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v16evrouw van Huis uit The
singe,voordeG&Tlezergeen
onbekende, vindt dat de win
ters vroeger langer waren en
strenger.
Zegroeide op inNoorddijk en
ging o.a. naar de Industrie
school aan de Kruit/aan in
Groningen.

Damsterdiep,waarjedoorkon
schaatsen tot aan de Steen
tilbrug . Dan rechtsaf het
Schuitendiep op en pas vlak
voor de school bond je de
schaatsen weer af. De tocht
duurde ongeveer een uur,
schat ze, een beetjeafhanke
lijk van de wind.

legden battings uit, een soort drop en koek.
houtenloopbruggetjemetleu-
ningen,vandewalnaarhetijs. ~;,.Jen
Ookstondener kraampjes op .;/uu~
het ijs, koek en zopie, met De kledij waarin geschaatst
daarineenpetroleumstel voor werd,verschildenogalvande
het kokend water. Je kon er bontgekleurdekledingwaarin
kwast krijgen, of warme cho- we anno 1994het ijs opgaan.
col ademel k. zuurstangen. De meisjes/Vrouwen schaar-

~t gebeurde geregeld dat
ze 's winters op de schaats
naarschoolgingen:achterde
boerderij de sloot op en die
afschaatsen, dan via een an
dere sloot weer naar het

Waaromdatwittelintjeom
de G&T? We hebben er
voordezeKerstmaareens
eenouderwetswinternum
mer van gemaakt. Extra
dik en natuurlijk ook extra
leuk: met verhalen over
barrewintersvanvroeger,
over 'opleggen' en 'jan-in
de-zak',oversokken brei
en en nog veel meer.
De redactie van de G&T
wenstallelezerseen'witte'
kerst - ook al ligt er dan
buitennog geen sneeuw
en daarna een oergezel
ligejaarwisseling,eenlek
ker strenge winter met ijs
preteneengelukkig 1995!

De redactie

J 4 vrouw van Huis is nog
altijd lid van ijsvereniging "De
Scheuvel" in ons dorp. Ze
schaatst niet meer de laatste
dertig jaar, maar vroeger des
te meer. Ze leerde haar eigen
kinderen schaatsen en heeft
menig tocht gereden.
Meestal begonnen die toch
ten op het Damsterdiep, rich
ting Ten Boer, waar het een
goede traditie was om even
aantegaanbijcaféKaakheem.
"Het zat er altijd vol rond de
grote, zwarte kachel, waarop
ketels vol kokend water ston
den. Die werden opgeschon
ken bij de kwast of de punch
endaarwerdjedanweerheer
lijk warmvan.

..%'a.I'hnp.J-
's Middags was er vaak live
muziek, metviool en pianoen
klonken er bekende liedjes,
wals- en marsmuziek. Aldus
verkwiktenverwarmdging de
tocht verder; naar Appinge
damofviaWoltersumnaarhet
Schildmeer.
Als het gesneeuwd had, stak
je een centje voor de baan
vegersop zak,diekregendan
een stuiver of twee cent.
Demeestecate'saanderoute Schaatsen rond 1930. Foto: F. D. suopoen. Leeuwarden.



nastiek onder de koeien.
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Heeft u ook schriften vol
probeersels? Uitpuilende
schoenendozen met ge
dichten of bloknotes vol
verhalen?
De CultureleVereniging ge
meente Ten Boer organi
seert op vrijdag 13 januari
(ook voor bijgelovigen) in
café De Witte Brug in Wol
tersum een literair café voor
plaatselijk talent uit de hele
gemeente.
Een behoorlijk aantal ama
teurschrijvers en -dichters
heeft zijnIhaar medewer
king al toegezegd; wie 66k
nog wel iets voor te lezen
heeft uit eigen werk, kan
voor informatie en aan
me ld ing terecht bij Ton
Heuvelmans,telefoon 2001.
De avond wordt verder op
ge luisterd met plaatselijk
muzikaal talent, o.a. het
Thesings Salonorkest.
Aanvang 20 uur. Toegang:
f 7,50 (leden f 5,00).

.%de oorlogstijd, het was ge
loof ik 1942, vroor het heel
hard . De bruggen over het
Damsterdiep en het Eemska
naai waren opgeblazen en bij
Garmerwoldevoerer een pon
tje over het kanaal. Dat kon
toen niet meer,want het Eems
kanaal was volledig d icht
gevroren. We moesten te voet
(op de klompen) het kanaal
oversteken .Dat was best eng ,
het ijs kraakte behoorlijk,maar
het ging goed. Sindsdien is
het nooit meer voorgekomen
dat je het Eemskanaal te voet
over kon steken ."

Susande Smidt

Op 7 januari is er in café
Molenzicht inThesinge de be
kende Nijjoarsverziede met
Tomasvoaren Pieternel, bran
dewien met rozienen en mu
ziek van de Backbounders.
Aanvang 20uur.Kaartverkoop
vanaf 2 januari b ij Roe lie
Dijkema, telefoon 1305.
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A ser noggeen natuurijswas,
kon je in Groningen op de ijs
baan terecht. Erwaren er dr ie:
bij de kweekschool in Help
man , Het Noorden bij het
NoorderstationenGroenestein
bij de vroegere veemarkt aan
het Winschoterdiep. Naar die
laatste gingen wij meestal , je
kon er van zeven tot tien uur 's
avonds schaatsen. Om tien
uur ging er een bel voor het
laatste rondje en even later
gingen de lichten uit, uit met
de pret.
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Ik mocht heel graag schaat
sen en het was altijd spijtig om
bijvoorbeeld op zondag om
vier uur te moeten vertrekken
van het ijs als iedereen nog
volop aan het schaatsen was .
Dat moest wel,omdat we thuis
moesten helpen met melken .
We hadden vijfendert ig melk
koeien en alles g ing nog met
de hand .
Een keer per maand waren we
om beurten een zondag vrij .
Ikherinner me dat ikwel graag
bij de gymnastiekclub wilde .
Mijn vader vond dat niet no
dig, we hadden genoeg gym-

aan. Wel was het zaak elkaar
goed te volgen, want als er
eeneen misstapmaakte stortte
de hele rij als een kaartenhuis
ineen.
Vooral het schoonrijden was
mooi om te zien, dat ging toen
nog op houten schaatsen met
een korter ijzer eronder.

sten ineen plooirokmetdaarop
een gebreide ijstrui, eronder
en wolletje en als het erg koud
was een krant voor de borst.
Onder de rok eigen gebreide
zwarte kousen die met een
kousenband (later kreeg je
gordeltjes met knoopsgatela
stiek) opgehouden werd en
de wollen onderbroek erover
heen.
De jongens en de mannen
schaatsten meest in stuutsie
koaren (ribfluweel) pakken.
Natuurl ijk ontbrak de warme
wollen muts niet.
Dewelgesteldenonderscheid
den zich door hun kleding,
vaak moesten we daar een
beetje om lachen. De vrouwen
met lange rokken en mantel
pakken, een bontjas en bont
muts en vaak nog een mof
aan. Hoe ze daar goed mee
konden schaatsen is mij een
raadsel. Soms hadden ze nog
een boa om de hals die met
een kettinkje vast zat. Mannen
haddeneen kniebroekaan met
een jek erop en ook bontmut
sen.

~
We schaatsten vaak in groep-
jes en deden dan op leggen; in
een lange rij achter elkaar met
een hand op de rug en met de
andere hield je de hand van je
voorganger vast. Ook schaat
sten we met een paar aan een
stok, die je onder je arm hield
en met de andere hand vast
had .
Het was een zwierig gezicht,
vooral met d ie lange rokken

Nlmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
k/edingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

\ 'oor m il/lil ; 11I"/1II~/ï('/s

offiet s 1I1111r

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

BnV iU I -IIl I · o« St l/u kI O....t! r l

Alle ruerkr-n 11I1I1t'Il lt'lCIl

P il d CC;CSSOIf PS IpvPlbö ..u

P rl llld se tvree on rep-uano

Ri jksweg 15 • Garmerwol de

u; 05902 - 1624

Werkplaats 's ma,'ndags
de ge hele d.' g ge sto ten.

InstallatIebedrijf

Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-416263

Engelbert
050-416217

GAS - WATER
ELECTRA

';RUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050 - 143365

• Advies met behu lp van
loopband en
voetana lyse-computer

• Meest uitgebreide
schoenen kollektie van
Noord-Nederland
(600 modellen)



Gevraagd:
Hulp in de huishouding voor 3
à 3% uur per week. School
vakanties vrij.Graag bellenna
19.00 uur. Tel. 05902-1263

Te koop:
Deltavliegermetdynemotouw
en handvaten. Steven V.d.
Oever tel. 05902-1512

Aangeboden:
HetbestuurvandeVereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde
wenstUallenprettigekerstda
geneneenvoorspoedig 1995.

Gevraagd:
Ingaande ± mei 1995zoeken
wij een enigszins ervaren op
pasvoor 2 dagen perweekbij
ons thuis (Garmerwolde) voor
onze, dan 3 maanden oude
baby, S.V.p. niet-rokend. Tel.
050-414322.
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decemberuitslag:
Hr. A. Burenga 6769
Hr. A. Mulder 6662
Mevr. A. Reinders 6513
Hr. J. Star 6343
Mevr. J . Vliem 6320
Hr. J. Ramaker 6151
poedel: K. Wierenga 4486

Pas op, Piet. Val niet in het
water! Foto: Elisabeth Tofenaar.

De kinderen in Thesinge hebben dit jaar wel héél erg geboft:
Sinterklaas kwam maar liefst tweemaal: één keer voor de
feestelijke en muzikale intocht per koets,en nog een keertje op
5decembermetde roeiboot.Datwaseenfijneverrassing.Heel
Thesinge was daar blij mee. Bedankt Sint. En tot volgendjaar!

Prachtig vond Sinterklaashet. de muziek. Foto: Teunis Ton.

Natuurlijk kwam Sinterklaas ook naar Garmerwolde. Roffvan
der Tuuk,opschoolbijdeSint. heeftnetalsatleanderekinderen
die er waren, een heerlijkemiddag gehad. Foto: Henk Remer ie.

verzorgde voeten
komen verder

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voeta namnese

massage II.: !
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therapie

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar
~.:::.. .-; ~ J. ~. '~ '~
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LOONBEDR IJF

W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 · 418610

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
voor al uw

KOEIEN EN SCHAPEN

* behandeling rotkreupel
* horens zagen
* stieren ringen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde:
050 - 424962

KWALITEIT~
is Onze ~:.'

Prioriteit "

DEMEUBELKIST

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veela l

.uit eigen werkp laats , die
aan uw specifieke wensen
aangepast kan worden .

FolkingeslrBB I 5 Groningen
050 - 139393

Werkplaats
Grasdijkweg 8 Getmetwotae
050 - 417517



avontuurlijkenerontstond een
plezierige saamhorigheid on
der de mensen.

Susan de Smid!

Het moetin 1968geweestzijn.
Het ijzelde en vroor zó flink,
dat de kleintjes gewoon op
straat konden scheuvelen.
Lucie Kol-Slachter schaatst
hier op de 'Hendrik Ridder
ijsbaan'.

"En tijdens deze fraaie winter (wanneer was dat toch???) stond
erzelfs eenkeet op het ijs,met een bankje ervoorom even rustig
naar alle ijspret te kunnen kijken. Foto:ook uit de schoenendoos van
RoeitJansen.

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
Tel. 050 - 416501

Dit was gelukkig in Thesinge
niet het geva l, maar hoe kre
gen ze daar de melk weg? De
politie moest eraan te pas ko
men om dit prob leem op te
lossen. Met de trekker en een
kar vol melkbussen reden ze
tussen de sneeuwdu inen door
dwars over het land naar een
dam bij de Eemshavenweg,
waar de politie hen opwachtte
en hielp op de weg te komen.
Vervolgens ging het richting
Bedum met de bussen ; ze
waren het enige verkeer op de
weg. In Bedum aangekomen
bleek de helft van de melk in
de bussen bevroren te zijn,
dat kon dus zo weer mee te
rug .
Tegelijk werd de gelegenheid
aangegrepen om wat bood
schappen mee terug te ne
men naar huis.

o/f"~~~~
Het kippeschuurtje leek van
de aardbodem verdwenen te
zijn, verzwolgen door de
sneeuw, en om het paard be
reiken dat in een nabijgelegen
stal stond , was een ware ex
peditie nodig.
Toch denkt Holtman voorna
melijk met goeie herinnerin
gen terug aan die winter.
Voor hem stonden er geen
grote belangen op het spel en
schade hield hij er ook niet aan
over. Het was eigenlijk best

nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

H.J.

AANNEMERSBEDRIJF

Iemand die zich deze winter
nog goed kan herinneren is
Hendrik Holtman uit Klunder,
een gebiedje twee kilometer
buiten Thesinge. Voor boe
ren bracht de enorme hoe
veelheid sneeuw en strenge
vorst ook nogal wat proble
men met zich mee , vooral als
je wat afgelegen woont.

Volgens Holtman hebben boe
ren rond Ten Post en Lellens
drie dagen niet kunnen mel
ken inverband meteen stroom
storing.

Op dit winterse archiefplaalje
(ook 1979?) had het toenma
lige bestuur van ijsvereniging
De Scheuvel behoor/ijk wat te
doen. Van links naar rechts:
Rieks Vegter, Jan Slump en
Roelf Jansen. Foto: uit de schoe
nendoosvanRoeitJansen.



Delta V.d. Molen
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keert nl. in zeer slechte staat.
Meteenhark eneen schrobber
wordt het bij elkaar geveegd
en emmertje voor emmertje
naar buiten gebracht.

Wod/~
Wanneer er nu gevoetbald zal
worden kunnen de spelers let
terlijk op een hoog niveau spe
len.
Er ligt een laag van zeker één
meter en omdat het na de
sneeuwval nog weer geijzeld
heeft kun je er heel voorzichtig
overheen lopen .
AI met al is dit een weekje
geworden die je nooit weer
vergeet.

~..
• Tine Mulder de "GEO
kaartkampioen 1994" is ge
worden en "apetrots" op haar
beker is?
• Jantje Ganzeveld bij de
sjoelers met de beker is gaan
strijken? Zij hem nu al voor de
derde keer heeft gewonnen
en hem nu dus mag houden?

de weg glijdt in een dikke
sneeuwbult. Die gaat hij be
klimmen en komt op de top
Jan en Roei Harm tegen ,d ieal
naar Thesinge zijn geweest.
Uiteindelijkkomthij inThesinge
aan en treft de Schutterlaan
geheel schoon maar spiegel
g lad aan. Bij Johan Mollema
koopt hij het felbegeerde
brood.

Pknccd
Diezelfde dag moet mevr .v.d.
Ende acuut naar het zieken
huis. Dat geeft problemen,
want de Dorpsweg zit dicht.
Met de shovel en de graaf
mach ine van Frits Stollinga en
met handkracht wordt er een
doorgang gemaakt voor de
ambulance.
Van sommige huizen is niets
meer te zien.Bij RoeiStol staat
de sneeuw letterlijk tot aan de
dakgoot. Nadat ook hier een
doorgang is gegraven, komt
de buurvrouw van Roei Stol,
juffrouw Bos eraan lopen. Ze
klaagt dat ze last heeft van
lekkage, of de mannen wel
even willen komen kijken. Dat
doen ze en komen al gauw tot
de ontdekking dat de hele zol
der tot aan de nok vol met
sneeuw ligt. Het huis heeft nog
geen dakbeschot en de
sneeuw is onder de pannen
door naar binnen gestoven.
Doordat de kachel zo hoog is
opgestookt begint het te smel
ten.
De sneeuw moet van zolder
gehaa ld worden , maar dat is
niet zo eenvoud ig. Deze ver-

wakker worden is de achter
deur reeds geheel dichtge
sneeuwd. Maar de vuilnisem
mer moet bij de straat gezet
worden, ook al wordt het vuil
nis waarschijnlijk niet opge
haald .
Jan Noordhof gaat al glijdend
en glibberend naar achteren
om de emmer op te halen.
Door de felleoostenwind waait
de emmer echter spontaan
naar voren en Jan Noordhof
waait er achter aan.

.3fJ~

Jan en Antje komenal spoedig
tot de ontdekking dat ze geen
kruimeltje brood meer in huis
hebben.
Hoe nu?De telefoon isnog niet
uitgevallen. Jan belt Johan
Mollema op om te vragen of hij
nog brood heeft. "Genoeg" ,
zegt Johan , "maar je moet het
zelf uit Thesinge komen ha
len" . Dat is makkelijker ge
zegd dan gedaan.
Goed ingepakt tegen de kou
en de sneeuw gaat Jan op
pad. Het eerste stukje gaat
nog wel, maar dan komt hij bij
de Dorpsweg. Deze is hele
maal schoongewaaid maar
spekglad . Met een vaart g lijdt
Jan rege lrecht de berm in.Dan
maar verder lopen over het
gras.Detocht gaatmaarmoei
zaam,onderweg moet hij over
5 bulten sneeuw klimmen van
wel anderhalf meter hoog , ter
wijl zijn oogleden aan elkaar
vastvriezen.
Bij de boerderij van Eentjes is
het zo glad dat hij dwars over

Weschrijven 11 februari 1979.
Het is vrij normaal weer voor
de tijd van het jaar. Maandag
12februari beginthette ijzelen
en te sneeuwen. Ook de wind
wakkert aan tot stormachtig.
De wegen kunnen niet meer
schoongehouden worden.
Dinsdag 13februari beginthet
te sneeuwen en te stormen. Er
worden windstoten gemeten
van 11 op de schaal van
Beaufort. Het zal30 uur achter
elkaar blijven sneeuwen.
De felle oosterstorm zorgtvoor
een situatie d ie in Nederland
niet vaak voorkomt. Vele dor
pen worden van de buitenwe
reld afgesloten, zo ook Gar
merwolde.

~J"ÛJ~ t!ld-
Op woensdag 15 februari zijn
Jan en Antje Noord hof, wa
nende aan de Hildebrand
straat, twaalf en een half jaar
getrouwd. Ze besluiten dit thuis
te vieren. Drie avonden achter
elkaar is er een feestje ge
pland , voor buren , vrienden
en familie. AI gauw wordt het
duidelijk dat alleen het feestje
met de buren doorgang kan
vinden .Allewegen zijn beijzeld
en er zijn sneeuwduinen ge
vormd tot wel anderhalve me
ter hoogte.
Als ze op woensdagmorgen
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Ke rk st raa t 1
9797 PD Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge v.o.f.

king

• elect a
• gas
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* e.v.
• dakbIed
• zink
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verf - glas· behang
klompen - laarzen

9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28

Telefoon 05902 - 1957
M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.d. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

BLUE MULE
Rijksweg 83 Ten Boer
ti 05902·1715



Wie kan dat nog: het echte ouderwetse (en winterse!)
sokken breien? U weet wel, met vier breipennen en een
bolletje wol. Hemke Oudman-Huizinga viert vandaag - 24
december 1994- met de kinderen haar tachtigste verjaardag;
gefeliciteerd! En zij is nog een echte breister.
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Eén recht,éénaverecht. HemkeOudmanmetdaarachteropde
schoorsteenmantel het zelfgebreide 'breiende omaatje'. Foto:
Teunis Ton.

Ellsabeth Tolenaar

heeft. Maar ...dát is een ander
verhaal.
De vraag is nu: hoe brei je nou
een sok?
'Gewoon steken opzetten. En
dan gaat het vanzelf .'
Wie wil weten hoe dat 'vanzelf'
gaat, is bij mevrouw Oudman
van harte welkom. Ze wil het
graag uitleggen. Want dit jaar
wéér achtendertig paar sok
ken breien , nee, dat zit er niet
in.

.A~~
Mevrouw Oudman houdt haar
breiwerkje omhoog . 'Kijk. Ik
heb grote handen. Handen
voor aangenomen werk, zei
den ze vroeger.'
Die handen hebben flink wat
werk verricht, niet alleen maar
breiwerk. Meer dan 35 jaar
lang was mevrouw Oudman
de baker in Thesinge . In haar
plakboek zitten wel honderd
geboortekaartjes,allemaalvan
kinderen die zij gebakerd

sokken rond die gebreid zijn in
'het laatstehuisjevóórKlunder'.
De voeten van zoon en klein
zoons in Delfzijl , kleinzoon in
Zwijndrecht.vriendinnetjevan
de kleinzoon in Zwijndrecht,
neefjes in Thesinge , man en
jongens van een vriendin die
zelf niet kan breien... al die
voeten (en nog wel een paar
meer) zitten behaaglijk in de
gelijke goeie sokken die de
moeite van het stoppen nog
waard zijn. En ze zijn ook niet
alleen maar degel ijk. Yvonne
Schouteten oogstte op gym
nastiek met haar kleurige sok
ken (gebreid door mevrouw
Oudman) jaloersecompl imen
ten!
HemkeOudman breide inhaar
levenheel wataf.Borstrokken,
met of zonder mouwen, van
gerstekorrel. Lekkere slofjes
voor 's avonds. Zogenaamde
'kofkes ': handschoenen zon
der vingers. En ook weleens
ietsheel anders :een gebreide
clown , een levensechte kat,
een breiend omaatje.

Mevrouw Oud man hanteert
zonder te kijken vier van die
onhandelbaar ogende brei
pennen en zegt: 'Het gaat he
lemaal vanzelf.' Dat zal best,
als je meer dan vijfenzeventig
jaar brei-ervaring hebt !
DekleineHemke breide alvóór
ze op vijfjarige leeftijd naar
school toe ging. Ze moest Ie
ren kousen breien en dat wa
ren dan ook nog van die lange
kousen.
Mevrouw Oudman: 'Dat was
een heel werk, die lange kou
sen. Die waren altijd zwart of
donkerblauw, en van dun ga
ren. Ze werden boven de knie
vastgehouden met rekkers.
Tegenwoordig brei ik van dik
ker garen Noorse sokken en
dat gaat snel. 's Morgens om
negen uur beg innen en dan
m6etenzediedag af.Dat wil ik
eigenlijk niet meer, want dan
ga ik haasten.Vorig jaar heb ik
nog achtendertig paar sokken
gebreid.'

w~~
Er lopen in de wereld heel wat

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.H. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Gron ingen-Ruischerbrug
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December is de twaalfde en
laatste maand van onze
jaarkalender. Waar komt de
naam December eigenlijk
vandaan. Voor historici is da
tering van gebeurtenissen al
tijd een probleem. Er zijn in
het verleden namenlijk ver
schillende kalenders gehan
teerd.DeDuitserH. Grotefend
heeft zich in deze tijdreke
ning verdiept en heeft een
"taschenbuch der zeitrech
nung" uitgegeven. Met be
hulp hiervan zijn problemen
van datering wel op te lossen.

Tot 46 voor Christus was er
eigenlijk geen enkele goede
kalender. Daarna in de tijd dat
Julius Caesar machthebber
was,werd de Juliaanse kalen
der ingevoerd. Deze was be
dacht en berekend door
Sosigenes eenastronoom aan
het hof van Caesar . Een jaar
bestond toen uit 10 maanden .
Maart afgeleid van de planeet
Mars, voor de romeinen de
god van de oorlog , was de
eerstemaand.Nietzovreemd,
want de romeinen waren een
oorlogszuchtig volk. Decem
ber was de tiende en laatste
maand van het jaar. "Decem"
is het latijns voor tien. Zo sim
pel is het. In de winter was er
een gat in de kalender, geen
kalender dus . In deze tijd zou
zoiets ondenkbaar zijn. Later
zijn daar Januari en Februari
aan toegevoegd .Toch was de
Juliaanse kalender niet hele
maal correct. Deze liep een
steeds grotereachterstand op
t.o.v. het zonnejaar. In de 16e
eeuw was dat opgelopen tot

tien dagen .
In 1582 werd een kalender
verbetering ingevoerd door
Paus Gregorius XIII. De zgn.
Gregoriaanse correc tie. Men
liet op 4 oktober 1582 onmid
delijk de 15e volgen. De ker
kelijkefeesten werden zo weer
op de juiste data gevierd. De
nieuwe kalender werd door
grote delen van Europa aan
genomen . Maar protestantse
delenzoalsEngeland,N-Duits
land en N-Nederland hebben
tot 1700 de oude stijl aange
houden. De orthodoxe russen
zelfs tot 1918. Door de tegen
woordigewereldwijdecommu
nicatie is het toch wel handig
dezelfde kalender te hante
ren.

Naast dat december de laat
stemaand van hetjaar is,is het
de eerstewintermaand .Graag
zouden veel mensen , mis
schien Sinterklaas, maar ze
ker kerstmis in het wit willen
vieren. En met wit bedoel ik
een dike laag sneeuw buiten.
Afbeeldingen van Sinterklaas
en kerstrec lame worden dan
ook vaak met sneeuw afge
beeld . Toch is deze witte ver
siering voor ons nauwelijks
weggelegd.

Nu hoeft een witte kerst niet
samentegaanmeteenstrenge
winter.Enwanneer is een win
ter streng? Bij het KNMI is
daar het volgende op gevon
den. De winter bij het KNMI
wordt geclassificeerd door
"het vorstgetal van Ijnsen".Dit
vorstgetalwordtberekend met
een formule waarin het aantal

vorstdagen (min. temp. < 0
graden), het aantal ijsdagen
(max. temp . < 0 gr.) en het
aantalzeer koudedagen (min.
temp. < -10gr. ) worden mee
genomen.

Voor een winter met de classi
ficatie "zeer streng" ga ik te
rug naar 1739/1740. In "de
kronijk van Groningen en
Ommelanden" schreef War
nemus Febens het volçende:'
'In de maand October des
vorigens jaars (1739) begon
te vriezen....'Het koude weer
duurt tot in July zodat men
geen voorjaarhad. 'Alleenalin
de provincie Groningen stier
ven meer dan 15.000 runde
ren. Omstreeks den langste
dag waaren de boomen nog
bladerloos en geen gras was
in de weilanden te bespeu
ren'. Een andere strenge win
ter, die sommige ouderen in
ThesingeenGarmerwoldenog
meegemaakt hebben , is die
van 1928/1929. Eerst worden
in de tweede helft van novem
ber drie stormenverwerkt,met
behoorlijk wat schade in het
land. Met name in februari
kreeg de winter meer greep
op het land. Op de 1oe is het in
Groningen 's avonds om ze
ven uur bij een stormachtige
ozo-wind -13 graden. Daarna
bleef het streng vriezen. Er
werd eenzwareelfstedentocht
gereden metveel bevroren le
dematen.DeFa.Nooitgedacht
verkocht 50.000 paar schaat
sen. Op 13 februari werd op
het Schildmeer, tijdens wed
strijden met' paarden en
arresleden, een ijsdiktevan 55

cm . vastgeste ld. Bij het foto
graferen van de heren V.d.
Woude en Pleiter wist de
eerstgenoemde dat er weinig
sneeuw was gevallen in die
winter en hij heeft gelijk. Het
voertteveromalhetwinterweer
uitvoerig te beschrijven,
daarom een lijstje met de top
tien van de ongeveer afgelo
pen 100 jaar. De nummer één
is 1963 en vervolgens 1947,
1940,1942,1929,1891 ,1979,
1985, 1941, 1956. Daarbij op
gemerkt dat in de winter van
1978179 in n.o. nederland het
kwik vier nachten achtereen
onder de -20 graden kwam en
natuurlijk speelde ook de
sneeuw een grote rol.

Tenslotte nog de witte kerst. In
deze eeuw is het maar zeven
keer voorgekomen dat op
beide kerstdagensneeuw lag.
Sinds 1981 hebben we geen
witte kerst meer gehad. Wel
eens in de vier jaar sneeuw die
nietlang bleef liggen.Het laatst
in 1986. Zacht weer rond de
kerst is zo karakteristiek dat
het als een periodiek weers
verschijnsel wordt gezien .
Weerkundigen inWest-Europa
spreken daarom we l van
"kerstdooiweer". Misschien
dat de komende kersteenwitte
wordt.

Teunis Ton.

Bron:
Bar en Boos-
Drs J. Buisman
Volksweerkunde 
J. Pelleboer
KNMIINOS-teletekst



Zaterdagavond 26 november konden we weer genieten van
een ouderwets avondje toneel : voor een volle zaal speelde
Rederijkerskamer Wester het blijspel "Muskusratten en cham
pagne" . Een doldwaze komedie, waar jong en oud van heeft
genoten. De lachspieren kwamen flink los!
Zoals altijd waren de (hoofd)rollen weer op het lijf geschreven :
Kees Huisman: een ietwat onnozele, onverstoorbare, bloed
serieuze man; Janna Hazeveld : de zorgende moederfiguur:
Jeanette Ganzeveld : een deftige, bekakte dame: Fokje de
Haan: het jonge, spontane wicht, enz.
De bezoekers kregenwaar voor hun ge ld :het stuk duurde maar
liefst tot twaa lf uur!

HillieHarnaker-Tepper, FotoWinnyRemerie

Benodigdheden:
liter kippebouillon
kwart liter melk
2 eetlepels boter
3 eetlepels bloem
zout en peper
1 theelepel uiensap
2 eidooiers
3 eetlepels room
en uiteraard mosterd,
liefst grove.

Zorg dat de bouillon en de
melk goed heet zijn en giet
ze bij elkaar. Smelt de boter
en fruit hierin de bloem
lichtgeel en voeg al roerende
de bouillon erbij en het
uiensap. Laat dit zo 'n 10
minuten pruttelen. Neem de
pan van het vuur en laat het
ietsafkoelen.Klopdedooiers
los met room en een paar
flinke eetlepels mosterd .
Voeg er al roerende enkele
lepels van de warme soep
bij en g iet het mengsel goed
roerende bij de rest van de

. soep. Verwarm de soep dan
weer op een laag pitje,
steeds roerend, en maak de
soep af met peper en zout 
voor de liefhebbers met nog
wat mosterd.

Benodigheden:
6 eieren
200 gr. suiker
halve theelepel vanille-es
sence
halve liter brandewijn

De eieren in een warme kom
met de suiker en de essence
kloppen, zodat ze zo dik zijn,
dat de massa langzaam ge
lijk vloeit. Ze daarna met de
brandewijn vermengen. Dit
mengsel onder goed klop
pen au bain marie verwar
men tot het gebonden is.

Appel en ui fijnsnijden en
fruiten . Vuurvaste schaal
beboteren. Hierin laag om
laag schijfjes aardappel,
reepjes haring en de gefruite
appel/ui. Als laatste een laag
aardappelschijfjes. Klop de
eieren flink los, doe hierb ij de
melk en de slagroom en een
stevige mespunt boter. Giet
dit mengsel over het geheel
en strooi er paneermeel over.
Zet nu de schaal in de oven
op 200 gr C gedurende 30
minuten.

Benodigdheden:
4 zoute haringen
8 gekookte aardappelen
1 ui
1 appel
2dl melk
kleintje slagroom
2 eieren
peper
paneermeel
50 gr boter

Benodigdheden:
2 pakjes Mon Chou
200 gram biscuitjes
175 gr boter
100 gr suiker
kwart liter slagroom
1 pakje klopvast
1 blik vlaaivu lling
bakblik 22 cm

Biscuit fijnmaken (deeg
roller), boter smelten en dit
bij de biscuit doen. Dit in het
bakblikopde bodemverde
len en plm .een kwartiertje in
de koelkast zetten . De Mon
Chou met de suiker mixen
tot het een brei is. De slag
room stijf kloppen met de
klopvast erdoor en dit door
de Mon Chou spatelen. Dit
over de biscuits uitstrijken
en hierovereen de vlaai
vulling. Nu nog in de koel
kast koud laten worden.



Dorpsbelangen en de Platte
landsvrouwen doen beide op
bouwendwerken hebben oog
voor het wel en wee van het
platteland. Door deze paal
hebben ze een raakvlak ge
kregen ... dat voortaan een
ieder zijn weg moge vinden! "
Harm-Jan : "t Is n mooie poal
worren ... doar mag t dörp
bliedemetweden...Aigelkmot
e aal joar lakt worren, dat Iiekt
mie net n putje veur Carei".
Gerrit: "Ik zörg wel veur de
lak". Carel zit niet bepaald om
klusjes te springen, maar ...
wie weet!

Een mooie wegwijzer voor
Garmerwolde. Foto: Henk

Remerie.

In overleg met de gemeente
zal de paal in de buurt van de
telefooncel worden geplaatst;
Harm-Jan zal er voor zorgen
dat ie wordt vastgegoten in
beton.
Volgens de heren is de
bewegwijzeringspaal vrijwel
onverwoestbaar, maar mocht
ie toch verrotten , dan is er nog
geen man overboord: Harm
Jan levert gratis nieuw hout,
Gerrit Wiekei zorgt voor de lak
en Carel wordt opgescheept
met het maakwerk .
Zo zie je maar weer :met elkaar
kun je heel wat bereiken! 0 ...
als dat kruispun t ook eens zo
eenvoudig was!

Hillie Ramaker-Tepper

Zoals U in de vorige G.&T.(en
indiverse anderekranten) hebt
kunnen lezen, heeft de afde
ling Garmerwolde van de Ne
derlandse Bond van Platte
landsvrouwen haar dorp op
23 november j .1. een beweg
wijzeringspaai geschonken.
Hoe kwamen ze op dat idee?
Op 23 november 1994was het
precies60 jaar geleden dat de
eerste Provinciale Jaarverga
dering van de Plattelands
vrouwen werd gehouden. Ter
ere van dit heuglijke feit werd
aan alle Groninger afdelingen
gevraagd om hun dorp (of
plaats) op die datum een ca
deau aan te bieden . Doordat
Garmerwolde door de Rijks
weg in tweeên wordt gedeeld,
is het voor buitenstaanders
vaak niet duidelijk aan welke
kant van de weg zij moeten
zijn.
Omdat een officiêle ANWB
paal erg prijzig is (± f 10.000,
!),zochtendedamesnaareen
goedkopere op lossing. Drie
heren brachten uitkomst:
Harm-JanHavengahader nog
een Bankyrai-paal liggen en
ook nog wel wat houtvan oude
schoolbanken (beide heel
goed hout, dat niet gauw ver
rot); Carel Hazeveld bood aan
om de paal te maken en Gerrit
Wiekelleverde gratis lak.

SlJ;,~

En zo gebeurt het. Woensdag
23 november brengt Carel
Hazeveld het gevaarte op de
fiets naar dorpshuis " De
Leeuw" ;'savondsomachtuur
is de overdracht. Inaanwezig
heid van de drie voornoemde
heren biedt het Plattelands
vrouwenbestuur de prachtige
bewegwijzeringspaalaan,aan
het bestuur van Dorpsbe
langen . De dames hopen met
de paal een klein steentje te
hebben bijgedragen aan de
leefbaarheid van Garmer
wolde. Jan Wigboldus (de
voorzitter van de Vereniging
Dorpsbelangen) bedankt met
de woorden: "oe Vereniging

Kardinge te gaan: dat is ech
ter te duur.

HillieRamaker-Tepper

FritsStollenganeemtafscheid
van Presto. Foto: Henk Remerie.

De voorbereiding voor de op
tocht is in volle gang, hoewel
de ene straat wat verder is dan
de andere . Het idee leeft dus
al wel in het dorp! Het eigen
lijke werk moet natuurlijk de
laatste paar maanden nog
gebeuren, maar de plannen
moeten toch zo omstreeks ja
nuari klaar zijn.
Alle straten en verenig ingen
hebben inmiddels berichtont
vangen, maar natuurlijk kun
nen ook individuenofgroepen
mensen meedoen: hoe meer
wagens, hoe langer de op
tocht!
MochtU~ezinhebbenommee

te doen, neem dan even vóór
15januari 1995contactop met
Wim Benneker, telefoon
420729.

Vrijdagavond 25 november hield ijsvereniging "Presto" haar
jaarlijkse ledenvergadering in dorpshuis "oe Leeuw". Het
belangrijkste agendapunt was het aftreden van de heer F.J.
Stollenga: na 36 jaar bestuurslid te zijn geweest - waarvan 33
jaar voorzitter - hield hij het voor gezien . "Der mot es n keer vris
bloud in. Vleden winter kon ik nait meer metdoun met de
competitie ... twordt dus tied dat er n jongere in komt! " Gelukkig
werd de heer E. van Huis bereid gevonden om het bestuur te
versterken, mits hij mee mag blijven doen aan de toertocht.

In de rondvraag wordt o.a.
gevraagdof er niet ergenseen
schaatsbaantjevoorkleinekin
deren kan worden aangelegd
(b.v op het stukje land van
Pelleboer). Ook wordt er ge
discussieerd over de moge
lijkheid om regelmatig met een
groepje kinderen naar IJshal

Namens het bestuur van de
ijsvereniging neemtJan Span
ninga afscheid van de sche i
dende voorzitter en bedankt
hem hartelijkvoor hetvele werk
dat hij tijdens zijn 33-jarig be
stuurslidmaatschap heeft ver
zet. Frits merkt op dat hij in
1958 in het bestuur is geko
men en er dus al 36 jaar in zit.
Voor zover het bestuur het na
heeft gegaan, wordt zijn naam
in 1961 voor de eerste keer
vermeld bij zijn benoeming tot
voorzitter. "Mor as Frits zegt
date derin 1958 inkommen is,
zei t wel zo weden ... hai zei t
zulf toch wel t beste waiten !"
"Der mot toch nog n bouk
weden ... dit is t begun toch
nait?" Laten we het er maar op
houden dat Frits in 1958 voor
de eerste keer in het bestuur is
gekozen en drie jaar latervoor
zitter is geworden. Na deze
onderbreking vervolgt Jan
Spanninga zijn toespraak: "Je
kongoed delegeren, maarwas
ook niette beroerd om zelf aan
te pakken . We hebben een
aandenken met inscriptie voor
je gekocht ... het huis kan er
nog naar gebouwd worden!
Frits, heel erg bedankt! We
hopen dat je nog wel bereid
bent om een keer op een post
te zitten." Frits bedankt voor
de leuke attentie en wenst het
nieuwe bestuur alle goeds; hij
hoopt dat 'ze genoeglijk zullen
samenwerken.



Dijk.
Hij trouwde met Betje wester
hof die dienstbode was op
hetzelfde adres. Zijn opvolger
was Hendrik van der Woude
en diens toekomstige vrouw
Hillegien Swart kwam voor
Betje in de plaats. De ouders
van V.d. Woude woonden aan
de Molenweg,buiten het dorp
voorbi j het kerkhof . De herin
neringen aan die tijd worden
mij met veel genoegen ver
teld .
"Weverzameldenons meteen
grote groep op Smidshoek en
moesten omtemelkenom 4.15
uur beginnen. Alleen op zon
dagmiddag was je vrij. Het
salaris met kost en inwoning
bedroeg per jaar 250,-."
Na hun huwelijk werden bei
den losarbeiderbijverschillen
de boeren.

7~n
"We konden allebei wel aar
dig schaatsen. Je vroeg een
vrije middag aan de boer en
dan vertrok je met een groep.
Met 7 man aan een stok was
heel mooi! Je bezocht familie
waar je anders nooit kon ko
men en maakte tochten naar
plaatsen als Delfzijl en Be
dum."
Van der Woude schaatste al
tijd op blote voeten vertelt hij
mij. Hij legt uit dat hij een met
een dubbel paar sokken aan

pen" onder in de winter. Dit
waren 3 punten in alle hoefij
zers zodat ze goed op gladde
wegen en over ijs konden lo
pen." De paarden waren van
Jan Heidema , die het vervoer
gewoonlijk per boot deed. Hij
had speciaal een kleine boot
laten maken, die door de sluis

bij de Rollen in Ruischerbrug
kon.Deze benaming komt van
hetfeit dater2 "rolpalen" ston
den bij de sluis,waar de lijnen
waaraan een paard het schip
trok werden bevestigd .

$~~
Jan Pleiter woonde als kind
aan De Dijk en werkte later als
inwonend knecht bij Willem

vande klompkache l."Ons huis
had aan de binnenkant blin
den en die gingen 's avonds
altijd dicht. Dat er ijsbloemen
op de ramen stonden , was
heel gewoon . De kachel werd
gestooktop turfen hout,je had
toen nog geen antraciet. We
sliepeninde bedstedeop stro-

Hendrik vanderWoude enJanPleiter.Zehaddennogbesteen
uurtje door kunnen vertellen. Foto: Teunis Ton.

~
" Ik zie nog de 2 paarden voor
de wagens die vol tarwe wa
ren geladen over het ijs gaan .
Paarden kregen toen "scher-

zakken." Toch kunnen beide
heren zich niet herinneren dat
ze het erg koud hebben ge
had . "Als je jong bent, Heb je
daar geen last van."

De meest barre winter die zij
zich herinneren was die van
'28-'29 . De vorst zette in op
oudjaarsdag en hield aan tot
half maart.
Er valt heel wat te vertellen
over die winter. En ook over
veel gebeurtenissen uit de
jonge jaren van Pleiter en van
der Woude komen de verha
len los. Daar komen we later
nog eens op terug .

"De winters van vroeger wa
ren kouder en duurden veel
langer." Deze opmerking is
van de heren Jan Pleiter en
Hendrik van der Woude. Bei
den wonen aan de Molenweg
in Thesinge en zijn respek
tievelijk van 1914 en 1919.

.%..,.t'- Á'~,~
"Wij zatenvroegermetde dikke
jas aan in huis en met de voe
ten op een stoof. De mannen
hadden een plaatstoof , een
ijzeren plaat in een houten
raamwerk met binnenin een
lade voor een brandend kool
tje.Voorvrouwen was de stoof
kleiner en daar zette je een
test, een vuurpotje, in.
Gloeiende kooltjes werden in
de doofpot in de as gelegd.
Mijn Moe zei dan: even een
kooltje bestrieken."
Bij Pleiter staat op de schoor
steenmanteleen konkel.Hierin
werd water gekookt ineen lade
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Neet Wa nt door het unieke Ieervert-prcc edë van Allround Lederse rvice is hun bankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee, zeker nie t in verho uding met de aa nschafp riJs. Bel voor meer informatie
050 -424205

LEDER
SERVICE

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

Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde



Hillie Ramaker-Tepper

Stoe ldraaierslraat 35
Groningen
Tel. 050 - 132453

<r plantaardige en dierproefvrije kosmetica
<r elektrisch ontharen
or zonnebank

Ziekenfonds /Parti culier
Behandeling op afspraak

G.N. Schutter/aan 21 Thesinge
... 05902-2418

Zondagmorgen 20 november gaf de Egerländerkapel de
"Alpenjagers" uit Garmerwolde voor de tiende maal een
koffieconcert in dorpshuis "De Leeuw". Dat de muziek zeer
wordt gewaardeerd , blijkt wel uit de grote opkomst! De liefheb
bers komen van heinde en ver en luisteren ademloos naar de
prachtige muziek. Tot mijn verbazing zijn er slechts een hand
jevol Garmerwoldenaren ... hoe zou dat toch komen?
Het is erg jammer dat het p lafond in "De Leeuw" zo laag is;
hoewe l de klarinetten hier erg goed tot hun rec ht komen , klinkt
de muziek toch het mooist in een kerk!
Na afloop van het offic iêle gedeelte bieden twee trouwe fans uit
Garmerwolde de muzikanten een bloemetje aan ter ere van het
tweede lustrum.Tot slot volgt er nog een toeg ift: nu de druk van
de ketel is, laat het publ iek duidelijk merken dat ze genieten.Ze
haken spontaan in en zingen - op verzoek van d irigent RoelfStol
- uit volle borst mee .

De klok slaat 11uur alsvander
Woude opspringt. Hij moet er
de volgende dag weer vroeg
uit om bij zijn zoon te helpen .
Pleiter heeft z'n koffie koud
laten worden en zegt bij het
afscheid dat hij nog wel een
poosje door had willen praten.
"Het ging ja zo mooi! "
Beide mannen stonden niet te
trappelen toen ik hen voor
stelde eens te praten over de
winters van vroeger. Samen
namen ze het verzoek aan en
ik heb genoten van hun sma
kelijke man ier van vertellen .

Truus Top

kokend water gehangen. Lek
ker was dat, met boter en
bruine suiker. In de kelder
stond een voorraad weck
pottenmet groenten enaarde
werk potten met in het zout
ing emaakt varkensvlees. Je
slachtte zelf een swien voor
eigen geb ruik.
Op zondag at je meestal aard
appels. Naar de kerk liep je op
zwart of geel gelakte klompen
en voor alledag had je een
paar witten.
Tegen Pasen moes t je in de
pronk. Je kreeg dan nieuwe
schoenen en kleding en de
meisjes deden een wit schort
jevoor.Alsje 16 jaarwas mocht
je een lange broek aan.
Op die leeftijd ging je op zater
dagavond wel even naar
"Jaopje".Jaopjewas de naam
van de vrouwvan Klaas Schip
per van het café bij 't klapke.
Voor 3 stuivers kocht je daar
een borrel.
Het andere café was van de
Waai. Een bekende uitspraak
in het uitgaansleven van toen
was : "Meteen zwaai van Klaas
Schipper naar de Waai".

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

o/~~
Oudere Thesingers kennen
nog de naam: het Weversgat.
Hiermeewordtbedoelthet toen
heel brede dee l van het Maar
tussen Bert en Jannie Ridder
en mevr. Oudman.
Deze benaming stamt uit de
tijd van het klooster . Een mon
nik, een vlaswever, zou drij
vend op een ton het Maar zijn
overgestoken om zijn geliefde
non te bezoeken ! Van der
Woude kent dit verhaal uitfami
liebron. Zijn geslacht woont
volgens stamboomonderzoek
al sinds 1645 inThesinge. "We
schaatsten als kind van We
versgattotaan draai. Hiermee
wordt de draaibrug in Klunder
bedoeld , die door de schip
pers zelf moest worden be
diend . In Weversgat stond
Jans Klok met z 'n snoep
kraamke. Bij hem koch t je een
ge lukstoffee met daarin mo
ge lijk een bonnetje voo r nog
een gratis toffee.
Vaak kwam dat niet voor ; de
hande lsgeest van de Klokken
was alom bekend. De snelste
scheuvelloperswarenWientje
Slachter en Hendrik Plijter.
Ook ging de strijd vaak tussen
de Dijkema's en de Ridders.
Als je aan de beurt was g ing
de bovenbroek uit en werd er
gestreden in de lange onder
broek."

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508

de schaatsen onderbond. Met
schoenen aan wilde 't lang zo
goed niet. Pleiter vertelt dat hij
aan de friese doorlopers, die
hij later kreeg, niet heeft kun
nen wennen.

g'bA-
In de winter aten we heel veel
stamppotten van appels,kool ,
erwten en bonen.
Als mijn moeder"klont" maakte
of"Jan-in-de-zak" zoals ditook
werd genbemd, hielp ik haar
vaak.De zak met meelwerd in



DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

Delta iseen nieuw brilleglas bezigheden waarb ij het prettig
van Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
gro ter bereik da n een gewoo n grotere afstanden binnen hand
leesglas. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun
zicht op al le afstanden binnen nen Zien.

ongeveer 1 meter. ~I~] Bijvoorbeeld bii het werken
Dot maakt Delta bij uit- . ~0 aan een bureau, tekentafel

stek geschikt voor die , • _ of bi j het knutselen.,

Fili al en:
Nieuweweg 3
Winkelcen trum
Paddepoei

Op 29 november was schiet
vereniging "De Buurschutters"
uitgeno digd door schietver
eniging "GE O." (Garrelsweer
en Omstreken) voor een ge
zellig onderling luchtgeweer
schieten in "De Brug" te Gar
relsweer.
Deuitslag vanhetverenigings
gemiddelde was als volg t:
Heren:
s.v. "G.E.O."
................. ......... 94,5punten
s.v. "De Buurschutters"
.. 102,2punten
Dames :
s.v. "G.E.O."
......................... 80,2 punten
s.v. "De Buurschutters"
........... .......... ..... 105 punten

De drie hoogste van s.v. "De
Buurschutters" waren:
J . Tammenga 115 punten
A. Start 105 punten
L. Balkema 103 punten
Deel twee van de wedstrijd
volgt begin 1995.

Sieb-Klaas Iwema

Winkelcentrum Lewenborq
KaJuIl 28 5
9703 LC Gromngen
Telefoon 050-4 14ï 46~Boekholt
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kan! Sommige zaken zijn wel
gerealiseerd -en halenop alle
mogelijke manieren de pers! 
maar erwordt met geen woord
over geschreven!" aldus de
voorzitter van de VKDG.

Hillie Ramaker-Tepper

Een oorkonde plus duizend
gulden; altijd leuk. Maar het
belangrijkste is natuurlijk, dat
Thesinge zichzelf mag felici
teren met de leefbaarheid!
Foto: Teunis Ton.

tje aange legd .
2. Tjuchem en Eenum.
In beide dorpen is het café
ges loten. Tjuchem heeft dit
opgelost door een aanbouw
aan de sporthalen inEenum is
een dorpshuis gebouwd.
3. Den Ham.
In dit dorp werd veel te hard
gereden.Dit hebben ze opge
lost door het creëren van slui
zen d.m.V. bloembakken.
4.Nu komen de beide hoogst
geklassificeerden: Lellens en
Thesinge . beide dorpen lig
gen inde Gemeente Ten Boer.
Le lle ns heeft een drie 
fasenplan gemaakt voor een
Centrale Ontmoetingsplaats:
een soort speeltuin voor jong
en oud meteen aanlegsteiger,
jeu de boules,picknickplaats,
speel toestellen, sportveldje,
enz.
Thesinge heeft een totaalplan
ontworpen, genaamd The
singe en de Toekomst. Er ko
mendiverseonderwerpenaan
bod: voorzieningen voor de
jeugd, recreatie.groenvoorzie
ningen,woningbouw.steigers,
een wandelpad langs het
Kloosterkerkhof , een basket
balveldje , alternatieve ver
keersborden (getekend door
lagere schoolk inderen), een
tweedehands tent, enz. .

f7Jv;,;;uU;'W~
Hoewel de jury grote bewon
dering heeft voor het plan van
Lellens (een klein dorp met
nog geen honderd inwoners).
wordt Thesinge toch uiteinde
lijk de winnaar. Een blij ver
raste PeterHeidema neemtde
oorkonde in ontvangst: het
geld belandt in handen van de
penningmeester (daar hoort
het ook). Omdat ook het plan
van Lellens erg goed is, krij
gen zij een aanmoedigings
prijs.

W~~a.eu. U'ffJI".9
"Alle begin is moeilijk ... een
volgendekeer hebben de dor
pen meer voorbereidingstijd
gehad enweten ze hetwellicht
ook wat beter te brengen. Ze
hebben nu een idee hoe het

WlHVY~.
Enkele voorwaarden waaraan
de plannen moeten voldoen
zijn:
• De plannen moeten vanuit
het dorp komen en ged ragen
worden door Dorpsbe langen.
• Er moeten minimaal twee
onderwerpen worden behan
deld (vormen van vervoer, re
creatie. speelvoorzieningen,
enz.)
• De plannen moeten in een
meer of minder ver stadium
van uitvoering zijn.

De Vereniging Kleine Dorpen
Groningen (VKDG) heeft op
vrijdagmiddag 25 november
de eerste " Leefbaarheids
prijs" uitgereikt in dorpshuis
"De Leeuw" te Garmerwolde.
De prijs werd in 1993 inge
steld ter gelegenheid van het
15-jarig bestaan van de vere
niging en bestaat uit een oor
konde plus een bedrag van
f1000,-. Voor de wedstrijd
hebben zich zeven dorpe n
aangemeld, waarvan er he
laas maar eentje kan winnen .

O/~ - u - UY'~
Het bestuurvan de VKDGheeft
bewondering voor hetenthou
siasme en de inzet van alle
zeven dorpen.Het blijkt dat er
met wat actie best wat valt te
bereiken bij de overheden. Er
zijn opvallend veel culturele
activiteiten in de kleine dor
pen. Door deze wedstri jd kun
nen andere dorpen kennis ne
men van de plannen die in
bepaalde dorpen worden ge
maakt; de prijs kun je zien als
een beloning voor het extra
werk dat voor de wedstrijd
wordt gedaan.
Hierna worden de dorpen in
volgorde van belangrijkheid
van de plannen opgesomd:
1. Kantens en Baflo, deze ho
ren bij elkaar.
Door het dre igende gevaar
voor de herindel ing hebben
beidenzich sterkgemaaktvoor
het behoud van de Vrijwillige
Brandweer. In Kantens werd
bovendien een informatieblad
uitgegeven en een spee ltuin-



Ofschoon het ernaar uitziet dat sneeuwen ijs nog even
uitblijven, zitten we alweer midden in de winter. De natuur is
in zijn winterslaap; de bollen ondergronds en de bomen
zonder blad.

NB Men kan donateur
worden van de SLG door
minimaal f. 25,- over te
maken (postgiro 5369722
of RABO Gron. 38.51.
33.561)onder vermelding
van "donateur," t.n.v.SLG,
waarvoor men dan vier
maal per jaar een nieuws
brief ontvangt en een jaar
verslag.

Susan de Smid!

pruik op , zo wordt ons verze
kerd .
De rigoureuze snoeiaktie van
dit jaar was eenmalig, omdat
er al lang geen onderhoud
meer had plaats gevonden,
aan met name de essen langs
de gracht. Deze zijn net zo
geknot als de bomen langs de
Kapelstraat om meer een ge
heel te krijgen . Behalve die
ene scheefgegroeide boom ,
die zijn takken zo mooi tot over
het water uitstrekt. En dat was
een bewuste keus, cultuurhis
torisch of niet.
Als er te weinig of niet geknot
wordt, kunnen er ziektes aan
de bomen ontstaan. Onder
houd vindt in de regel eens in
de drie jaar plaats, zodat we
het geluid van de jankende
kettingzagen pas in 1997weer
horen!

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
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trekschuitroute was.
De SLG onderschrijft het be
lang van een breed draagvlak
onder de bevolking; derge
lijke plannen moeten voor de
streek herkenbaar zijn en on
dersteund worden. Daartoe
treedt de SLG de laatste tijd
steeds meer naar buiten met
o.a. persberichten, informatie
avonden en bulletins, kontak
ten met andere aanverwante
groepen/organisaties en pre
sentatie op basisscholen .
Op 18 november j.l. organi
seerde de St ichting een
symposium, dat in het teken
stond van de cultuur-histori
sche landschapselementen,
waar tot voor kort vooral on
derhoud aan groenvoorzie
ningen bekend was en be
langstelling had.
In dat licht moet ook de aan
pak van de werkzaamheden
rond de Kloosterkerk gezien
worden .
De kerk heeft lang een cen
trale plaats in de samenleving
ingenomen en zekerde Kloos
terkerk is een markant monu
ment in Thesinge, waar gere
geld mensen van buiten ons
dorp belangstell ing voor to
nen.

~ 'Dl';lANt

Dankzij de werkzaamhede n
van vrijwilligers van de SLG is
de kerk nu weer goed te zien
en te bewonderen. Toegege
ven, het is wel even wennen,
maar in hetvoorjaar loopt alles
weer uiten aan het eind van de
zomer zit er alweer een flinke

hof, die op haar beurt weer
kontakt heeft met de beheer
ders van de Kloosterkerk.

~~
Behalve onderhoud aan bo
men, bermen en houtwallen
(alleen inhetWesterkwartieral
zo'n 1000 km. houtwal!), ha
gen enheideterreinen,verricht
de SLG ook werkzaamheden
vanuit cultuur-historisch oog
punt. Hierbij moeten we den
ken aan het opnieuw toegan
kelijk maken van eeuwenoude
voetpaden , restauratie van
oude grafzerkenenmonumen
ten, behoud van niet meer in
funktie zijnde dijken, herstel
van een vroegere paardentil
over het Westerwijtwerder
Maar,wat eerder een bekende

Inmiddelszijn we gewend aan
de kale en geknotte bomen
rondom onze Kloosterkerk.
Deze werden in oktober flink
ter hand genomen door de
Stichting Landschapsbeheer
Groningen (SLG), niet te ver
warren met de Stichting Gro
ninger Landschap die natuur
terreinenaankoopt, beheerten
onderhoudt.
De SLG stelt zich ten doel het
authentieke landschap inGro
ningenzoveelmogelijk instand
te houden , door particulieren
enverenigingen te helpen met
onderhoud,adv iezen, cursus
sen geven enzovoorts .
InThesinge kreeg de SLG op
dracht van de Stichting Oude
Gron inger Kerken voor de
werkzaamheden op het kerk-

Deéénnadeanderwerdenzegesnoeid,demooieessenlangs
het kerkhof. Maarwees gerust: in het voorjaar lopenze weeruit
en na de zomerhebben ze alweereen flinke 'pruik'. Foto: Teunis
Ton.

Kajuit 322 - Winkelcentrum Lewenborg 415222
Eikenlaan 35 - Selwerd 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47 - Beyum 421452



'Eérst die vreselijke pakjesavond. En dan kerstmis, met overal kaarsen waar ik mijn staart aan
verbrandt. Endaarna-alsklap op de vuurpijl - nogzo'n lawaaierigeoudejaarsavond. Ik wou dat
het maart was.'Foto: Henk Remerie.

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Delta V.d. Molen,
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Hervormde gemeente
Gsrmerwolde-Theslnge
24 december
20.00 uur, Thesinge,
kerstnachtzangdienst m.m.v. mu
ziekkorps, H.P. Nauta, en de plaat
selijke predikanten.
24 december
22.00 uur, Garmerwolde,
kerstnachtzangdienst m.m.v. mu
ziekkorps, H.P. Nauta en de plaat
selijke predikanten
25 december
10.00 uur, Thesinge, ds. C. de
Vries-Batenburg, m.m.v. koortje
25 december
16.00 wr, Garmerwolde
kinderkerstfeest m.m.v. de kinde
ren van de zondagsschool
31 december
19.30 uur, Garmerwolde,
ds. C. de Vries-Batenburg
1 januari
geen dienst
8 januari
10.00 uur, Garmerwolde,
mw. de Boer, Groningen
15 jaruari
10.00 uur, Thesinge,
ds. W. v.d, Veen, Groningen
22 jaruari
10.00 uur, Garmerwolde,
prof. A.S. van der Woude, Gronin
gen
29 januari
10.00 uur, Thesinge,
ds. H. Schuur, Zuidwolde.

leesdienst
29 januari
10.3Ouurds.P.C.de Lange en 14.30
uur ds. J. Trommel (Kornhom)Gerulonneerde kerk

Theslnge/Garmerwolde
le kerstdag
11 uur ds. Nagelkerke (Haren) mmv
Lovende Stemmen
2e kerstdag
11uurgezinsdienstmmvjeugdorkest
Heman
31 december
19.30 uur drs. Koopman (Eelde)
t lanuari
11 uur ds. A. vd Zwaag (Veendam)
8 januari
9.30 uur ds. OIdenhuis (Coevorden)
en 14.30 uur ds. Meijer (Uithuizen)
15 januari
9.30 uur ds. Hoekstra (Emmen) en
14.30 uur ds. de Jong (Coevorden)
22 januari
9.30 uur dhr. Dijkstra (Gass.nijv.
mond) en 14.30 uur ds. Heslinga
(Siddeburen)
29lanuari
9.30 en 14.30 uur ds. Kwast (Leeu
warden)

Chr. gerof. kerk Th&slnge
31 december
19.30 uur ds. P.C. de Lange
1 januari
10 uur ds. P.C. de Lange en 14.30
uur leesdienst
8 januari
9uuren 14.3Ouur kand.W.JA Ester
(Apeldoom)
15 januari
10.30en 14.3Ouurds. P.C. de Lange
22 lanuari
9uu rds. P.C. de Lange en 14.3O uur


