blok
note-velletjes in de hand.
Roelf Jansen struikelde over
een draad en riep, goed ver
staanbaar: 'Wat een rotzooi,
hierzo.'
Ook Roelie's binnenkomer
stond niet op papier. Ze riep:
'0 , verrek. Ik mot mien bril
hebben!'
Maar daarna ging het serieus
aan de gang. Het jaar 1993
trok ons voorbij. Weet u nog:
- Corrie van Houten die een
danspartner zocht, maar niet
alleen in het donker naar huis
durfde te lopen?
- de storm en de omge-

Fiebelekwinten

En op zaterdag 8 januari was
het dan zove~ Aanvang 20
uur, stond er op de uitnodi
ging. Dat betekent in The
singe dat je zo tegen een uur
of zeven op je gemak naar
het café wandelt om alvast
een geschikt plaatsje te zoe
ken. Met 90 mensen is Mo
lenzicht namelijk tjokvol. Wie
'pas' om kwart voor acht
komt - zoals ondergete
kende - moet met beslagen
bril op zoek naar de allerlaat
ste vrije stoel.
Dorpsbelangen-voorzitter
Peter Heidema beklom om
acht uur het pod ium om de
aanwezigen welkom te he
ten. Hij vond het onzinom het
programma te bespreken
(hoewel hij het natuurlijk tóch
deed), want 'dat is net as veu
rig joar!'. Toch was er ook
nog iets nieuws te melden. In
het café waren kinderteke
ningen opgehangen. Dorps
belangen wil namelijk in de
Kerkstraat, ter hoogte van de
school, borden neerzetten
om het autoverkeer te waar
schuwen dat hier niet te hard
gereden mag worden. Dekin
deren hadden over dit onder
werp leuke tekeningen ge
maakt en één hiervan wordt
uitgewerkt tot een levens
groot verkeersbord.

Voor de muzikale omlijsting
van de avond zorgde de drie
persoons-muziekgroep De
Fiebelekwinten. Een goede
keuze van Dorpsbelangen;

Is de nijjoarsveziede een
uitstervende traditie? Nou,
in Thesinge beslist niet.

Op 3 januari mochten de
Thesingers kaarten bestellen
voor de Nijjoarsveziede van
Dorpsbelangen in café Mo
lenzicht. 's Morgens om half
acht kreeg Roelie Dijkemade
eerste gegadigde aan de te
lefoon en ze heeft verder die
ochtend waarschijnlijk wei
nig tijd gehad om aan haar
jaarlijkse 'Vertezzel' te
werken. want tegen de mid
dag was het al uitverkocht.

poeders en zalven werden
ook zelf gemaakt. Dit di
ploma is ons nog goed van
pas gekomen, want zo
doende konden we een dro
gisterijafdeling beginnen in
de winkel."

Verenigingsleven

TruusTop

"Toch verveel ik me niet,
hoor!" zegt Roelie na het
voorafgaand verhaal. "Ik heb
nog steeds een vast week
programma. Zo ga ik op
woensdag de hele dag naar
mijn moeder in Bedum. Daar
maak ik het huis dan aan
kant. Er is vaak iets te doen
binnen het bestuur van
Dorpsbelangen en voor de
V.1.0.D.- toneelvereniging."
Voor Dorpsbelangen is Roe
lie al 16 jaar aktief en toneel
speelde ze al toen ze nog in
Zuidwolde woonde. Van de
kaartc lub is ze ook al jaren
lid. Van alle drie genoemde
verenigingen iszij desecreta
resse. Omdat Roelie Dijkema
met veel dorpsgebeurtenis 
sen op de hoogte is, belt de
redaktie van de G&T steevast
voor de broodnodige infor
matie. Wij weten van het be
zige-bijen-volkje de koningin
alt ijd wel te vinden.

Thomasvaer (Roeit Jansen)
en Pieternel (Roelie Dijkema)
hebben de jaarlijkse klus
weer tot ieders tevredenheid
geklaard. (Foto: Teun" Toni



waaide schuur?
- Peter Heidema die een lift
beloofde en vervolgens to
taal vergat?
- de damclub die kampioen
werd?
- het akelige ongeluk met de
hakselmachine?
- het ijsje in de magnetron?
- het merrieveulen dat bij na-
der inzien een hengst bleek
te zijn?
- het mooie toneelstuk van
De Rijge?
- de koolzaadfietstocht met
mooi weer maar weinig kool
zaad?
- de plannen voor een kano
route?
- de dappere fietstocht van
Maastricht naar Thesinge?
- de natte zomer en de aard
appels die met de hand ge
rooid werden?
- het 1D-jarig jubileum van de
Westra's in het café?
- de bordjes van de tuinkeu
ring die pootjes hadden ge
kregen? Een gezellige koffiemaaltijd na een leuke voordracht. (Foto: Henk

Bernerfel

Elisabeth Tolenaar

SS.plussers gezelleg bie mekoar

Hillie Roamokker-Tepper.

broodtoavel kloar. Gezelleg...
met zo n koppel smokt t veul
lekkerder as thoes!
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dre zoaken om road vroagd
wer (n vrijer bv). t Is moesstil
as e aan t woord is; zo n spre
ker bennen je nait gaauw zat!
As Jan Boer vot is. staait de

Tegen kerstdoagen is t altied
drok bie Simon en t vaalt din
ook nait tou om n geschikte
doatum te vinnen. Oetainlek
lukt het op wonsdag 22 de
cember. Veur s nommer
doags het de Vraauwenroad
Dr. Jan J. Boer oet Veendam
oetnuigd. Hai vertelt dat e in
Wildervanksterdale geboren
is; zien ollu haren vief kinder
en woonden op n klain boer
derijchie. As kind mos e me
thelpen met eerappel kra
ben. Zien Grootmoe ken e
zuch nog goud herinnern; ze
zat altied in n hörntje te braai
en. Der lag n swilk bie heur op
toavel en t theebred ston der
altied op. As e bie heur
kwam. kreeg e kovvie: kovvie
met bokkeme lk en dikke vlij
en! Brr...• hai ken zuch der
nog wel van schudden! As
kwoajong mos e op klompen
(of schouklompen) noar
schoul. Dat was makkelk as
je roezie haren: klomp van
vout óf en... der opdekken!
Ain met klompen won altied
van ain met schounen. Ook
over de begunjoaren van zien
dokterspraktiek (vanóf 1953)
ken e smoaklek vertellen.
Deurdat n hoesdokter vrou
ger veul voaker op hoesbe
zuik kwam, ston e veul dich
ter bie de gezinnen. t Was hal
gewoon dat dokter nait allain
bie zaikte, mor ook bie aan-

Ach. er zijn over zo'n jaar
mooie dingen te vertellen. Ie
mand bakt 's avonds een
kliekje aardappels op. met
een lekker uitje ... of nee, een
bloembol erbij. En weer ie
mand anders peuzelt smake
lijk het cadeau-gekregen
doosje potpourri op (Johan.
voortaan een geschreven
handleiding bij het nieuw
jaarscadeautje! ). En nog ie
mand anders gaat op jacht
rnét geweer, zónder kruit.
Wat zullen de hazen gela
chen hebben.
In 1993 werd Roelie Dijkema
oma. In 1993 werden in The
singe negen 'potjes' gebo
ren. In 1993 zijn ook enkele
zeer gewaardeerde dorpsge
noten overleden; ook dát
hoort bij de herinneringen.

Tot volgend jaar

Na het succesvolle optreden
van Thomasvaer en Pieternel
kwamen de Fiebelekwinten
het weer overnemen. En van
zelfsprekend ontbrak ook de
trad itionele loterij niet. waar
bij de lootjes getrokken wer
den door de "burgemeester"
van Achter-Thesinge, Goos
sen Bus.
Het was een mooie avond.
die nog láng nadat de Fiebe
lekwinten hun allerlaatste
liedje hadden gezongen , ge
zellig bleef. Volgend jaar
weer... als we tenminst e een
kaartje kunnen bemacht i
gen.



Het "verslepen" anno 1993/1994. (Foto: Hook Remeri e)

Oud en Nieuw in Garmerwolde

StoomDuitjes

Aangeboden: wit gasfornuis met elektri
sche oven, men< Atag, f 75.- . Tel. 05902
1984.

Peuterspeelzaal "Benjamin" zoekt
een klusjesman/vrouwvoor het repa
rerenvanspeelgoedenanderekleine
voorkomende reparaties. Ook zijn wij
op zoek naar een oude stofzuiger.
Voor inlichtingen kunt u bellen met
Marja van Lieshout (05902-1604), Li
neke Ebeling (050-4 19666) of Metha
Nijkamp (05902-3217).

TE KOOP:
8 bits Sega spelcomputer + twee
joysticks + twee spelletjes / 100,-.
Johan Tammeling, tel. 050-41 1450.

Gezocht 1 blauwe laars maat 34 en 1
blauwelaarsmaal 33 diesamende deurUIt
gewandeld zijn bij Diederik Top. Tel. 05902
1239.

Hillie Roamokker-Tepper.

Is din ook gain wonder dat er
in de pauze hal wat posze
gels, spaigelploatjes en
baandjes van heur verkocht
worren.
Ter èfw izzeln leest Jan Siebo
Uffen n stuk of wat verhoal
tjes en gedichjes veur oet
aign waark. Woar t ken, paast
et aan aan Gaarrnw ól. Ale
stukjes vin k nait gelieke
mooi, mor t sprookje over twij
zusters dut mie wel wat: t
knabbe wicht (laif snoetje)
bliekt n gemain vaals kreng te
weden en t lèlke wicht (olds
noetje) met heur - noar de
mensen zeggen - voele oet
kiek, is de goudeghaid zulve.
Zo zai je mor weer: je motten
nooit allain op t uterlek of
goan!
Aal met aal heb k mie best
vernuverd; t was n gezellege
Grunneger oavend.

Te koop: tafelmodel koelkast. / 150,-,
tel . 050-421521 .

Te koop : open haard hout. Gekloofd.
Vanaf / 50,- per m3. Eventueel thuis
bezorgd . EJ. Stollenga, Dorpsweg 55.

Wie heeft in een vergeten hoekje mijn
poëziealbum liggen? Hij is bordeaux
rood met een kaartje van een jongen
er voorop . Ik wil hem erg graag terug
hebben! Elleke van der Molen, Dorps
weg 10, tel. 415040.

Te koop : leuningstoel met uitschuif
baar voetenbankje, voorzien van
zwenkwieltjes, f 150,- , J.E. Star, Hil
deb rand straat 20.

Sophie Buringa zoekt oppasa
dres(sen) in Garmerwolde, tel.
416049.

Dit keer is de Nijjoarsveziede
op 8 janniewoarie. t Gaait er
weer gezelleg heer; de kroan
jespotten stonnen op toavel
en wie kennen ons zulf intap
pen. En wat vinnen ie van de
olderwetse klontjes? Allain
de klont jestang ontbrekt
nog!
Drij doames, dij ale ötdallen
soavends bezöcht hemmen,
kriegen n corsoasje opspèld;
der bennen nog twij vraauwlu
dij der recht op hemmen, mor
dij bennen der dizze oavend
nait. Ook Simon wordt nait
vergeten: hai wordt bedankt
veur ale goie zörgen.
Noa de kovvie - met n paar
zulfgebakte rollechies - is t
tied veur Wia Buze oet Ter
munterziel. Wat kin dat wicht
zingen! Ze brengt het ook op
n hal gezellege, ontspannen
menaaier. De mensen lustern
vol aandacht en as t verske t
toulet, wordt er spontaan
met klapt en/of met zongen. t

Niüoarsveziede bie de
.PladdelandsvraauwenVanaf één uur 's nachts kon

men weer terecht in het
dorpshuis, zowel de jeugd
als de volwassenen. Er werd
veel gedanst (en gedronken)
en het was erg gezellig. Het
hield 's morgensvroeg pas
op, om half zes. De volgende
dag hebben wat vrijw illigers
het allemaal weer opge
ruimd. Het feest was ge
slaagd en wij hopen dat het
de volgende keer weer zo is.

in Garmerwolde een gezellig
heidskoor is opgericht? We
komen eens per maand bij el
kaar in dorpshu is 'De
Leeuw'. De volgende bijeen
komst is op 18 februari, aan
vang 21 .00 uur.

Sophie Buringa en Margreet
Friezema.

- er 160 mensen geweest
zijn op de oud en nieuwvie
ring in het Trefpunt?

Wist u dat...

31 December was er feest in
'De Leeuw' voor de jeugd en
de volwassenen . Ook was er
iets nieuws georgan iseerd
door de (éénmalige?) Jeugd
activiteitencommissie Oude
jaarsavond (Jan Groenhagen
en Matthi js Welling). Die had
er voor gezorgd dat de fi lm
'See no evil, hear no evil'
werd gedraaid voor de jeugd,
van kwart over negen tot half
twaalf. Die was goed ge
slaagd en er was veel jeugd.
Er werden ook salades en
oliebollen geserveerd. Het
was dus hartstikke leukl-
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- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verltec hnische- en

reinigingsadviezen

TEN BOER

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet.

Wie zoekt, kent
slager Siegers niet.

R. H. SlEGERS
Uw slager

05902-1272

';RUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050 -143365

• Ad v ies met beh ulp
van loopband en
voetanalyse-compu
ter

• Meest uitgebreide
schoenenkollektie
van Noord-Ned er-
land (600 mode llen)



In memoriam
Op zaterdag 18 december
hebben we afscheid geno
men van Jan Derk Slachter,
een afscheid dat niet onver
wacht kwam, maar toch veel
te snel. Bijna iedereen in Gar
merwolde en Thesinge
kende Slachter, de man die in
zijn grijze stationcar te hulp
schoot bij elke averij op ge
bied van gas, water en elek
tra. De man met gouden han
den, en een gouden hart. De
man die duidelijk was in wie
hij mocht en wie niet, recht
door zee en zonder blad voor
de mond ; een echte Gronin
ger.
Hij was voor mij de eerste
Thesinger met wie ik kennis
maakte. Op een avond een

wasmach ine installeren, uit
gebreid koffie drinken en ver
tellen. Daarin was hij een
meester. Vertellen over men
sen en situaties waarmee hij
in zijn werk en hobbies te ma
ken kreeg, met een heel fijn
gevoel voor mensen, veel
mensenkennis en een gren
zeloos gevoel voor humor.Na
die ene avond kwamen er
veel gelegenheden dat we el
kaar weer spraken. Met een
grap en een kwinkslag kon hij
kostelijke situaties beschrij
ven. Altijd bereid me te hel
pen bij vragen over mijn ko-

nijn en de vangst van graskar
pers. Niet alleen in woord
maar ook in daad: hij stond er
voor.
Eerlijkheid was voor hem erg
belangrijk. Hij was in staat
vertrouwe n te winnen, van
dieren, maar vooral ook van
kinderen. Zij waren gek met
hem. En dat gold andersom
net zo. Betrouwbaarheid was
de maat waarmee hij mat, en
zelf ook gemeten wilde wor
den. Toen duidelijk werd hoe
het er met zijn ziekte voor
stond , wond hij er geen doek
jes om. Hij wilde geen uitstel

van het onvermijdelijke ein
de. Ook daarin ging hij eerlijk
om met zichzelf en zijn omge
ving.
We moeten nu verder zonder
zijn olijke oogopslag, zijn
rake typeri ng en zijn onver
stoorbaarheid. Elke avond
als ik het licht uitschakel met
de schakelaar die hij heeft
gemaakt , denk ik even aan
hem. Wat zullen zijn vrouw,
kinderen en kleinkinderen
hem moeten missen. Ons
rijkgek leurde dorpsleven is
zonder hem wat vervaald.
Maar in mijn herinnering blijft
hij kleurrijk voortleven.

Tiny Smit.

IJsbaangebouw voor De Scheuvel CVgTB

Op de agenda van ijsvereni
ging De Scheuvel in The
singe stond voor de vergade
ring van 10 december j.l.:
plannen ijsbaangebouw. De
plannen waren al uitgewerkt
door het bestuur van de ver
eniging en de vergadering
hoefde nog slechts haar
goedkeuring uit te spreken.
Er zal dit voorjaar door Rein
der van der Veen, de eige
naar van het land waar de ijs
baan op ligt, een begin wor
den gemaakt met de bouw
van een gebouw met een af
meting van 10 bij 3 meter. De
ijsvereniging huurt land en
gebouw volgens een over
eengekomen meerjarig huur
kontrakt van 1 december tot
1 maart.

In '94 bestaat De Scheuvel
75 jaar en hoopt dan plezier
te hebben van een behaagl ijk
onderkomen met koek en zo
pie op de baan. De laatste
week van november lag er
prachtig ijs op de baan. IJs
meester Arend Kol en de
sneeuwschu iverbemanning
Reiny Boer en Alex Mollema
hadden weinig te doen. De
verlichting brandde en de es
tafette - en schooljeugdwed
strijden konden onder ideale
omstandigheden worden ver
reden.
Binnen het bestuur zijn er en
kele veranderingen. Voorzit
ter Henk Reinders was aftre
dend en niet herkiesbaar. Hij
is wegens ziekte niet aanwe
zig deze avond en dus kan hij

het afscheidskado niet in ont
vangst nemen. Penning
meester Wim Ritsema
spreekt de waarder ing uit na
mens het bestuur voor zijn in
zet voor de vereniging. Ook
werd de kas flink gespekt
door de sponsorfietstocht
van Henk samen met Ad van
Zalk. Trineke Schuppert en
Wim Ritsema worden herko
zen en verder bestaat het be
stuur uit Having Dijk, Klaas
Slager en Stoffer Havenga.
Nieuw bestuurl id wordt Ma
thieu Lam. Voor de kascom
missie werden Jacob Rit
sema en Ben Vink gevraagd.
Hopelijk gaat deze club nog
een drukke tijd tegemoet met
veel ijspret voor de 171 leden.

TruusTop

Muziek
De Culturele Vereniging ge
meente Ten Boer organiseert
samen met de stichting OSA
weer zondagmiddagconcer
ten in de Thesinger Klooster
kerk. Aanvang steeds om
drie uur. Op 30 januari om
drie uur speelt het Gambatrio
uit Zuidhorn oude muziek.
Met Pasen, op 20 maart , is er
het vocaal quintet Scone uit
Groningen. Op 1 mei is er een
voorjaarsconcert met het en
semble Les Inconnus uit Gro
ningen (blokfluit, viola da
gamba en klavecimbel)en tot
slot speelt op 5 juni het en
semble Middeleeuwen Re
naissance, ook uit Gronin
gen.

t\e\ Grenen Meubel Pakhuis

In G. rrcllWur

Voor al uw:
Bedden, Kasten, Tafels enz.,
in blankhout en loogkleur.

&.dsweg 93. te GaITelsweer. 05967.20 17

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

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

Rij ltsweg 130 81,
GRONINGEN

tel. 050 - 419791

mi'-~ Sunshop
I • . •

• • • •
rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminiu m zonn escherm en * aluminium [a foezle ën * vertlcele jaloezieën* terrasscherme n * houten markiezen .. rolgordijnen * rolnnken * terras
overkappinge n

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

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856



De Cie-Bie-Bigband

GarmerwoJde, Matthijs Welling. (Foto : Henk Remerie) .

Wie rege lmatig naar Paul
de Leeuw kijkt , heeft ge
zien dat er half december
ook een Garmerwoldenaar
meewerkte, namelijk Mat
thij s Welling. Hoe di t alle 
maal in z'n werk is gegaan,
kunt u in onderstaand arti 
kel- geschreven door Mat
th ijs zelf - lezen.

De titel 'Cie-Bie-Bigband' is
alleen duidelijk als je regel
matig op zaterdagavond
naar de Schreeuw van de
Leeuw kijkt. Voor diegenen
die dat niet doen, zal ik het
evenuitleggen. Hetbetekent:
de Cor Bakker Bigband. Cor
Bakker is de pianist van Paul
de Leeuw. Hij heeft al enkele
jaren de leiding over een
combo, dat Paul de Leeuw
begeleidt bij zijn show. Nu
leek het Paul leuk om voor de
laatste aflevering een grote
Bigband voor Cor bij elkaar
te krijgen. Hiervoor heeft hij
een oproep gedaan op de te
levisie. Hij vroeg muzikanten
een brief te schrijven met
daarin de reden waarom ze
graag met dezeC.B.Bigband
mee zouden willen doen. Dit
heb ik direct gedaan en nog
geen twee weken daarna
kreeg ik een brief, onderte
kend door Paul de Leeuw,
waarin stond dat ik was uit
genod igd en dat ik op vrijdag
17 december werd verwacht
in Almere. Ik moest er om
09.30 uur zijn, want er moest
natuurlijk nog gerepeteerd
worden. De bladmuziek had
ik inmiddels al toegestuurd
gekregen.

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

echte
Groenteman

fr'''::·."
. r

,1
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Eindelijk was het vrijdag 17
december.Op het perron van
Weesp moest ik overstappen
om in Almere te kunnen ko
men. Ik moest evenwachten;
plotseling komt er een groep
van zeker 30 personen het
perron op. Ze hadden alle
maal instrumenten bij zich en
moesten ook allemaal in de
trein naar Almere. Ik raakte al
snel aan de praat, het bleek
dat zij ook allemaal naar Paul
de Leeuw gingen. We kwa
men rond 09.15uur aan bij de
Cinevideo Studio 's in Almere
Haven. De groep was nu veel
groter geworden en er waren
muzikanten bij die spelend
de studio's ingingen. In de
studio werden wij in groepen
ingedeeld. Alle trompetten
bij elkaar, alle trombones bij
elkaar, zo ook de saxofoons.
Om 10.15 uur was het zover,
het was tijd om te gaan repe
teren. Cor Bakker was er al,
hij had nu eindelijk de leiding
over een Bigband. En wat
voor één, er hadden zich
meer dan duizend muzikan
ten aangemeld, hiervan wa
ren er 250 uitgekozen. Ik was
één van de gelukkigen. De
stemming zat er snel in en
voor we er erg in hadden,
was er twee uur gerepeteerd.
Plotseling kwam Paul met
veel lawaai de trap afrennen
en begint te schelden: 'Wat
een ongelofelijke takke her
rie, ga er allemaal maar uit',
'Grapje' . Dit was voor velen
de eerste keer dat ze Paul in
het echt zagen. Nu kwam ie
dereen echt los en zelfs Paul
wist niet meer van ophou-

Dorp shuis "de Leeuw"

voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

den. In de middag kregen we
een lunch aangeboden en
was er gelegenheid om rond
te kijken in de studio en om
met Paul en Corte praten. Dit
was natuurlijk te gek.
Daarom stond ik vooraan om
als één van de eerste met
Paul te gaan praten, maar
echt serieus praten dat kun je
natuurlijk wel vergeten. Rond
een uur of drie moesten we
weer in de studio zijn voor de
proefopnamen. Het is echt
ongelofelijk wat er bij komt
kijken als je een programma
van 45 minuten wilt maken.
De stemming werd steeds
beter, er werden spontaan al
lerlei nummers geblazen, ge-

\

Perfektie in haarmode

..Wigboldst raat6 . 979 1CR Te n Boer
Tele foon (05902) 1 1SI

trommeld en zelfs getrian
geld. Om half zes kregen we
van de VARA een diner aan
geboden. Om acht uur was
het zover. De TV-opnamen
begonnen. Paul heeft ver
schillende mensen te pakken
gehad, want we waren ook
het publiek. De opnamen
duurden tot tien uur, maar
ook toen de camera's uitgin
gen, ging Paul door en uiter
aard de C.B.Bigband ook.
Het is ontzettend jammer dat
van deze twee uur maar 45
minuten werd uitgezonden,
want het was zeker de
moeite waard om deze twee
uur uit te zenden. Om 23.30
uur ging iedereen weer naar

1l0UTMARKJ NIJDAM KEU KENSKASTEN DHI ·CENTRUM

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

HOUTMARKT

NIJDAM
\'Ioldwtg 6-8. 9734 ACGromngen·RlJisCller·

bruç rowijk Lewenbora
Tel. 050-416135 FoD 05().415751



Lily van Tilburg: dágen in de keuken voor een veelpersoons
maaItijd. (Foto: Afke Reinde<s)

huis met in het geheugen een
dag die je nooit weer vergeet.
De volgende dag thuis aan
gekomen , ging natuur lijk di
rect de video aan en zat de
hele familie gespannen te kij
ken of ik duidelijk in beeld
kwam. Dit was het geval,
want ik ben vele keren duide
lijk te zien geweest. Dit kwam
ook omdat ik op één van de
voorste plaatsen zat.
Dit was dus mijn TV debuut
als muzikant, en wat voor
één!

Matthijs Welling.

CVgTB

Drinken
en bezinken
In de Thesinger Kloosterkerk
kunt u op zondagavond 13fe
bruari getuige zijn van 'Drin
ken en bezinken' (oftewel:
feesten en vasten), een pro
gramma dat gedeeltelijk uit
toneel en gedeeltelijk uit
zang bestaat. Het vocaal en
semble Sangwijn brengt lie
deren uit de Renaissance en
daarna speelt het SOK- thea
ter uit Winsum 'De klucht van
meester Koenraad Bierbuik'
(1642). Sangwijn (met 25 le
den, onder leiding van Fokko
Oldenhuis) omlijst dit stuk
met vrolijke liederen, maar
het geheel eindigt toch weer
ernstig.
Deze bijzond ere voorstelling
begint om kwart over acht en
duurt ongeveer een uur. Toe
gang f 7,50 , voor CVgTB-le
den f 5,00.

Kleimiddag
in Thesinge

Viel het u ook op dat er dins
dag 18 januari geen kind op
straat te bekennen was in
Thesinge?
Dat klopt!
Die zaten allemaal in het Tref
punt. Daar werd gekneed ,
gerold. gesneden en ge
zweet.
Dorpsbe langen had een klei
middag georgan iseerd. Er
kwamen die middag meer
dan 60 kinderen, met opge
stroopte mouwen . Somm ige
wisten van geen ophouden.
Gelukkig dat de twee stagiai
res van het regionaal jeugd
en jongerenwerk Heidi en
Nynke stapels broden klei bij
zich hadden . Alle kinderen
gingen met pracht ige kleifi
guren naar huis; spaarvar
kens, dinosaurussen, beren,
eenden, kommetjes en as
bakken. De oudere jongeren
uit het dorp; Benita, Olivia,
Ruth en Marr it hielpen hart
stikke hard mee en Titia Plij
ter, met haar ervaring, was
ook onmisbaar.
En... vonden de kinderen het
leuk? Heel veel kinderen zei
den na afloop : Bedankt en
wanneer mogen we weer ko
men?

Namens dorpsbelangen
Irene Plaatsman

De
Om 4.00 uur ging ik heen. Ik
kwam binnen en ik mocht
een plaats zoeken. Irene zei
wat en toen mocht Nienke,
een mevrouw iets uitleggen.
De meesten gingen een

Proeve van...

Wie het Nieuwsblad van het
Noorden leest, kent die ru
briek wel: de verslaggever
gaat ergens lekker zitten
eten en schrijft er daarna een
stukje over. Dat wou ik ook
wel. En vandaar dit stukje.
In een klein, maar exquis res
taurantje in het dorp The
singe mochten wij met in to
taal zo'n vijfentwintig men
sen aanschuiven aan fraai
gedekte tafels, voor een uit
gebreide Indonesische maai
tijd . Lily van Tilburg en Afke
Reinders zijn al dágen tevo
ren in de weer met inkopen
en voorbereidingen. Het me
nu: Bumbu Bali, Telor Kerrie,

Kleimidd ag
spaarpot maken, een varken.
Maar sommigen een beer of
een pot met kleinduimpje.
We kregen ook wat drinken
en een koekje.Toen het klaar
was mocht iedereen naar

Smoor Djawa. Sajur Tjampur,
Sambal Goreng Kering Friet,
Bamie Goreng, Indische
komkommer, kroepoep , gef
ruite uitjes en sambal. Ga er
maar aan staan om dat alle
maal klaar te maken voor vijf
entw intig man! Maar Lilyen
Afke krijgen er zo langzamer
hand ervaring in. Het was niet
hun eerste eetavond in café
Molenzicht en zeker ook niet
de laatste. Liefhebbers van
een heel gezellig en lekker
avondje Indisch kunnen zich
aanmelden bij Dora Westra
en missch ien mogen zij dan
de volgende keer meeproe
ven.

Elisabeth Tolenaar

huis.
Ik vond het heel gezellig. Ik
hoop dat we nog eens weer
zoiets leuks gaan doen.

Van Marijke

GEZIEN...
dd t u h ij VO~ Opt iek fT1 el ~r hrrl

krllgl VOOI u w g eld
Gr o te k f>U l e .n uiters t he
laa ludH' m on tu re n va n
de bekenoe merk en
m e i be tl Ou ...... hd lP
ua ran ne 1.'11

ser vie t'

GAS-WAnR
ELECTRA

MIDDEL8ERT
050416263

Installatiebeöijf

Fa. W. KOOI & Zn.

ENGEL8ERT
050--4 1621 7

verf - glas - behang ·
klompen - laarzen -

979 7 PC Thesinge.
G. N. SchUllef1aan 28 .
telefoon 05902-1957

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE



Thesinge gespiegeld, (Foto: Teums Ton)

Foto van de maand

De wondere wereld

Eind-redaktie Garmerwo lde:
Tiny Smit, Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

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

Redaktie Thesinge: Peta Jurjens,
Taunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar, Roelie Karsijns
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter,

Redakt ie Garmerw olde:
Carel Hazeveld, Delta v.d. Molen,
Henk Remerie (fotograaf,
tel. 050-419630), Tiny Smit ,
Hillie Ramaker-Tepper ,
Els Knol.

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

Administrat ie: Peta Juqens,
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902-3896.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr.32.07.05,749
giro V.d. bank 815949.

Abonnem entsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 10
februari 19.00 uur,

REDAKTIE
ADRESSEN

een beetje eng, maar ook
grappig. Tevens is het
sprookje mooi aangekleed
met zelfontworpen kostuums
en decor,
Deze familievoorstelling
vindt plaats op zaterdag 5 fe
bruari in dorpshuis 'De
Leeuw' en duurt ongeveer
twee uur (inclusief pauzes),
aanvang 15.30 uur. De entree
bedraagt f 3,50 p.p,

Blijspel

doorVIOD

Geen

Op 5, 12 en 19februari voert
toneelvereniging VIOD een
blijspel in drie bedr ijven voor
5 dames en 3 heren op, De ti
tel van het stuk is: "Kontakt
met Kootje",
Reserveren bij mevr. R. Dij
kema-Oomkens, tel. 1305,

openluchtspel

van 'Wester'

'Wester' is op zoek naar een
nieuwe lokatie om het open
luchtspel te spelen, Dit houdt
in dat 'Wester' dit jaar geen
openluchtspel kan brengen,

Rederijkerskamer 'Wester'
leeft dit jaar in een sprookjes
wereld, een wereld waarin ie
dereen tussen de zes en de
zeshonderd jaar welkom is,
Een Oosters sprookje met
een sultan, een prinses en
een grootv izier op een
vliegend tapijt, maar ook een
poppendokter en zijn knecht
uit Garmerwolde, poppen
die gaan leven, een heks en
nog veel meer, Spannend,

StoomfluItJe s

Gevraagd : oppas voor onze doch ter van 10
maanden. Voo r 3 dagen per week . Conny en
Math ieu Lam. Tel. 059 02-2741

Gevraagd: met-rokenoe oppas (lee~jd

vanaf 25 jaar) voor onze dochter. vanaf eind
tebruarilbeg in maart. Ze is ~an 3 maanden.
Tijden: maandagmiddag. dInsdag de hele
dag. af en toe enkele uren op woensdag of
donderdag. TeL 0590 2-1964.

Ke rkdiens t e n Hervormde G e 
m e e n te G a rme rwolde - The ·
.Ioge

6 febr, Garmerwolde, 10.00 uur,
dienst door ~emeenteleden

13 febr, Thesinqe. 10.00 uur, ds. C. de
Vries-Batenbu rg, H.A.
20 febr, Garmerwo lde, 10.00 uur, ds .
L.O. Giethoorn, Groningen
27 febr, Thesinge, 10.00 uur, prof.A.C.
Honders, Groningen

DROGJ8TERJJ ·PI\.RFUMEIUE -REFORM:.8C'JK)()NHEIIlISSAL(W

/
Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

TEL EFOO N Q6O....tl0608.

D

RIJK SW EG 15
GARM ERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

ZUNOAPP - KREIOl EA - GAREl U
\lE SPA - TOMQS - YAM AHA

f ANTIC

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

Motor of
bromfiets

MOTOR ENHANDEL

Joop
Noordhof
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o " "~ ' " ,<t. "'1'."".Tevens
Suede-remlglng
stoppage en
kJedmgrepara;,,,,-

Goederen gebrach t
m de L. v a Veenstraat 3
Gsrrrerwotce.
(050-4 13045)
worden vriJdagavond
thUiS gebrach ;

/
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Goed voor uw goed


