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De kerstbomen staan binnen
en bulten te pronken. Door de
vroege vorst z ijn we al hele
maal in de stemming voorwin
terse truien, scheuvelen en
kaarslicht. We hangen zaad
bollen op voor de vogels en
we voeren de eendjes in het
Maar. Er Is alweer een jaar
voorbij. Weet u nog, vorige
Kerst, dat dikke 'Winter'-num
mer van de Garmer- en
Theslnger Express, met d ie
mooie oude foto voorop en al
dieverhalen overwinters, sok
ken breien en Ijspret? Wat is
er dit afgelopen jaar veel ge
beurd.

De Thesinger eendjes wor
den goed verzorgd, ook als
het vriest.
(Foto: Hans van den Brand).

rJCkû U (nOff) dat. ..?
• dominee De Vries afscheid nam en nu hope lijk al helemaal gewend

is aan het nieuwe leven met 60+ kaart;
• de volksdansgroep in Garmerwolde 15 jaar bestond en dat vierde

met een extra geze llige jaarvergadering?
• op de 'literaire avond ' in Woltersum al ons plaatselijk talent optrad?
• dat de schapen en koeien kwamen logeren door de watersnood in

Limburg en Gelderland?
• we maanden bezig zijn geweest met de voorbereidingen voor de

feestweek in Thesinge (en dat dit bijna net zo leuk was als de
feestweek zelf)?

• heel Thesinge van top tot teen versierd was tijdens de feestweek,
en dat het prachtige weer maar niet ophield, zodat we van het ene
naar het andere 'terras' konden zwerven en iedereen een gewel
dige week had?

• GEO feestvierde met als hoogtepunten de vetaranenwedstrijd en
het daverende feest in de tent?

• de braderie in Garmerwolde als vanouds gezellig was en goed
bezocht werd?

• de mooie zomer maar doo rging en doorging?
• uitgerekend op Monumentendag de regen met bakken uit de

hemel viel (en dat het niks uitmaakte, door de gezell igheid in café
't KJapke, de paraplu van Nellian Dijkema en alle leuke activiteiten
in Garmerwolde en Thesinge?

• het open luchtspel van Garmerwolde voor het eerst in het nieuwe
theater werd gespeeld?

.Dorpsbelangen in Garmerwolde het 50-jarig bestaan vierde?
• het bouwplan voor 'Thesinge r Park' gelukkig niet doorging?
• de G&T over al deze en honderden andere gewone en ongewon e

dingen weer twaalf kranten vol schreef?
• de redactie ook in 1996 aan het werk blijft om het leven in onze

dorpen op schrift te stellen?
• onze krant dan ook één van de vier overgebleven genomineerden

is voo r de aanmoedigingsprijs van de gemeente pagina 9.
• het heel mooi wonen is in een kalkoven pag ina's 2 en 3.
.er vroeger schaatswedstrijden waren waarbij sommige deelne

mers niet eens k6nden schaatsen pagina 8.
.kerst en manesch ijn bi j elkaar schi jnen te horen (en dat heel wat

kinderen prachtig kunnen dichten) pagina 7 en 11.
.er weleens vergeten doosjes op zolder liggen pagina 6.
. je iets heel lekkers kunt maken van o.a. selderij , appels en

boterhamworst pagina 5.
.we straks met z'n allen een heel fijne jaarwisseling gaan vieren

zonder nare incidenten en we nu al uitkijken naar de gezellige
Nijjoarveziedes?
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BIJ helder weer zijn de contouren van de kalkovens tussen
Garmerwolde en Ten Boer reeds van verre te zien. Volgens
zeggen moetenJoop en Foktje de Haan dezeovens omgetoverd
hebben In een riant woonhuis. Hoe zouden ze dat hebben
klaargespeeld en waar haalden ze de aangepaste meubelen
vandaan?
Om op deze (en nog andere) vragen antwoord te krijgen,
verzochten we om een afspraak. Hoewel Joop er In beginsel
absoluut niet voor voelde ("Niet Iedereen hoeft te weten hoe
wij hier wonen"), lukte het uiteindelijk toch l

Hoe kwamen jullie op het idee?
Joop: "Wewoonden in de stad. Ik
was er al een paar keer langs
gereden en dacht: Hier wil ik
graag wonen. Op een zondag
middag ben ik er samen met
Foktje heen gereden en hebben
we de boeleens goed bekeken."
Foktje: "Het leek mij ook wel een
leuk plekje: lekker vrij en toch
dicht bij de stad . Ik zag het al
helemaal zitten: een leuk bunga
lowtje! Pas toen Joop achter de
tekentafel zat en allemaal cirkels
begon te tekenen, drong het tot
me door dat hij in de kalkovens
wilde gaan wonen!"

Het ontwerp
Joop: "Ik heb het ontwerp zelf
getekend. Maar omdat het naar
de instanties toe beter werkt als
er een stempel van een architect
onder staat, namen we de heer
Brederode indearm.Dezeteken
de zelf ook nog een paarontwer
pen: bij éénervan zou er onderin
de ovens schuurruimte komen
enmoestenwe bovenwonen:via
allerlei trapjes konden we er ko
men.Wehebben dit planmeteen
afgekeurd:als we oud zijn,willen
we erookgraag blijven wonen en
met al die trapjes zou dat nooit
kunnen I

Ik wilde maar één plan: dat van
mezelf; tenslotte moesten wij er
wonen' Uiteindelijk ging de ar
chitect accoord en kreeg ik m'n

Zin . Alleen de ramen zijn veran
derd : ik had kleine ronde ramen
getekend en het zijn grote vier
kante geworden. Daar hebben
we trouwens geen spijt van.

Toestemming
Het viel niet mee om een bouw
vergunning te krijgen! Metmonu 
mentenzorg hadden we weinig
last: dat was in een week tijd
rond.Die waren al lang blij dat er
iets aan gedaan wordt: als het
niet werd onderhouden, was de
boel allang in elkaar gestort ' Het
is een industrieel monument: als
de contouren maar blijven be
staan, is het hen allang goed .
Bij de gemeente lag het wel even
anders: die zagen het plan eerst
niet zo zitten! Nadat ik hen nog
eens persoonlijk heb verteld dat
we eindelijk wel eens wilden we
ten waar we aan toe waren, kre
genwe toestemming:precieseen
jaar na dato !"
Foktje: "ln augustus 1983 heb
ben we aangevraagd en in au
gustus 1984 kregen we toestem
ming. Joop heeft meteen een
grote (12 meter lange) keet ge
bouwd en neergezet; we woon
den hier binnen vier weken."
Joop : "Tot onze verbazing had
den we ook d áár eerst een teke
ning plus bouwaanvraag voor in
moeten dienen. Maar uiteindelijk
kregen we toch toestemming en

mochten we er vijf jaar in blijven
wonen; we moesten het echter
welelk jaaropnieuwaanvragen."

Spierballen
Toen begon het eigenlijke werk;
Joop en Foktje zijn een half jaar
aan het scheppen geweest om
de torens leeg te krijgen .
Foktje : "We zijn met Kerst begon
nen en één juni hadden we ze
alledrie leeg. Dat was een gigan
tische klus: daar heb ik spier
ballen van gekregen '"
Joop : "'Der zat n baarge rötzoot
in'; het waren tenslotte ovens!
Toen we hier kwamen, stonden
er drie lossetorens:twee schuine
en een rechte; deze laatste is er
later bijgebouwd. De be ide
oudste zijn met leem aan elkaar
geplakt; de nieuwe met kalk
specie ."
Foktje: "Dat heeft als voordeel
dat je niet hoeft te bikken: de
tuinslang erop en ... je hebt mooie
schone stenen!"

Katkfabriek.
Joop : "Onderin de torens zaten
kleine boogvormige gaten: daar
werd de rommel uitgeschept.
Toen wij hier kwamen, moest ik
door zo'n gat kruipen om er bin
nenin te kunnen kijken; er zaten
allemaalkonijnen,vogeltjes, stro,

enz. Binnenin de ovens zat een
laag vuurvaste oude Groninger
klinkers (rode stenen): die heb ik
er later uitgesloopt. Aanheteinde
van de transsportband zat een
deur: daar kwam de boel naar
binnen. De torens zaten vol ver
brande klei en andere troep. Van
schelpen werd kalk gemaakt: er
werd gestookt met bonestro en
turf. De arbeiders moesten het
vuur dag en nacht in de gaten
houden: waarschijnlijk was de
toevoer van zuurstof te regelen
viaspeciale goten,die je open en
dicht kon zetten (net als bij een
kachel). Na het branden moes
ten de ovens drieweek afkoelen;
het hele proces duu rde drie
maand. De grove kalk was voor
de boeren,de fijnewerd gebruikt
voor cement.
Omdat het Damsterdiep te smal
werd voor de grote schepen en
het verder gelegen Eemskanaal
te duur bleek, werd de fabriek in
1976 gesloten."

Het beg in
Je kunt natuurlijk niet zomaar in
die 60 cm dikke muren van de
torens gaan hakken! Om de druk
op tevangen, moeten de gaten in
boogvorm worden gemaakt.
Foktje: " Bij het bouwen had Joop
een gat in de muur gemaakt; hij
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moest even weg en ...BOEM!!! ...
alle stenen vielen eruit!"
Joop: "Omdat de muren zo lek
bleken als een mandje. heb ik
aande binnenkanteenhalfsteens
muurtje gemetseld; de buiten
kant is gestucadoord. Dat mag
ook wel, want het vriest er maar
zo af! Af en toe horen we nog
stenenvallen! Alswij het gebouw
niet hadden onderhouden, was
het al lang naar z'n grootje ge
weest! De ovens vallen welis
waar onder Monumentenzorg,
maar het potje is leeg'
Omdat ook de batterij (trans
sportband) moest blijven be
staan, heb ik die dichtgemetseld
en er o.a. een kippenhok in ge
maakt; ook de ingang van ons
huis kun je daar vinden. Als ver
warming hebben we gekozen
voor vloerverwarming:ik heb een
kilometer "tuinslang" (diffuus
dichte slang) gestort in beton, Er
zijn wel ronde radiatoren, maar
die vind ik niet mooi. Omdat het
wel even duurt voordat de kamer
op tempe ratuur is, zetten we de
verwarming nooit lager dan 18
graden ."

Het resultaat
In de beide schuine torens (met
een doorsnee van 6,80 meter)
vinden we de woonkamer en de
keuken pl us ba dkamer; de
rechte. iets kleinere toren (± 6
meter) is in gebruik als slaapka
mer. De tussenliggende ruimte
fungeertals ruime hal(met unieke
schuine wanden).

Oe woonkamer
Doordat er geen grote tafel in de
ronde woonkamer staat, lijkt de
ruimteerg groot;er isvolop plaats
voor grote planten. In de ronde
muur zitten grote rechte ramen
met brede vensterbanken. (Er
bestaatwel rond glas,maardat is
ontzettend duur.) Er staan ge
wone stoelen en ook de schilde
rijen aan de wand zijn gewoon

recht (ze hangen wel een stukje
van de muur). Voor de grote
schoorsteenmantelkomtnog een
allesbrander: voor de gezellig
heid!Het plafond blijkteen grapje
van Joop: als je goed kijkt, zie je
dat het schuin naar beneden
loopt. Om het geheel te accen
tueren zit er in het midden een
ci rkel.
Foktje: "De inrichting was best
moeilijk; ik vond het eerst erg
ongezellig, Je had ook geen en
kel voorbeeld waar je je naar kon
richten, Ook kun je nergens iets
in een hoekje weg zetten: er zijn
geen hoeken."

Oe keuken
De keuken is met z'n ronde vorm
een echte bezienswaardigheid '
Het is er lekker licht: met veel
ramen' Ze kijken uitop Thesinge.
Joop heeft het ronde aanrecht
plus de kastjes helemaal zelf
ontworpen en in z'n eigen "hob
byhok" gemaakt. Het was een
heelgeprutsom alles op de juiste
maat te maken; ook de deurtjes
was een heel probleem. En dan
te bedenken dat de achterwand
ook nog schuin loopt!
Een nadeel van zo'n ronde keu
ken is, dat twee naast elkaar lig
gende laden niet tegelijk open
kunnen.

Ook de badkamer is heel bijzon
der. De wc valt minder op; dat
komt doordat het slechts een
kleine ruimte is.

Oe slaapkamer
Ook de slaapkamer is rond en

Oe katkovens tussen
Garmerwotde en Ten Boer,
voorda t Joop en Foktje de
Haan er gingen wonen.
Dezelfde situatie:
vóór en na verbouwing
(Foro nieuw; Henk Remerie}.

AUTOSCHADE

o
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Op maandag 20 november was zoals gebruikelijk de jaarlijkse
zakelijke ouderavond gepland . De opkomst was zeer matig: ± tien
mensen. De vergadering begon normaal; nou ja, normaal ... niets liep
zoals het hoorde! De spreekster kwam niet opdagen ... ouders die
anders altijd heel meegaand waren, hadden nu van alles aan te
merken ... een moeder kwam met vieze laarzen aan binnenstormen
(haar paard was op hol geslagen!), enz. Kortom: het was een chaos
van jewelste! Geen wonder dat Dick niet meer wist hoe hij het had:
zoiets had hij in al die 16 jaar nog niet meegemaakt!

heeft een doorsnede van onge
veer 6 meter. Er staat een nor
maal (recht) bed, maar de kasten
lopen allemaal rond. De deuren
zijn nog in de maak.

Nog niets klestt
Foktje: "We hebben eerst in de
keuken gewoond , daarna kwam
de kamer. Er is nog geen hokje
dat klaar is! In de woonkamer
willenwebv.noggraag eenopen
slaand raam (er zitten nu alleen
roosters in).Deramen in deslaap
kamer en de keuken kunnen wel
open.Joop maakt alles zelf,maar
het schilderwerk is voor mij."
Joop: "Foktje heeftook veelmee
gesleept en getimmerd! "

Plannen
Joop heeft nog heel wat plannen;
als hij alles uit wil voeren, mag hij
wel honderd jaar worden! Op de
bovenverdieping zal bv.nog eens
een werkkamer, logeerkamer en
zolder komen . De torens zijn 16
meter hoog en de hoogte van de
kamers is ongeveer 2,65 meter.
Als Joop tijd (en zin!) heeft, kan
hij er nog wel een of meer lagen
bovenop bouwen!
Joop : "Hetgaat niet meer zo hard
als in het begin. Als je nu thuis
komt,wil je weleven zittenen heb
je niet altijd zin om er nog weer
tegenaan te gaan. Dat was in de
begintijd heel anders; toenk ónje
ook veel meer."
Foktje: "Dat is onzin: het is een
kwestievanconditie ! Ik heb laatst
een tijd in de tuin gewerkt: de
eerste drie dagen was ik bekaf
en had ik knap spierpijn; maar
daarna ging het weer lekker.

Fijn wonen
Het woont hier heel fijn. Dat het
anders is, merk je eigenlijk al niet
eens meer; je bent er aan ge
wend !Ookvind ik het fijn dat alles
geli jkvloers is.
Nu de tuin nog ... dat is mijn
werk!"

Joop : "Het woont hier prima; al
leen de "dorpstamtam" bereikt
de kalkovens niet. Maar Simon
weet heel veel! Ook worden we
nog weleens vergeten met de
dorps berichten; ik denk bv. aan
stencils over de aankomst van
Sint Nicolaas en de Vergadering
van Dorpsbelangen.
De gemeente zag het eerst niet
zo zitten, maar nu zijn ze er wel
trots op: er hing laatst een foto
van de kalkovens als beeld
bepalend beeld in het gemeen
tehuis!"

Hillie Ramaker-Tepper

N.B. Een volgende keer wil
len we graag wat dieper in
gaan op de functie van de
kalkfabriek. Zijn er nog men
sen die er gewerkt hebben
of verhalen kennen van hun
vader , grootvader, oom of
buurman? Ook oude foto's
zijn van harte welkom!
We zien Uw reacties met
spanning tegemoet!

• er op zaterdag 6 januari in
Thesinge weeroud pap ier opge
haald wordt?
• de jeugd raad Thesinge op za
terdag 11 mei een rommelmarkt
gaat organ iseren en dat u dus
voorlopig niks mag weggooien,
omdat ze in april langskomen om
nog bruikbareoude spullen op te
halen?

Tegen half negen was Dick be
hoorlijk opgefokt! Pas toen hij in
een specia le stoel werd gep oot
om "tot rust te komen", kreeg hij
argwaan ... tot zijn grote verba
zing gingen de deuren van de
zaal van "De Leeuw" open en
kwam de rest van de ouders al
"Lang zal hij leven" zingend bin
nen. Er werden spandoeken op
gehangen en Dick kreeg een ro
zet opgespeld ! Vervolgens kwa
men de genodigden in groepjes
binnen, te beginnen bij de fami
lie: zijn vrouw Joke, de beide
kinderen plus aanhang , z'n moe
der , schoonouders, enz. Daarna
volgden er nog veel meer, zoals:
de toenmalig e leden van de
oude rcomm iss ie, (oud)mede
werkers van school (w.o. Sybolt
Dijkerna en Mevrouw de Vries
Batenburg), Peter Boon, Wim
Corn elis, een aantal oud
collega's uit App ingedam (waar
Dick als jonge onderwijzer is be
gonnen), enz. Als "hekkesluiter"
kwam de heer Raap, de man
waardoor Dick hoofdmeester in
Garmerwolde is geworden; deze
wist heelwat leuke herinneringen
uit "die goeie ouwe tijd " op te
halen. Ook z'n huidige collega 's
lieten zich niet onbetuigd en stip
ten heel wat (on)hebbelijkheden
aan. Peter Boon, de huidige wet
houder van onderwijs , karakte-

riseerde Dick als volgt: "Je kunt
heel serieus luisteren, maar moet
je ook af en toe ontladen met een
leuke mop . Je bent heel serieus
met je school bezig : jij bent ie
mand die mensen nodig hebt, je
bent geen robot-manage r!
AImetalwerd het een heel gezel
lige avond, een avond om nooit
te vergeten! Het doel van de
oudercommissie om Dick te ver
rassen met een feestje, was vol
komen geslaagd!

Knap zoals iedereen het stil ge
houden heeft! Dick had totaal
geen argwaan! 's Zondags zei hij
nog tegen z'n moeder: "Ik ben
ook gauw 25 jaar bij het onder
wijs geweest, maar ik heb er nog
niets van gehoord . Zouden ze
het vergeten hebben?"' En bij het
afscheid zei z'n moeder heel on
nozel: "Nou, tot volgende week."
's Middags was er nog een
direc teurenvergadering , maar
ook daar hadd en ze er niets over
gezegd !
En dan Simon! Hij had al die
tafels en stoelen alvast zo neer
gezet omdat er de volge nde
morgen ietsvan de Gasuniewas!
Ook de bloemen waren daarvoor
bestemd !

Vrijdag 24 november - de exacte
datum waarop Dick 25 jaar in

VAATSTRA B.~
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde " Groningen
Tel. 050 "3012832 Fox 3014429
Thesinge "Singel I
Tel. 050 "3023529
Autotelefoon 06 "52 61 90 71 & 78
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d ienst van de overheid was, werd
een feestdag voor de kinderen.

Om half negen komt groep acht
op schoo l.De laatste dingen wor
den versierd .Donderdag was de
school al omgetoverd in iets heel
anders, de klassen waren alle
maal vers ierd: de klas van groep
1 en 2 was drinken, de klas van
groep 3,4 en 5 was de eetzaal en
de klas van groep 6,7 en 8 was
een danszaal geworden.Om ne
gen uur kwamen de groepen
1,2,3.4,5 ,6 en 7 en gingen we 
met allemaal dingen die lawaai
maakten - op naar meester Dick.
Daar zongen we een liedje voor
de deurenmoesten meesterDick
en Joke in de bakfiets. We gin
gen met veel lawaai terug naar
school; iedereen kwam naar bui
ten om te zien water aan de hand
was. Joke vond het een beetje
eng in de bakfiets en daarom
ging meester Bert extra slinge
ren.Toen we bij de school waren,
gingen we nog een ander dee l

van het lied zingen en nadat Dick
en Joke naar binnen waren ge
gaan, zonge n we het hele lied
nog een keer. Een tijdje later
werden er stukjes opgevoerd.
Eerst kwam Han Munstra met zijn
groepje,bestaande uit: HanMun
stra, Quen Hoekstra. Bart Ger
ding , Tim Spijker, Freek Man
dema, Bas(tiaan) Drabe, Crijn
Mandema en Jaap van Zanten.
Zij deden een toneels tuk je .
Annelies, Riëtte, Haily en Suzan
deden een liedje . Bram, Niels,
Marten en Jan deden een kwis.
DoorSien, Boukje,Wilma en Bert
werd een gedichtvoorgedragen.
Daarna hebbe n we het eerste
deel van de Aristokatten gezien.
Toen hadden de kinderen even
pauze en maakten groep acht en
wat ouders de eetzaalklaar.Toen
de kinderen weer binnen kwa
men, kreeg iedereen een bonne
tje waar twee brood jes, dr inken
en een toetje op stonden. Nadat
iedereen klaarwasmeteten heb
ben we de Aristokatten weerver-

der gekeken. Na de film was ie- acht ook naar huis.
dereen vrijen kon naar huisgaan.
Alleengroep achtmoestnog even Delta en Riêlte van der Molen
meehelpen met hetopruimenvan en Hillie Ramaker
de klassen. Daarna mocht groep

Peter Boonbiedt de jubilerende Dick een cadeautje aan.
(Foto: Winy Remerie)

Samen op de toto... ja gezellig!
Rechts zien we Dick Groenhagen, maar wie is loch dal slanke ventje?
Z 'n zoon Jan ? Nee hoor! Zo zag Dick er 25 jaar ge leden uit, loen hij
pas aan zijn loopbaan bij het onderwijs begon.

Schicht is het Duitse woord voor een laag . De salade is dan ook uit
Duitsland afkomstig en eerlijk is eerlijk, deze salade is om je vingers
bij op te eten.

De benodigdheden zijn:
1pot selderij300 gram,2 appelenzachtzuur,4plakken boterhamworst,
1 klein blikje rnais, 2 st. prei, 1 blik ananas 550 gr., 2 blikjes
mandarijntjes, 7 hardgekookte eieren, een halve liter fritessaus, 2,5
dl slagroom en 3 eetlepels peterselie.

Alle benodigdheden goed laten uitlekken en fijn snijden, eieren in
plakken snijden en de peterselie apart houden.
Nu legg en we alles laag voor laag in een GROTE pan of schaal. Dan
gaan we de sausmaken van de fritessaus,de slagroomen 3 eetlepels
azijn (gewoon even goed mengen). Hiermee dekkenwe nu de salade
helemaal af, strooien de peterselie erover en laten dit een nacht koel
staan.
Vlak voor het opdienen mengen we het geheel goed doo r elkaar. De
hoeveelheden lijken wat veel, klopt. De salade is dan ook bedoe ld
voor een gezelschap van 12 tot 15 personen.

Vissp·ecialis~t

lPÄSÉiJ
Et

Vooral uw viswensen i1
o.a . salades en hapjes

••
Winkelcentrum Lewenborg 050 - 5413797
Winkelcentrum Paddepoei 050 • 5771101

verzorgde voelen
komen verder

ingegroeide nagels
eellll orming

likdoorns

voor
voetanamnese

massage
retlexzêne

therapie

Voor:
DumpeIWerlaaamheden,
maa/korven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor IJ klaar
~"·~ . I .v, . ~

. - ~'f

LOONBEDRIJF
W.LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon OSO ·418610
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Win ke lcentrum Lewenbor g Gro ningen Tel. 050 - 5410508

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

'Zullen we naar beneden
gaan?' vroeg Hannes. 'Ik
krijg het koud.'
'Ja,'zeiJantientje. 'Maarwat
doen we met die foto?'
'Neem maar mee,' zei Han
nes .
Beneden in de woonkamer
was het warm en scheme 
rig. De lichtjes van de kerst
boom brandden. Er lagen
al pakjes onder de boom ,
voor met Kerst. Pappa zat
nog steeds half le slapen
en mamma kwam net uit de

keuken met een pot thee.
'Kijk eens , mam, wat we gevon
den hebben,' zei Jantientje. 'Een
foto van oma Driehoek.'
'Oma Driehoek?'vroeg haarmoe
de r. 'Wie is dat nou weer?'
Hannes en Jantientje keken el
kaar aan.
'Oat iseengeheim,' zeiJantientje.
'En daarom mag jij het niet we
ten,' zei Hannes.

Verder zat er niks meer in het
siga rendoosje. Een tijd lang za
ten Jantientje en Hannes stil voor
zich uit te kijken.
Toen zei Jantientje: 'Ze zijn dus
nooitgetrouwd met elkaar,K.Bak-

ker en Jettie van de foto.'
'Nooit getrouwd,' herhaalde
Hannes.
'En geen kinderen gekre
ge n, dat ook niet,' zei
Jantientje.
'Nee,' zei Hannes.
'En als ze geen kinderen
kregen,'bedachtJantientje,
'dan kon ze dus ook geen
oma zijn.'
'Nee, ook geen oma,' zei
Hannes. Hij zuchtte. 'Hele
maal niks.'
En weer waren ze een
poosje stil.

Jantientje zette de foto tussen de
pakjes onder de kerstboom.
'Ziezo,' zei ze. 'Dalis beter dan in
een sigarendoosje.'
'Veel beter,' zei Hannes.
'Wie wil er thee?' vroeg hun moe
der.
'Ik!' zei hun vader, die gaapte en
zich uitrekte.
'Pappa,wie heefter vroeger in dit
huis gewoond?' vroeg Jantientje.
Haar vade r nam een slokje hete
thee en zei: 'Ach, er hebben al
zoveel mensen in dit huis ge
woond. Dat heb je met oude hui
zen.'
Jantientje en Hannes knikten te
vreden. Het was een geheimzin
nige gezellige warme zondag
middag in december.

Elisabeth Tolenaar

kijkende jonge vrouw, met een
ouderwetse lange jurk aan, hele
maal tot op de grond. Naast haar
stond een een rieten stoel en een
hoog tafeltje met een bloemstuk
erop. Jantientje draaide de foto
om.

'Er staat iets op de ach terkant .'
Ze hield de foto dicht onder de
lamp. 'Er staat: Jettie Driehoek,
1908.'
'Toen was pappa nog niet eens
geboren,' zei Hannes.
'In 19G8?' riep Jantientje. 'Jon
gen , toen was zelfs opa nog niet
geb oren.
Hannes zei: 'Nou, dan is zij dus
eenhéél oude oma.En dan woont
ze nu in een bejaardentehuis.'

Voorzichtig vouwde Jantientje het
krantenknipsel uit.
'Nee he!' zei ze. 'Wat zielig .'
Hanneszeiongeduldig: 'Lees nou
vóór. Wat staat er dan?'
'Dat ze dood is, dat staat er,' zei
Jantientje. 'Het is een adverten
tie,dat ze dood is. Er staat: Op 14
december 1911 is na een korte
ziekte overleden onze lieve doch
ter en mijn verloofde Jettie. Fam.
Driehoek , Bedum. K. Bakker ,
Hooge zand .'
'Wie is nouweerK.Bakker?'vroeg
Hannes.
'Nou, dat was haar verloofde,' zei
Jantientje, 'd ie met haarwoutrou
wen.'
'En toen ging ze dood,' zei Han
nes. 'Wat zielig .'

Op de foto stond een ernstig

Ze bego nnen .
Jantientje tilde een zware
doos opzij en kroop hele
maalnaarde schuine punt
van de zolder.
'Ik zie niks,' zei ze.
Hannes zei: 'Dat is juist
leuk.' Hij kroop naar een
andere schu ine punt van
de zolder.
'Vind je al wat?'
'Nee, nog niks.'
'Au, m'n knie .'
'Hier zitten spinneweb
ben, gatsie.'
'Héé l '

Halfverscholenondereen
zolderbalk lag een stoffig
oud sigarendoosje, met
een touwt je eromheen .
Het zag eruit alsof het in
geen ééuwen openge
maaktwas.
'Ik heb wat,' zei Hannes
trots.
'Laat zien,' zei Jantientje.
'Nee, ik wil 'rn openma
ken ,' zei Hannes.
'Missc hien is het een
schat,' zei Jantie ntje.

ren en naar stof. 'Zullen we iets
zoeken?' vroeg Hannes .
'Wat dan?' vroeg Jantientje.
'Gewoon,' zei Hannes. 'Iets wat
we nog niet eerder gevon den
hebben.'
'Okee,' zei Jantientje.

Het was zo'n oud touwtje, dat het
bijnavanzelf brak.Heel voorzich 
tig deed Hannes het deksel om
hoog.
'Báh,' riep hij. 'Er ligt háár in.'
'Laat 'ns kijken .'
Jantientje schoof een kartonnen
doos recht onder de lamp en
Hannes zette het sigarendoosje
erop . Het was een plukje glan·
zend donker haar, met een klein
zijden strikje erom dat ooit wit
was geweest. Het lag bovenop
een opge vouwen krantenknipsel
en een foto .
Jantientje begonalles eréén voor
één uit te halen.
Ze zei opgewonden : 'Kijk eens,
d át is een ouwe!'

Jantientje drentelde twee keer
om de tafel heen en liep toen de
kamer uit, met Hannes vlak ach
ter zich aan, naar bove n.
'Wat ga je doen?' vroeg Hannes.
'Niks,' zei Jantientje. 'Ik ga naar
zolder.'
'Ik ook,' zei Hannes.

Op een zondag, in december ,
zat iedereenbinnen,want dewind
kwam koud enhard uit hetNoord
oosten.
'Het is te koud om te fietsen,' zei
Jantientje.
'We kunnen niet eens rolschaat
sen,' zei Hannes.
'Sstt,' zei hun moeder, die al een
half uur aan de telefoon zat te
kweb be len met haar zus in
Utrecht.
'He? Wat?' zei hun vader, die in
zijn luie leunstoel onde ruitgezakt
zogenaamd de krant zatte lezen.
Jantientjeen Hannes zagen heus
wel dat ie gewoon zat te suffen.

De zolder rook naar oude papie-

De familie Klok woonde in een
oud straatje met oude huizen.
Vader en moeder Klok hielden
van zulke oude huizen en oude
straatjes.Ze zeiden : dat is gezel
liger dan een grote kale nieuw
bouwwijk. Jantientje en Hannes
vonden het best,want in hun huis
waren smalle gangetjes en ver
stop-kasten en ande re gehe ime
speelplekken en er was ook een
grote zolder waar honderddui
zend oude dingen opg estapeld
lagen in gerafelde kartonnen do
zen en koffers met een laagje stof
erop.

'Niks te doen,' zei Janlientje.
'Helemaal niks,' zei Hannes.
'Ssst,' zei hun moeder.
Uit de leunstoel kwam geen ge
luid.
Het was een saaie koude verve
lende domme zond agmiddag in
december.

Oma Driehoek was helemaal
geen oma.Entoch staat haar foto
op het kerst boomtafeltje van
Jantientje Klok en Janlien haar
broertje Hannes Klok. Wil je we
ten hoe dat zit? Luister dan .
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Als de nacht is gevallen
Dan vallen er knalle n.
Want dan is het oud en nieuw.
Dan is het feest.
Dan drinken ze champagne
Dan gaan ze te keer ats een
beest.
Bam, bam ... hoor je buiten
En je hoort de vogels niet meer
fluiten

Niels Werdekker (groep 7).

Kerst is in het einde van het jaar.
Dan staat de kerstboom bij ons al
klaar.
In de kerst is het heel gezellig.
Het is niet tochtig en niet treurig.
Je hebt er p lezier mee.
En er is altijd wel lekkere thee.
Oe kers t is op een avond in de
maneschijn
Het is leuk en het doet geen p ijn
Je krijgt inde kerst soms cadeau
tjes.
Speelgoed of wat nootjes.

Kerst is vrede, vrede is fijn
zowel voor de mens als voor het
zWIJn
Oe mensen zijn blij,
ze hebben meestal vrij.
Oe oorlog is even weg,
zehebben inBosnië alzo 'npech.
Je hebt meestal een kerstboom,
de lichtjes branden mooi
met eromheen een beetje hooi.
Er lig t vaak ijs
en in het kerstbrood zit spijs.

Oe kerstman en zijn rendieren
zien hoe alle kinde ren de kerst
boom versieren
Buiten ligt veel sneeuwen ijs
en binnen eten de mensen veel
lekkernij en spijs.
Het is voor jong en oud een feest
En wie weet is het voor de dieren
ook g root feest.

Haily Hoekstra en Annelies
Woppenkamp (groep 8)

Riëtte van der Molen (groep 8)

Je bent aan het spelen met de bal
en je hoort ineens een knal .
Je gaat kijken wat het is
en dan zie je dat het vuurwerk is.
's Avonds ga je naar buiten
en je gaat de klokken luiden.
Later is er feest
en je vader doet als een beest.
Het is laat en de muziek is luid
maar je slaapt morgen toch uit.

Wij kijken naar het uurwerk
van de kerk
En daarna naar het vuurwerk.

Op 3 1december 1995 tel ik mijn
vuurwerk
en ondertussen kijk ik naar de
verlichte kerk.
Ik eet oliebollen en drink sinas,
voor de deur ligt een grote plas.
Oe deur is vastgevroren,
daarom moeten we er een gat in
boren.
Twaalfuur is bijna aangebroken,
en mijn moeder is een worst aan
het koken.
Mijn vader slaapt,
en mijn hond gaap t.
We gaan naar buiten en steken
vuurwerk af
en het doet paf!

Alexander ter Veer, Jan-Peter
Schaa tsberg en Bart Gerding
(groep 8).

tó- leui;.

({kd en

Stoeldraa ierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 3132453

Uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker

C~//H

ct&/H&r/f//fa
Kajuit 322 - Winkelcentrum lewenborg 415222
Eikenlaan 35 - Selwerd 778455
Versmarkt - Korreweg 51 - 53
Claremaheerd 47 - Beyum 421452

Marten van Dijk (groep 7). Jaap van Zanten (groep 7).1 december 1995 is er vrede
gekomen
tussen Kroatië, Bosnië en Servië.
Ik ben blij dat het vrede is ,
Ik hoop dat het zo blijft.
Oe NA V. 0. rukt op,
Oe oorlog is over.
Iedereen viert feest.
Oe oorlog is voorb ij.

Freek Mandema (groep 8).

Wij hopen dat er geen oorlog op
de eerste kerstdag is. Grijn Mandema en Jan Zijlstra
En dat zells de vijanden tegen (groep 6), Tim Spijker (groep 7).
elkaar zeggen: Vrolijk Kerstmis.
Wij delen hier U mede:
Lang Leve de Vrede'
Ergens hoog in de lucht schijnt
de maan .
En alle mensen steken de kaars
jes aan.
Dit zeggen we heel stellig :
Bij ons in Nederland hebben w~"'''><:::!~iloft.
het altijd gezellig! : ! I
Vrede dat vindt iedereen fijn, '_,r
Vooral als je bij iemand kan zijn.
Kerstfeest dat vieren we met z 'n
allen
Enals het30december is ,hoor je
het vuurwerk knallen

Marieke Kattenberg en Suzan
Benneker(groep 7).

o ja, nog één ding: Eet geen
dieren
Want zij willen ook graag kerst
feest vieren!
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Weet u hoe vroeger de baanvegers op het ijs zich warm hielden?
Nee? Dan bent u dus niet naar de feestavond geweest van de 75
jarige ijsvereniging De Scheuvel, vorige week in Molenzicht. U hebt
niet alleen heel wat lekkere hapjes gemist, maa r ook de muzie k van
de band Midn ight (van Ween se wals tot House) en het eerste
optreden van Roelf Jansen als 'quiz-master'. Hij begon met een
heuse toespraak over de lange, lange historie van de vereniging en
we rd aldoor zo hinderlijk in de rede gevallen door Dirk ApolI, Roelf
Koo pman, Rieks Vegter en Cor van Zanten, dat hij ten einde raad
bes loot dat het publiek het b lijkbaar beter wist en dat er daarom maar
een quiz ge houden moest worden. Vier stoelen werden er neergezet
voor de vier kandidaten: Hendrik van der Woude, Rieks Vegter, Roelf
Koopman en Dirk ApolI. Roelf Jansen had tien vragen en op een blad
stonden tien borreltjes, voor elk goed antwoord dus één borreltje. Wie De quiz: voorelkgoedantwoord een heldertje(folo:Hans Weggemans).
de meeste borreltjes zou krijgen , was de winnaar.
En dit waren de vragen (pagina 11):

1. In de beginjaren van De
Scheuvel werden tijdens de al
gemene ledenvergadering p rij
zen verloot. Wat voor prijzen wa
ren dat?

2. Er werd in de jaren 20 en 30
o.a. geschaatst om vleespr ijzen .
De enige voorwaarde om voo r
zo'n vleesprijs in aanmerking te
komen, was : je moest meedoen
en je moest schaatsen om heb
ben . Maar je hoefde heus niet te
kunnen schaatsen; iedereen won
en er deden er ook wel mee die
gewoon lopend over het ijs gin 
gen , met de schaatsen naast de
schoen. Hoe heette zo'n wed
strijd?

3. Rond de oorlogstijd stonden
de jongens in lange onderbroek
op het ijs.Er waren ge ldprijzen te
winnen .Endat was natuurl ijk wat.
Tien, twintig of dertig gulden! En
dat voor een gulden inleggeld .
Wat deed De Scheuvel vóór zo'n
hardrijder ij om geldprijzen, waar
ook jongens uit andere dorpen
op af kwamen?

4. Vanaf de vijftige r jaren zat o .a .

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
vooral uw

KOEIEN EN SCHAPEN

* behandel ing rotkreupel

* ho ren s zagen
* stieren ringen

BEL VOOR EEN
AFSPRAAK:

Garmerwolde:
050 • 5424962
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Jan Slump in het bestuur. Het
beroemde spel 'worst of geen
worst' had hij overgenomen van
een eerder bestuurslid . Wie was
dat?

5. De pr ikslee was in vroeger
tijden niet weg te denken van de
ijspret. De jongens lieten om te
oefenen sneeuw bevriezen op
de schuine kanten van de d ijk; zo
maakten ze snelle baantjes en zo
konden ze moo i vaart maken.
Een paar jaar ge leden bleek wel
dat de jongeren van nu er niks
meer van kunnen. De oudjes
wonnen die wedstrijd!
Die jongens hadden vroeger vaak
niet eens eigen schaatsen, hoe
kwamen ze aan zo'n prikslee?

6. De Scheuvel zat nooit zonder
leden. Maar moeilijke woo rden,
daar hadden we toen nog nooit
van gehoord. Tijdens een verga
dering werd een keer gezegd:
laten we wedstrijden uitschrijven
van man-tegen-man, individueel.
Iemand vroeg : 'Individueel, wa t
is dát?' Wat zei Jan Dirk Slachter
toen?

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 41650 I

7. Met de komst van een eigen
ijsbaan werd de vereniging De
Scheuvel in feite opgeheven en
met een weer opgeric ht , als
nieuwe veren iging . In welk jaar
was dat?

8. Wie was in die jaren de drij
vende kracht achter de nieuwe
ijsbaan?

9. In de lange geschiedenis van
De Scheuvel is het éénmaalvoo r
gevallen, dat er al vóór de alge
mene ledenvergadering eind
november al volop sneeuw en ijs
was . Dat was in november 1973.
Voor de baanvegers - iedereen
hielp natuurli jk mee - was het
hard werken geblazen. Hoe hiel
den de baanvegers zich warm?

10. De Scheuvel heeft op dit
moment geen ijsbaan, maar wel
een act ief bestuur en een actieve
ledenvergadering.Hoeveel leden
telt de vereniging op dit moment?

De kandidaten de den het alle
maal even goed, het publiek hielp
ook vrolijk mee en Roelf Jansen
besloot maar dat iede réén had
gewonnen en een extra rondje

~ I tL
BOUW v.o.f,

9798 PA Garmerwolde
fax: 050 419268

verdiendevan De Scheuvel. Eind
goed, al goed.
Zaterdagmiddag waren de kin
de ren aan de be urt voor een
fee stje : met een hele rij auto's
vanaf de sch ool naar de mooie
ijsbaan van Kardi nge. Ook dat
was natuurlijk een 'hele be leve
nis.
Het feest van De Seneuvel is
ac hter de rug ; nu maa r hop en op
een geweldige winter ! De eerste
voorproefjes heb ben we al ge
had . En 0 ja, Marja Heidema is
haa r witte kunstschaatsen kwijt.
Ze heeft ze waarsc hijnlijk laten
staan b ij de steiger aan het Ha
ventje. Heeft iemand schaatsen
gevonden? Bel Marja: 3021 629.
Namens de be zorg de ouders
bedankt.

Elisabelh Totenaar

BLUE MULE
Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
Tel. 050 - 3021715
Fax 050 - 3021961



Op het nippertje stuurde de redactie van de G&T toch een brief
naar de commissie Aanmoedingsprijs Ten Boer. Je weet per
slot van rekening maar nooit. Een prijs van 1000 gulden is een
mooi bedrag : daar kun je een paar keer een 'dikke' krant van
maken! En toen ontvingen we dit persbericht:

_Cfj) II

Cl 00:),

Voor het nieuwe seizoen zoeken
we nog enkele nieuwe kaartspe
lers.We kaarten elke tweede vr ij
dag van de maand in dorp shuis
"de Leeuw", aanvang 7.30 uur.
Inlicht ingen bij G. Bouwman,
Do rpsweg 4; tel efoon 050
5416503

c

E?too»illu{;~e:J

De dece mber-avond heeft de vol
gen de winnaa rs opg eleverd :
1. Mevr. A. Reinders 7376
2. Mevr. J . Vliem 7291
3. Mevr. 1. Mulder 6747
4. Mevr. M. Pops 6581
5. Dhr. J. Star 6215

Wij zijn benieuwd !

De Jeu de boulesclub, d ie erin
geslaagd is met veel zelfwerk
zaamheid in korte tijd een mar
kant ontmoe tingspunt voor spe
lers en niet-spelers te cre ëren.
De Cu lturele Vereniging die met
niet aflatende inzet van vrijwilli
gers sinds jaren cu ltuur brengt
tot in de verste uithoeken van de
gemeente.
De Garmer&Thesinger Express,
die door maandelijkse bericht
geving de betrokkenheid van de
bewoners bij elkaar en bij het
dorpsgebeu ren versterkt.

Uit het aantal inzendingen bl ijkt
hoe groot de betrokkenheid en
de inzet van groepen en indivi
duen is bij het bevorderenvan de
leefbaarheid in onze gemeente.
De kwalite it van de inzendi ngen
was groot en moed igt de ge
meente zeker aan om door de
gaan met het uitreiken van een
dergelijke prijs.
Wethoud er Peter Boonzal tijdens
het nieuwjaars feest op 6 januari
het antwoord geven op de vraag
die de genom ineerden tot dat
moment in spanning houdt.

De commissie Aanmoedigings prijs

8 inzendin gen favoriet te zijn. Bij
tweede selectie moest een vier
tal afvallen: de Kerkvoogdij van
de Hervormde gemeente voor
het onderhoud van de pastorie
tuin in Ten Boer, de Veren iging
van Dorpsbelang en Thesinge
voor de manier waarop ze zoveel
activiteiten weet te organiseren,
RederijkerskamerWestervoord e
inzet waarmee die al meer dan
125 jaar een tonee ltradi tie in ere
houdt en de Dorpsveren iging
Lellens voor de voorzieningen
die ze heeft gereal iseerd.

De commissie besloot de ove
rige kanshebbers alle vier te
nomineren,omdat de scores voor
deze vier koplopers vooralsnog
dichtb ije lkaar liggen: Woltersum
houdt (van) haar school'. die het
afgelopen jaar met succes aktie
heeft gevoerd voor het behoud
van de basisschool inWoltersum.

Vier genomineerden voor aan
moedigingsp rijs Ten Boer
Voor het eerst reikt de gemeente
TenBoer op6 januari de aanmoe
digingsp rijs uit. 17 Groepen en
perso nen die de leefbaarheid in
de gemeente bevorderen don 
gen mee naar de 1000.- dieB&W
hiervoor beschikbaarstelt. Uit de
gegadigden zijn vier kansheb
bers genomineerd.
Op het nieuwjaarsfeest van de
gemeente zal duide lijk worden of
de prijs gaat naar de Culturele
Verenig ing gemeente Ten Boer,
de aktiegroep 'Woltersum houdt
(van) haar school', de Jeu de
boulesclub D.O.v. of de Garmer
& Thesinger Express.
De co mmissie , be staande uit
vertegenwoordigersvan alle dor
pen , had de moeilijke op dracht
uit de 17 inzendingen een wel
overwogen keuze te maken .
Tijdens een eerste zitting b leken

Benodigd heden: 100 gr. fetakaas, 2 st. vleestomate n, 1/4 kom
kommer. 1 ui, p lm. 20 olijven, 3 eetl. olijfolie, 2 eetl. azijn. 1 eetl.
peterselie, 1/2 pap rika groen en 1/2 paprika rood .

Snij de kaas in kleine blokjes,de tomaten in plakken. de komkom
mer in blokjes, de ui in ringen en de paprika 's in fijne reep jes.
Maak een saus van de olie, azijn. fijngehakte peterse lie, wat
peper en zout. Schik de groente, de kaas en de olijven op een
platte schote l en schenk de saus erover.

(BedanIct.!
Langs deze weg wil ik iedereen
hartelijk bedanken voo r de vele
reacties na mijnongeva l.Bezoek
jes, fruitmanden of in welke vorm
dan ook: allen heel hartelijk be
cankt t

Geert Bouwman

• Te koop aange bod en: 1 paar
lage Noren (Viking ). maat 43,
z .g .a.n .; 1 pa ar lage No ren
(Eagle), maat 35. Prijs: samen f
125,-. Telefoon 050 - 302 3627,
na 18 uur.
• Gevraagd : de baasjes van
Jakob en Linus zoeken voor hun
rommelige modderpoten-huis in
Thesingeeenhuishoudelijke hulp
(m/v) voor plusminus 4 uur per
week (SPOED!). Telefoon 050 
3023795.
• Te koop aang eboden: ce ntri
fuge. Telefoon 050 - 302 3303.
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Op 25 november spee lde het Doortheater een stuk van Tennessee
Williams in het Trefpunt: "De nac ht van de leg uaan ."
Het Nieuwsblad van het Noorden was al zeer lovend over dit
geze lschap en dat was niets te veel gezegd . De karakters werden
sterk en geloofwaardig neergezet.
Het Doortheater is een amateurgroep en dan moet je wel moed
hebben om zo'n stuk te spelen. De stukken van Williams kenmerken
zich door chaos en heftige emot ies. Het verhaal lijkt daarom nog wel
eens zoek,zeker als je nog niet eerder iets dergelijks gezien hebt. zijn
het geen makkelijk te begrijpen stukken . Misschien zou wat meer
tekst en uitleg over de aard en de bedoel ing van de schrijver van het
toneelstuk een volgende keer een goed idee zijn .

Williams brengt een aantal zeer uiteenlopen de karakters, d ie echter
ook op een bepaa lde manier wel weer overeenkomsten hebben, bij
elkaar.
In dit geval ging het om een doorgedraa ide ex-pr iester , een bus vol
pittige dames, die waar voor hun (reis)geld wilden, een zwoe le
hoteleigenares en een eigenzinnige jonge vrouw die met haar
grootvader op reis is.Allesspeelde zich af in de tropische hitte ergens
in Mexico en de temperatuur bere ikte het kookpunt! Om nou te
zegg en dat alles weer goe d kwam. nee, dat past niet bij Williams.
Maar de storm ging uiteindeli jk weer liggen en het gezelschap kreeg
een welverd iend en enthousiast applaus!

Susan de Smid!

Vrijdag 1 december was een sp annende dag voor onze
commissie. De rondgang door Garm erwo lde en Thesinge
was beëindigd en de opbrengst werd geteld . Tot onze grote
vreugde was het bedrag f 4.219,25!! Inmiddels is dit al
opg elop en tot f 5.719.25 en er zijn nog ve rschi llende giften
onde rweg . Heel hartelijk dank voor de man ier waarop u
meegewerkt hebt om dit resultaat te krijgen .
Mocht u niet thuis zijn geweest toen wij aan de be l trokken,
dan kunt u uw gift nog kwijt op gironummer 6933380 t.n.v .
orgelrestauratiec ommissie Garmerwolde, Thesingerweg 15.
Ook kunt u voor informatie bellen met J. de Vries , te lefoon 050
- 302 1547. Nogmaals heel hartelijk dank!

J . de Vries

Kijken ... en dat deden ze '
Reikhalzend werd er uitgekeken naar Sint en z'n Pieten. want van
daag (25 november)zou Sint een bezoek brengen aan Garmerwolde.
Gespannen werd er richting Ten Boer gekeken: daar zou de stoom
boot van Sinterklaas vandaan komen! En ja ... in de verte kwam hij er
aan . De kinderen begeleidd en samen met het muziekkorps Sint naar
de p laats van bes temming. Ook dit jaar zou Sint de kindere n weer
toespreken bij Willen en Hennie In café Jägermeister. Daar binnen 
gekomen was het een drukte van jewelste! De zetel van Sinterklaas
stond al klaar .
De kinderen verzamelden zich rond de oude baas. Terwijl de Goede
Sint welkom werd geheten, waren de Pieten aan het strooien en
zorgden ze dat de kinde ren drinken e.d. kregen. Natuurlijk mochten
de kinderen Sinterklaas ook toezingen.

De tijd vloog voorbij en vee l te snel werd het al weer tijd voor
Sinterklaas om verder te gaan . Samen met hun ouders gingen de
kinderen Sint uitzwaaien b ij de boot. Daarna wer d er nog een
presentje uitgedeeld .Tevreden keerden de kinderen terug naar huis:
Sinterklaas was weer in het land!

Sinterklaas en Pieten: tot volgend jaar!

Het sinterklaasfeest is niet alleen voor kinderen; ook oudere mensen
houden van een verrassing! Op de koffiemorgen in Kerkhöm d.d. 30
november jI ontdekten de gasten tot hun stomme verbazing een zak
met cadea utjes: voor ieder één. In een ontspan nen sfeer werden de
pakjes open gemaakt en de inhoud bewonderd. Op de foto bekijkt
Wietske de Vries haar pas ontvangen aanwin st; haar man Piet en de
dames Noordman, Ganzeveld en Dijks tra kijken geïnteresseerd toe.
(Foto: Winy Remerie)

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel.: 050 - 3022191

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365
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Tapijt - gordijnen - vinyl- marmoleum 
parket - laminaat - vloerkleden 

behang - zonwering - verfartikelen 
ijzerwaren - gereedschap - electra

SPATEC · DECOR
WONING· EN PROJEKTINRICHTING

Winkelcentrum Lewenborg· kajuit 267 - 050 - 5415515
Friesestraatweg 31 Groningen· 050·3139555

Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

tel. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
allemerken

fietsen



Weliswaar loopt het tegen de Kerst en geniet de Goedhe iligman
allang zijn welverdiende vakantie, maar hij was in Thesinge en hoe!
Zijn intocht op 25 november verliep niet zonder strubbelingen .
Stonden alle kinderen en hun ouders netjes bij de school te wachten
op zijn aankomst,werden ze opeens naar de Kapelstraat gedi rigeerd
om bij het klapke de wacht te houden .

Sinterklaas
geeft kadootjes
het is feest
iede reen is heel blij
leuk .

Mark Sarfo (groep 5)

pas en Piet sliep zijn roes (van de
slaappil lenvan Sinterklaas) in het
Trefpunt uit.

Sinterklaas
geeft snoep
Heel veel Pieten
Hij komt elk jaar
leuk

Pieten
doen veel
Ze zijn zwart
Zij maken het snoep
goed

hm vd Belt (groep 5)

De Sint was zun Pleten kWIJt en
stond in zijn eentje zenuwachtig
bij de school.
Gelukkig maar dat de politie ook
de vriend van Sinterklaas is; hij
bracht de Pieten veilig en wel en
nog net op tijd bij Sinterklaas
terug.Het zal mij benieuwen hoe
of het volgend jaar weer gaat !

Susande Smidt

Dit warendeantwoordenvan
de Scheuvel-qu iz:

1. Eenden
2. Speklopen
3. Adverteren in de krant
4. Meester vd Molen
5. Die maakten ze zelf
6. 'Achteruit schaatse n!'
7. 1966
8. Meester Schuring
9. Borrel
10. 170

En ja hoor, daar kwam de Sint
kalmpjes aangewandeld overde
Dijk.Hij had helemaalgeen haast
en alle tijd om met de hem tege
moe t ge lopen kin deren een
praatje te maken en diverse
pr ach tige tek eningen in ont
vangst te nemen.
Er dansten vier Pieten om hem
heen, nou ja. dansen.. Eén Piet
viel voortdurend in slaap: op ie
mands schouder, over de leu
ning van t klapke en even later
was het echt goed mis. Op de
hoek van de Kapelstraat en het
Ridderplein lag hij zomaar op de
grond te slapen en niemand die
hem meer wakker kreeg!

Piet
heel dom
soms ook stout
brengt alle kadootjes rond
lief

Maarten de Raad (groep 5)

In allerijl werd zuster Trieneke
opgetrommeld die even later in
uni form en met stethoscoop
kwam aangesneld.Hij leefde nog
wel, was de conclusie, maar be
weging kreeg zij er ook niet in.
Dus de brancard kwam eraan te

Pieter van Zanten (groep 5)

Pas toen Sinterklaas bijna alle
kinderen al op het toneel ontvan
gen had, werd hij eindelijk met
moeite wakker.
En wat te denke n van 5 decem
ber, toen het anders zo rustige

, Thesinge werd opgeschrikt door
de loeiende sirene van een poli
tie-auto die dwars door het dorp
stoof! Iedereen dach t moord en
brand , maar wat was er aan de
hand?

Voor Marieke

Sinterklaas zat te denken
Wat hij jou zal schenken.
Geen knuffel... geen pop .
Opeens... toen sprong hijop.
En hij zei: ' Ik weet het.'
Toen heeft Sinterklaas alle
pakjes weggezet
En is naar jou gekomen
En heeft je kadootjes mee
genomen.
En hij hoopt dat jij het mooi
vint.
Lief kind.

Chris Rosman (groep 6) Sint heeft aandacht voor ieder kind. (foto ' Sierren Booy).

HOUTMARKT NIJD AM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.A. sieqers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Graningen-Ruischerbrug

tJa wijk Lewenbarg - tel. 050 - 5416135 Fax 5415751

Perfektie in haarmode

Wlg bo lds l ra al 6 9 791 CR Ten Boer
r e te toc n I O ~ O I J022 1á1
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~o-to- van de maand (Foto: Henk Remerie).

Gereformeerde kerk
24 december
09.30 uur, ds . Alblas (Ten Boer)
25 dec. sawgeref. kerk
10.00 uur, ds . Postma (Veendam)
26 dec . 10 uur, gez insdienst
31 december
11.00uur,ds .de Jong (Heerenveen)

saw herv. kerk G'wolde
19.00 uur, drs. Lageveen (Nieuw
Weerding e)
1 Januari Trefpunt
10.00 uur, nieuwjaarsonlmoeting
7 Januari sawgeref. kerk
10.00 lAlr dhr . Meiling (Harkstede)
en 14.30 uur dhr. Kruyt (Leek)
14 januari
09.30 lAlr ds. van Wieren (Leek) en
14.30 uur ds. Velttloen (Zuidhorn)
21 jan. saw herv. kerk

G'wolde
10.00 uur (voorqançer nog onbe 
kend) en 14.30 uur ds. Heslinga
(Siddeburen)
28 Januari
09.30 uur ds. vd Berg (Eelde) en
14.30 uur dhr. Venema (Onde r
dendam)
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Rabobank

I Rabobank'·Bedum-Ten Boer e.o.·BA

weinig kosten mee gemoeid zijn.

Wij kunnen u bewijzen dal dit

geen loee woordm zijn.

Wtlt u weten wat C'Cr\ koop

sompol is u opbnt? Nttm dan

snel contact op en u weet prttic-s t
waar u aan lex beet , •

De koopsompolis van de:

Rabobank is één van de ment

unl~kkrliikt u nbiedingm op dil

B'C'bted. Uiteraard is cr htt: fiscale

YOOf'<I«t. mur bebabe dar heeft

de Rabo Koopsompolis ook een

r«r hoos ~I~ doordat cr

De Rabo
Koopsompolis:

de moeite
waard om naar
te informeren.

oekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg3
Cl> 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285- Cl> 050 - 5414746

Winkelcentrum PlIddepoel
Dierenriemstraat 204 - Cl> 050 - 5771306
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