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De temperaturen zijn af en toe alweer echt winters en de dagen kort. We steken de kaarsen aan en maken ons op voor de
komende feestdagen. Sinterklaas is al geweest, nu nog Kerst en Oud & Nieuw voordat we de lange januarimaand weer tegemoet
gaan.
De redactie van de Garmer & Thes lnger Express heeft weer haar best gedaan een gezellig decembernummer voor u te maken ,
vol wetenswaardigheden, een kerstverhaal, een kort gedichtje, mooie foto's, bijzondere recepten en een hopeli jk interessant
hoofdartikel over hoe men vroeger de feestdagen doorbracht en vierde. Aangezien de meeste redactieleden de veertig nog
maar net of nog niet gepasseerd zijn , riepen we voor dit onderwe rp de hulp in van een aantal oudere dorpsgenoter. uit Thesinge.

Klaas en Anneke Haak; scho etje veur en ommejazzen pak aan en
Trui Ridder in heur sondoagse goud.

m.d.....

Kerstdagen
De kleding, gedragen met de
kerst, was niet speciaal hiervoor
gekocht. Jewintergarderobe had
je immers in de herfst al aange
schaft. "Gebraaien Iiefkes met
laange hozen", verbonden door
knoopsgatelastiek en knopen,
komen in de herinnering boven.
"En als het elastiek knapte, zak
ten de "hozen" op de enkels",
merkt iemand lachend op. Met
Pasen kreeg je nieuwe kleren 
de "poaskepronk" - en mocht je
op schoenen naar de kerk in
plaats van klompen.
Extra lekkereten was ervaak wel.
De drie slagers, die het dorp rijk
was, slachttenvoor de kerst vaak
schapen. Ook een konijn uit het
hok,een echte scharrelkip ofeen
haaswerdennietversmaad.Soep
vooraf; aardappelen met stoof
peertjes en zelfgemaakte pud
ding maakten de maaltijd com
pleet.
De broodmaaltijd was ook wat
feestelijker.Net zoals op zondag
kreeg Je echte "stoel" (witte
brood); door de week werd er
alleen maar roggebrood gege
ten. En als je geluk had, kreeg je
bij de koffie een plak "ol-wieven".

bezoek, zoals tegenwoordig In
ieder dorp of school. In plaats
van een schoen werd er op 5
december een bord opgezet
onder de linnenkast, soms met
een "mousb lad" of een "stuk
stoel" voor het paard. De nu nog
bekende liedjes werden ook ge
zongen. Ook toen hield Sint het
gemoed van de kinderen danig
in spanning en op 6 december
stond je extra vroeg op om te
kijken wat er op het bord lag!

een afbeelding van Sinterklaas
werd door de kinderen met gre
tigeogen bekeken. Erwarenook
winkel tjes die wat speelgoed
hadden; als je heel erg bofte,
kreeg je een houten paardje of
eenpopjemetzo'nmetalenkopje,
waar opoe of tante dan kleertjes
voor breide. Pakjesavond was
dus een onbekend fenomeen.
Stoute kinderenkonden ook echt
een zakje zout verwachten en
dreigen met de zak of roe was
nog niet pedagogisch onverant
woord. Sinterklaas kwam niet op

Sinter aasdag één van die lek
kernijen kreeg." Toch was het
voor de middenstand een druk
kere tijd dan normaal. Er werd
ook geadverteerd in couranten;

ook speculaas en taai-taai. Er
werdenook zogenaamde "stoet
kerels" gebakken, sinterklaasfi
guren van brood . In de voorka
mer van de bakker stond een
lange tafel met daarop wat lek
kers uitgestald ,zoalschocolade
en suikerbeesten, marsepeinen
figuurtjes en taaipoppen .Iemand
vertelt: "We vergaapten ons daar
altijd aan al dat lekkers en dat
was al een hele belevenis. Ko
pen was er voor ons niet bij; ie
dereenwas nog erg arm indie tijd
en je was al bl ij als je op

Luddestraatenbakkervan Ketten
aande Molenweg.Vrouwenkwa
men langs de huizen met een
grote stoetkorf. In die korf zat
(rogge)brood, stoet, koek, maar

Op een zowaar stralendewoens
dagmo rgen kwamen we bij el
kaar ingelegenheidscafé 't Jopke
in Thesinge, waar onder het ge
not van een kopje koffie met
borstplaat en sinterklaasjes de
verhalenvan de heren(R.Jansen
en H. Dijk) en de dames (Kol
Haak, Plijter-v.d . Wal en Ridder
Schaaphok) loskwamen.

Sinterklaas
Indie tijd -we hebben het nuover
veertigN ijftig jaar geleden - wa
ren er nog dr ie bakkers in
Thesinge: Bakker Mulder aan de
Dijk , bakker Stuurwold in de

Sint Maarten
Dit - typisch in het noordelijke
deelvanonsland gevierde - feest
bestaat al heel lang en is het
beg in van een aantal feestelijk
heden die elkaar daarna in snel
tempo opvolgen . Als het een
maal Sint Maarten is geweest, is
het voordat je het beseft decem
ber. De kinderen zijn amper door
hun voorraad snoep heen, 'als
Sinterklaashenkomtvoorzienvan
een nieuwe voorraad . Dat was
vroege r wel anders. Met Sint
Maarten begon je dir ect na
schooltijd te lopen, eerst achter
uit bij de boeren langs, dan het
dorp in. Om een uur of zes was
het feest al weer afgelopen. Na
tuurlijkwarener nog geen lichtjes
die op batterijen werk ten en
brandden er waxinelichtjes of
echte kaarsjes in.Menig lampion
haalde de eindstreep niet. Je
kreeg voornamelijk fruit en af en
toe een cent. Dat was een hele
rijkdom. Snoep was er niet of
nauwelijks bij, een enkel zuurtje
misschien.



De jeugd bif elkaar op "Smashook". omstreeks 1935' Jan Ridder,
Egb ert Hofstede en Azing Plljter met Willem Ridder en Klaas Zwart op
de schouders.

Spec iale kerstversiering en een
kerstboom in huis? Dat was een
zeldzaamheid in de jaren vijftig .
"Met ons gezin wandelden we
door hetdorp en gingen wekerst
bomentellen.Eenhandvolonge
veer', verte lt iemand. In de her
vormde kerk stond altijd wel een
hele grote boom, dat was toen
nog een attractie. In de meeste
runskarners stond oeze "hei
dense boom" ook niet uit princi
p i éte overweq inçen. Als hij er al
stond , was dat vlak vóór en tiJ
dens de kerst; daarna verdween
hij weer in de tuin.
Deextravrije dagenwerden door
gebracht in de huiskamers, lek
ker bij de kachel. Spelletjes als
dammen en mens-erger-je-niet
werden vaak gespeeld ; het vaak
grauwe, donkere weer lokte niet
erg om naar buiten te gaan.
Naar de kerk ging je wel; twee
keer.netzoalsop gewone zonda
gen . In de hervormde kerk waser
ook nog kerstfeest van de zon
dag sschool; daar kreeg je een
leesboek en een lekkere sinaas
appel.
Op familiebezoek ging Je eigen
lijk niet; dat deed Je in het begin

van het nieuwe Jaar. De post
bode had het ook niet veel druk
ker met het bezorgen van kaart
jes. Als je al kaartjes verstuurde
dan was het om een gelukkig
nieuwraar te wensen en niet voor
de kerst. Daarvoor gebruikte je
vaak visitekaartjes met daarop
de naam van Jezelf en je eega ,
aangeschaft nadetrouwerij.Deze
kaartjes werden voor alle moge
liJke wensen gebruikt. van con
doleancestot feliCitaties.Eentwee
cents postzegel was voldoende
om ce kaartjes op ce plaats van
bestemming te kriJQen.

Afrekenen
Op oudejaarsdag was er heel
wat geld in omloop. Ieder maakte
schoon schip wat betreft de op
rekening gekochte spullen. Een
gezin potte ge ld op om op de
laatste dag van hetJaaralle schul
den te voldoen bij schilder, smid
of timmerman. Als blijk van waar
dering kreeg de klant dan een
borrel of een sigaar .
Voor de middenstand was Cit
een gezellige dag, er kwam veel
volk langs. En zij konden dan ook
met hun eigen schuldeisers afre-

kenen. De grotere aanschaffin
gen zoals een fiets werden wel
direct afgerekend, daar had men
vaak al jarenlang voor gespaard .
Het gesprek aan de stamtafel
gaat overhetverschil tussenvroe
ger en nu in de manier van beta
len.Wezijnnog maar net aan een
pin-pas gewend en moeten nu
weer leren omgaan met de chip 
knip. Erwordt opgemerkt dat het
verdwi jnen van de bank uit het
dorp gevoeld wordt als een ver
arming.

Tradities
Net als tegenwoord ig werden er
oliebol len en appelfJappen ge
bakken.Galettenwerden op oud
jaarsdag gegeten en rolletjes op
nieuwjaarsdag.Deplattegalette n
geven het ontvouwde oude jaar
weer en de rolletjes het nog on
bekende nieuwe jaar.
's Avonds was het tijd voor kwa
jongensstreken.Tijdens de kerk
diensten werden eens de fietsen
verwisseld:toonhetkerkvolkweer
op de fiets wilde springen , bleek
dat ze er bij de andere kerk naar
moesten zoeken! Als kind bleef
je echt niet op tot middernacht;
de ouders zelf ook niet; want
velen moesten voor het melken
weer vroeg opstaan. Het oude
jaar werd heel bescheiden weg
geknald: carbid werd in (melk)
bussen gedaa nen tot ontploffing
çeb racbt.De jongens van Jelle
van Zanten doen het nu nog op
oudejaarsdag I Er werd ook veel
gesleept: alles wat los en vast
zat, werd op een andere plaats
gebracht. Roelf Jansen herinnert
zichwél dat hij op nieuwjaarsdag
naar de vermiste spullen ging
zoeken in het dorp , maarvan z èlf
slepen kan hij zich niets herinne
ren ......We doen nog een poging
om hem wat streken op te laten
biechten, maar helaas!

Nijjoar
Op nieuwjaarsdag en de weken
daarna ging je bij familie en bu-

ren "niiJoar ófwinnen". Daarbij
hoorde natuurlijk "brandewienmit
rezienen": dit gebruik wordt nog
steeds in ere gehouden door
Dorpsbela ngen op de NiiJoars
veziede . Men deed er nog een
schepje "klontjegroes" bij . Ie
mand herinnert zich eens per
ongeluk een klontje soda in de
mond te hebben gestoken; dit
lijkt erg veel op "klontjegroes".
De schrik zat er daarna wel in!De
postbode bezorgde op nieuw
jaarsdag net zoals normaal twee
keer de post. Bij een flink aantal
adressen kreeg hij een borrel of
een sigaar ;hoe de laatse brieven
bezorgd werden is een raadselI

Een advocaatje
Van aJ het praten rond de stam
tafel hebben we dorst gekregen.
Bij 't Jopke is de kasteleinskast
goed gevuld . Een heldertje of
een advocaatje past goed bij de
sfeer van vroeger in dit café.
Onder hetgenot van deze drank
jes bekijcen we oude foto's van
Thesir1ge. Herinneringen komen

Een zogenaamde "stoetkere!".
speciaal voor deze gelegenheid
gebakken door Renate Dijk.

Installatiebedrijf

Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050 - 5416263

Eng e lbert
050 - 5416217

GAS-WATER
ELECTRA
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Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bova g-lid · Ofl . Suzukl Dealer

Alle merken ond erdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 .. Garmerwolde
!b 050 .. 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

BOUWBEDRIJF

A.P. vd MOLEN
Traditionele bungalowbouw - Zelf meewerken bespreekbaar
Volgens ons of uw ontwerp - Tevens onderhoud en renovatie

van bouwaanvraaa tot sleutelklaar!

MeeulUstraat 2A 9191 GE Ten Boer
Fax 050 .. 302 40 8t

Autotel. 06 - 52 632 384 Tel. 050 . 302 46 43



Susan de Smidt

voortaan moge lijk werkzaamhe
den sneller uit te voeren doordat
er in het grote magazijn van alles
op voorraad is. Tevens kunnen
doe-het-zelvers er tijdens werktij
den terecht voor allerhande za
ken:van fittinkjes totcomplete C.V.
pakketten. Deskundig personeel
staat hen met raad en daad ter
zijde . Een hele vooruitgang dus ,
waarmee wij het bedrijf van harte
ge lukwensen.

stra. die aan de basis stond van
het bedrijf, voelt zich nog zeer
betrokken bij de zaak en helpt
regelmatig mee. Ebel Vaatstra
heeft de vernieuwing van zijnzaak
aange grepen om een nieuw be
drijfslogo- en naam in te voeren.
Ook de kleuren zijn vernieuwd .
Het bedrijf heet voortaan "Instal
latietechniek Vaatstra BV" en is
gevestigd aan de Oosterseweg
1b te Zu idwo lde. Dankzij het
nieuwe bed rijfs pand is het

Susan, Truus en Roelie
i.s.rn. Metha en Lucie

voor elec tro techn iek, gas- en
watertechnologie. Daartoe wer
den dewerknemersanderhalf jaar
bege leid en gevol gd in het eigen
bedrijf en tijdens verschi llende
bouwprojecten. Werknemers zijn
ook verplicht zich regelmatig te
laten bijscholen om zo goed op
de hoogte te blijvenvan de nieuw
ste ontwikke lingen op hun vakge
bied .
"Het was een hect ische periode
het afgelopen half jaar," vertelt
Ebel vaatstra. "met name de laat
ste weken zijn er in de avonden
heel wat extra uurtjes gemaakt.
Alle medewerkers waren echter
zeerbetrokkenen stonden steeds
klaar. Zonder hen hadden we het
niet gered nog voor het eind van
het jaar alles rond te krijgen ."
Het bedrijf telt inmiddels elf mant
vrouw personeel.Ookvade rVaat-

den weer bekek en. Uren, dage n,
maanden, jaren vliegen als een
schaduw heen ..

I

~ \
Kerst 1961 in het sanatorium (Beatrixoord, Appelscha); rechts schil
de r Klaas Kol.

boven ,lang vervlogen tijden pas
seren de revue . De oude sp in
nekopmolen, statige bestuursle
denvande gereformeerde schoo l
en "Van Ketten's voart" (de te
genwoordige Bakkerstraat) wor-

• r

Op 29 novembe r werd het nieuwe
be d rijfsp and van installateur
Vaatstra BV - waarvoor op 20 de
cemb er 1995 de eerste paal in de
grond werd geslagen - offic ieel
geopend. Door de langdu rige
vorstperiode van de afgelopen
winter was de planning wat uitge
lopen.De opening kreeg eenextra
feestelijk tintje door de uitreiking
van het Waarborgkwaliteitscertifi
caat aan Vaatstra en zijn perso
neel door dhr. van Oei , secretaris
van de Kwaliteitskring Noord Ne
derland. Zo'n certif icaat betekent
dat het bedr ijf werkt volgens zeer
strenge regels die opgeste ld zijn
door de landelijke organisaties

HOF5TEDE-
,.,....-....",... SCHILDERS v.o.f.

. I ri~ta l lat ie~edrijf
hesinge·;:V~q ;f. ; :~;:

!. Electra Keikst}~at ,1! '
..Gas 9797.PD' Th esinge

• Water Tel. 050 .; 3024536
• C.V Fax 050: 3024693
• Zink
• Dakbedekking . t-'

.. '. ' 'I...

M. Rltsema~/ Bedum - " teL ' 050~3013830

, K. v.d.Veen ~Kolham .,; ' te U;, , 0598+393504

3



Zo'n 2'h jaar geleden zaten ze nog op dansles: de oprichters van het zangkoor van nu. Na zo'n
dansles werd er nog wat gedronken aan de bar en vroegen o.a. Gerrit Wiekei en Dick
Groenhagen zich af wat ze na de allerlaatste dansles zouden kunnen gaan doen. "Iets" , zo
zeggen de heren zelf, "om ons van de straat te houden " ... En zo ontstond het idee om een heus
zangkoor op te richten.

Een optreden van het Gemengd Mannenkoor in de kerk van Garmer
wolde . (Foto: Henk Remerie).

• de Lageweg bij vorst spekglad
wordtendatde eersteautoer al inde
sloot heeft gezeten? En dan te be
denken dat er pas in de zomer een
slijtlaag op komt!
• erdriegenomineerdenzijnvoorde
Aanmoedigingsprijs gemeente Ten
Boer?Enwel:voetbalverenigingGEO

. te Garmerwolde, Vereniging voor
Dorpsbelangen Thesinge en Sport
vereniging Woltersum. Tijdens de
nieuwjaarsreceptie op 6 januari zal
de prijs worden overhandigd.
• de bibliobus de hele maand de
cember normaal komt? (Dus ook tij
dens de schoolvakantie!) En dat de
tijd in Garmerwolde per 1 januari
1997 wordt veranderd; hij staat er
dan van 13.00 tot 14.00 uur. Sinds
kort kunt u - bij wijze van proet - ook
cd-roms lenen' Meer informatie (bv.
over de uitleenvoorwaarden) in de
bibliobus.
• de Rabobank in Thesinge per 1
januari 1997 wordt opgeheven en
dat er in Garmerwolde een geld
automaat komt?
• de vuilnisophalersvan de BFImet
namede inwonersvanGarmerwolde
verzoekenhunvuilcontainers aan de
rechterkant van de weg te plaatsen?
Drtomdat er tegenwoordig nog maar
éénmanachterdewagen loopt enhij
anders steeds moetoversteken! Het
ophaalrooster wordt in de kerst
periode als volgt gewijzigd: woens
dag 24/ 12 wordt vrijdag 27/12 en
woensdag 111 wordt zaterdag 4/1.
• er bij Garmerwolde weer druk aan
de N 360 is gewerkt? En dat de
nieuweabri bij het kruispuntnaar de
rioolzuivering de nodige problemen
oplevert? Zeker nu de witte strepen
nog niet zijn doorgetrokken!
• Dammon Hili kampioengeworden
is?
• de Feestcommissie Garmerwolde
al weer druk bezig is voor het ko
mende jaar? De volgende data zijn
alvast geprikt 20 en 2 1 juni. ± 8
augustus(ietsvoorde kinderen,over
dag) en 1 november ('S avonds)
• dat er 22 dec. een Kerstconcert in
de Kloosterkerk in Thesinge is.

Optreden
Het koor heeft (tot nu toe?) alleen
opgetreden in Garmerwolde. Dit
jaar zing t een ge deelte van het
koor tijdens de kerstnachtd ienst
in de Garmerwo lder kerk; dan
worden er uiteraard kerstliederen
ge zongen:Om goed voor de dag
te kunnen Komen. is er deze laat
ste maanden extra geoefend.

Terwijl Gerfit zijn key board aan
mij demonstreert , zingen zijn
vrouw Willy en meester Dic k en
kele songs mee . En ik kan u zeg
gen : dit klinkt werkelijk heel mooi.

Willemien Bakker-Foekens

Begeleiding
Djoeke de Boer d irigeert het koor
op een zee r pro fessionele ma
nier.Zij dirigeert niet alleen . maa r
zingt ook en speelt piano en ac
cordeon. De muz ikale begelei
ding wordt verzorgd door Douwe
Tichgelaar op de accordeo n en
Gerrit Wiekei met zijn keyboard .
Hiervoor moet Gerri t wel zo'n
beet je computerdeskundige zijn;
zoveel knop jes voo r allerlei melo 
dieën. instrumenten en ritmes.
Hij oe fent elke dag : het is zeer
moe ilijk om het juiste ritme voor
een lied te vinden .

Oefenen
Er wordt nu voo r het de rde sei
zoen gezongen. Men oefent één
kee r per maa nd op vrijdag en
elke keer is er een zeer goede
opkomst.
Op zo'n oefenavond word t twee
uur geoefend, met onderbreking
van ongeveer ee n ha lf uurtje
pauze . Soms moeten er eer st
ademhalingsoefeningen worden
gedaan;er zijn koorleden die hier
ongelooflijke sp ierpi jn van krij
gen . Een ander soort "warming
up " is het zingen van een lied,
terw ijl men doo r elkaarheen wan
delt. Af en toe wordt er een solo
gezongen ; alleen of me t z'n
tweeën. Nieuwe songs worden
regel voor regel ge leerd .

er al over de 80 liedjes waar een
keus uit gemaakt kan worden.

Het begin
In het beg in had het koor 18
leden ; dat is Inmidd els uitg e
groeid tot 35. Ook het reperto ire
is flink uitgebreid ; inmidd els zijn

Gemengd op alle fronten
Dit zou niet enkel ee n koor voor
mannen moeten zijn, maar ook
voor vrouwen ; een Gemeng d
Mannenkoor , zogezegd .
Maar niet alleen de sekse is ge
mengd , ook het repertoire: van
een heerlijke smartlap (hoe zie li
ger hoe beter) tot christelijke lie
deren en van populaire songs tot
kerstliedjes . En er wo rdt niet al
leen Nederl andsgezongen, maar
ook : Engels, Frans, Russisc h,
Grieks, Gronings ...en straks mis
schien zelfs Fries . De leeftijd van
de leden ligt zo tussen de 20 en
70 jaar.

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronig en

tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

!f:JImerii te r Veer

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Perfektie in haannode

Wlybold s ir il AI 6 979 1 e n Te n B o e r
r c te tcon tO~UI - JOn l~ l

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 • 3021272
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Op 19 november heeft het bestuur van Dorpsbelangen Thes inge wederom overleg gehad met burgemeester en wethouders
van de gemeente Ten Boer. Omdat het de laatste overleg-vergadering was in aanwezigheid van burgemeester Blok, hadden
we als bestuu r gemeend er goed aan te doen de avond ietwat extra sfeer te geven door een heerlijke slagroomtaart bij de koffie
te serveren. Voor de burgemeester een onverwachte verrassing.

Thesingerpark
Als eerste onderwerp werd ge
sproken over de voortgang van
hetwoningbouw project "Thesin
gerpark". De gemeente had ge
hoopt een artikel 19aanvraag bij
de provinc ie al ingediend te heb
ben, maar het overleg met de
christelijk gereformeerde kerk
over grondaankoop en de reali
satie van parkeergelegenheid
gaat langzamer dan verwacht.
Desalniettemin hoopt wethouder
Boels in de eerste helft van 1997
over te kunnen gaantotde grond-
uitgifte. .
Thesingerpark, Thesinge rpark,
Thesingerpark, Thesingerpark,
Thesinge rpark Wanneer
je het vaak achter elkaar zegt,
dan denk je "hoe komen ze bij
zo'n naam?" Stel je voor dat je
aan iemand die in Garmerwolde
staat, moet uitleggen waar het
Thesingerpark ligt. Over de G.N.
Schutterlaan rechtd oor, over de
Til, door de Kerkstraat rechts aan
houden en dan op de Molenweg
rechtsaf. Iedereen voelt het pro
bleem natuurlijk haarfijn aan: De
naam "Thesingerpark" past niet
bij de andere straatnamen in ons
dorpl De gemeente Ten Boer
heeft daarom de cultuur-histori
sche werkg roep Ten Boer en
Dorpsbelangen Thesinge uitge
nodigd een suggestie te doen
voor een betere naam. Hoe het
bestuur tot een suggestie wil ko
men, kunt U elders in deze G&T
Express iézen.

Contacten Hesel
En dan de contacten met Hese!
Onze DuitsegastenuitHeselheb
ben weliswaar een fijne avond
gehad in Thesinge, maar als be-

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

voor
voetanamnese

massage
rel lexzóne

therapie

stuur bleven we met de vraag
zitten "Waarom moet dit allemaal,
wat is het nut en hoe nu verder?" .
Onlangs las ik zelfs in het Nieuws
blad van het Noorden dat het
verschijnsel "partner gemeente"
een kostbaar modeverschijnsel
is uit het begin van de jaren 90.
Veendam b.v. heeft vanwege de
hoge kosten zojuisteengemeen
telijke samenwerking opgezegd !
Burgemeester Blok legt echter
uit,dat de grenzen inEuropa aan
het vervagen zijn en dat onze
generatie contacten met het bui
tenland missch ien wel ietwat ge
kunsteld vindt. maar dat het be
langrijk is voor toekomstige ge
neraties een situatie te cre ëren
waa rin mensen net zo makkelijk
over de grens gaan kijken als in
hun eigen achtertuintje. .
Wij staan nu aan het begin van
deze ontwikke ling en .... alle be
gin is moeilijk en dus gekunsteld.
Toch denk ik,dat de burgemees
ter ons heeft weten te overtuigen
door te gaan met het verstevigen
van de contacten met Hese! Wie
weet, misschien kunnen ze ko
men helpen op een volgende
"Den doun wie 't zult dag"!

Achterstallig onderhoud
Als bestuurzijnweverheugd over
de zichtbare vooruitgan g die dit
jaargeb oekt is bij het wegwerken
van het achterstallig onde rhoud
aan Thesinge, alhoewel er nog
veel moet gebeu ren voordat al
les er zo mooi uitziet als De Dijk!
Met name wijzen we de gemeen
tebestuurders op de gevaarlijke
situatie aan de Lageweg, waar
na de asfalt-reparatie slechts een
gedee lte van de bermen aange
vuld zijn en nu een verraderlijke

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij alt ijd voor u klaar,

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

situatie ontstaan is, die eenvou
dig en goedkoop op te lossen is
met een paar vrachtwag ens
gravel. Ook het fietspad langsde
Oude Stadsweg naar Groningen,
nota bene één van de drukste
woon-werkverkeer fietspaden in
de gemeente, baart ons ernstige
zorgen . Deze zomer is daar al
eenongeluk gebeurd doordat de
brandnetels te welig tieren, het
fietspad te hoog en te smal is
geworden en elkaar tegemoet
komende fietsers de keus heb
ben tegen elkaar aan te rijden of
zich in de brandnetels te werpen
En dan hebben we nog het The
singerlaantje en de wens om een
toeristisch-recreatief fietspaadje
langs het Abbingemaar te krij
gen.
Het co llege legt uit, dat de finan
ci ële situatie nog steeds dwingt
tot het maken van keuzes , waar
bij bestaande fietspaden, met
name indien gebruikt voor woon
werkverkeer,de prioriteit hebben.
In 1997 hoopt de gemeente een
z.g . wegenbeheersplan gereed
te hebben, waarin exact vastge
legd wordt wanneer welke we
gen aangepakt worden. Indien
de gemeente zich niet houdt aan
dit wegenbeheersplan, dan rno
gen we ze erop aanspreken. We
zien met belangstelling uit naar
dit plan .
En vanzelfsprekend hebben we
alsdorponzehulp weeraangebo
den bijhetonderhoud vanThaisn,
Een ander belangr ijk punt is het
onderhoud vande weinige speel
voorzieningen diewe inThesinge
nog rijk zijn. Indien we als dorps
vereniging daarvan het onder
houd op ons nemen, valt er geld
te verdienen. Met de realisatie

KLAUWVERZORGING

R. v.d. Woude
ged iplomeerd

vo o r koeien en sch apen

Meerdere behandelboxen
en vang hekken, teve ns

koeien en schapen schere n

GARMERWOLDE
050 - 5424962

van de nieuwe woningbouw ech 
ter, zullen er ook meer speeltoe
stellen geplaatst worden voor de
jeugd. Dorpsbelangen mag hier
suggesties voor doen.

Toerisme
Tot slot is er nog even gediscus
sieerd over de toeristische voor
zieningen in ons dorp . Met name
hebben we de gang van zake
betreffende het Molenterrasgeë
valueerd . Door het slechte zo
merweerviel de omzet weliswaar
tegen , maar er zat toc h een stij
gende lijn in bet bezoekersaantal.
met name door de mooie nazo
mer . Genoeg reden voor
Dorpsbelange n en onze vrijwilli
gers om er mee door te gaan!

Afscheid burgemeester Blok
Als bestuur wilden we de avond
beginnen door in de vorm van
een taart aandacht te schenken
aan het komende afsche id van
burgemeester Blok. We wilden
de avond besluiten door burge
meester Blok een meer blijvende
herinnering aan het mooie, soms
wat lastige Thesinge te geven.
Immers, we waren het als be
stuur niet altijd met de gemeente
eens, maar we hebben steeds
een goede verstandhouding ge
had met burgemee ster en wet
houders. Als blijvende herinne
ring hebben we de heer Blok een
ingelijste tekening van Thesinge
gegeven, zoals die ook boven
het "Dorpsbelangen Thesinge
briefpapier" prijkt (met dank aan
de tekenaar, Ad van Zalk!) .

Henk Busscher

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L,M.!, gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon050 - 3021905
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"Mensen. jullie weten ook weldat ik door de eeuwen heen altijd paraat
was met mijn sneeuwproduktie tijdens Kerstmis.
Dat is zo geweest vanaf het moment dat de herdertjes bij nachte
enge ltjes hoorden zingen en door besneeuwde velden naar een
stalletje trokken waar zij op hun knieën vielen voor het kind waarmee
jullie jaartelling bego n.

~Q}Jm~o/a .

~.~J~ ••

fl)e~rl~'

Ik werkte hard voor een goed
doel. Een pak Ker stsneeuw
bracht verzoening.vergeving en
een nieuw begin.
Zwarte schapen keerden als van
zelf terug naar hun familie wan
neer ik stormde. en dan werden
ze hartelijk welkom geheten bij
een flakkerend houtvuur. In vroe
gere tijden moesten vrekken als
Scrooge in Londen nog menslie
vendheid leren van de geesten
van verleden.heden en toekomst
(en men leerde beter als mijn
legertjevlokkenonverdrotendoor
sneeuwde) .

De armen kregen altijd op het
laatste nippertje een kerstpakket
vol vreugde en voedsel, wapen
stilstanden werden uitgeroepen
in oorlogen , en ieder huis rook
naar dennentakken en gebak en
gebraad terwijl mijn vlokjes te
gen de ramen plakten.Dankbaar
en blij waren de mensen dat al
dat kerstgeluk zich afspeelde
tegen een wit décor .
Er waren wel van die eç ocentri
sche rijken die niet doorhadden
dat er buiten hun feestelijke raam
eenmeisje metzwavelstokies lag
te kreperen, maar zo'n aanprij-

pend verhaaldiendeals leerzaam
voorbeeld voor het publ iek.
Dat hebben jullie goed begre
pen.Jullie modernemensen zou
den dat meisje dan ook zonder
pardon naar binnen sleuren en
haar warme wijn en verse zalm
geven. Als Jozef en Maria nu
waren langsgekomen, die arme
ontheemde zwerve rs, zouden
jullie natuurlijk geen angsthazen
zijn die geen plaats voor ze heb
ben; maar dan had er weer nooit
zo'n hartverscheu rend moo i
Kerstverhaal bestaan.
Alles heeft z'n nut, maar ik heb
vandaag de dag geen nut meer.
Vroege r moest ik met Kerst na
melijk altijd wel werken, omdat
mijn zachte laagje allerlei mis
standen moest ondersneeuwen
in een wereld waarin het hard
toeging, en gelukkig begrepen
de aa rd bewoners spontaa n
welke boodschap ikover de aard
korst neervleide .
Nu is mijn rol uitgespeeld. Jullie
zijn zonder mij toch al goed, en
gul , en ruimhartig , met je g iroo
tjes en je collectebussen. Jullie
leven altijd almee met de minder
bedeelden overal ter wereld. In
eigen kring mogen jullie elkaar
de waarheid zeggen als dat no-

dig is, want ook al zijn jullie het
niet altijd met elkaar eens, je hebt
het lef om uit je schu lpje van
zelfbescherming te kruipen . Dus
praten en luisteren jullie, omdat
je de kortzichtigheid hebt afge
leerd. De waarheid heeft veel
kanten, die jullie open en eerlijk
uitspitten. Dan heb je toch geen
boodschap aa n een lastige
sneeuwwolk?Neem gewoon een
bus neps neeuw mee uit de su

.permarkt Het kindje in de kribbe
kan trots op jullie zijn.
Ik smelt bij voorbaat wanneer ik
die welgemeende kerstwensen
heen en weer hoor ga lmen. Ik
van mijn kant ben oprecht blij
voor jullie dat de hypocrisie uit de
wereld verdwenen is, en dat er
voor mij niets meer valt onder te
sneeuwen.
Toch mis Ikhet wel een beetje dat
ik nooit meer eens flink gemoti
veerd te keer kan gaan met de
Kerstdagen . Ik zou dan niet die
slappe,natte-sneeuwhap van het
halve werk over jullie uitstorten,
maar de ouderwetse, volle laag.
Maar goed, van overbodig werk
houd ik niet."

Annelies Jorna

&Iwwn;;e~~ jgg ó "
Hier komt de winter niet met vliegend vegen .-i
van wilde wind , van storm, met sneeuw beladen. I .,

Hier zie je geen drie meter dikke wade ~
van witsel over bos en veld gelegen. '" ~

Hier striemt december niet met ijzelregen i'i!i~ l '
met vrieskou, paolnachtvorst zonder genade. j ~
Hier wordt het nooit min twintig, dertig graden ' I
een kneep waarin geen leven kan bewegen. 'J""""1:''':''~

Welnee. "Stel d ie nait aan, mien jong. " Hier ligt
de vette klei in schemerlicht te glanzen.
Dikke fazanten komen in het zicht
je ziet de druppels in de plassen dansen
en hoort 's nachts - onbegrijp elijk bericht 
het gakken van de vluchten wilde ganzen.

RudyBremer

De gemee nte Ten Boer heeft de cu ltuur-historische werkgroep Ten
Boer en Dorpsbe langen Thesinge gevraagd ieder een suggestie te
doen voor een meer passende naam voor de nieuwbouw inThesinge ,
nu bekend onder de voor lopige werknaam "Thesingerpark".
Dorpsbelangen Thesinge nodig t bij deze een ieder, jong en oud , uit
SCHRIFTELIJKEsuggestiesvoor een passende naam inte dienen bij
de bestuursleden . Tijdens de "Nijoarsveziede" in januari, zullen we
dan met z'n allen,volgens het princ ipe "de meeste stemmen gelden"
uitmaken welke suggestie we als bestuur in zullen dienen bij de
gemeen te.
En ..... degene die de uitverkoren sugges tie gedaan heeft, zal
beloond worden met een fraaie prijs!!! !111!!!!
Wie kan er nog creatie f zijn na alle Sinterklaasgedichten , temidden
van de Kerstkalkoenen en het oudejaa rsavond-vuurwe rk?

M ODE
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Ingrid RUIlhoven
H. Weste~lraal 26 Ten Boer
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Harma OlÎslelberge
He ndr ik Wester s t' ' 'l 26
9791 CT Ten Boer
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Oude Rijksweg 11
te l. : 050 54 16501

BOUW v.o.f.

9798 PA Gormerwo lde
Fox: 050 5419268
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Peter Kruijt

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 - 3132453

': peri peri is een pittig Indiaas
kruidenmengsel; kan vervangen
worden door chili of cajunkruiden.

skoongemaakte tarentaal, sout en peper, bykln repe, tande
stokkies. Vlr die marinade: een koppie wltwyn, peri peri",
knottel, kookolIe, braaivlelsspeserye.

Uit: Pieter Pieterse se Boskos: een kookboek met rece pten om
in de Zu idafrikaanse Bush, de lekkerste dingen te maken vanwat
je zelf gevangen of geschoten hebt.

Maak van alle ingrediënten die bij de marinade genoemd zijn een
saus. Wanneer je hele knot/oook gebruikt, druk die dan tijn.
Ontvel het parelhoen en snij hem in bouten en schouder
karbonades.Of in bouten en vleugels .Ofgewoonzoals je zin hebt
om hem in stukken te snijden. Leg de stukken een paar uur ofeen
nacht in de marinade. Bestrooi ze daarna met zout en peper.
Draai een reep spek om elk stuk en steek dit met een pnkker vast.
Rooster ze bij een matige temperatuur (een houtskoolvuur in
december is hier wat lastig) en strijk de stukken aan met wat
marinade elke keer als je op moet staan om de hyena 's en
jakhalzen weg te jagen (bij gebrek aan beter kun je daar de kat
van de buren van maken). Als dit parethoen zo smaakt,zoals die
ene die een Engelsman gisteravond in de Bush voor Pieter
Pieterse klaarmaakte, dan is geen parelhoen zijn leven meer
zeker!

Maak 'n sous van al die meghèftetjies wat vir die marinade
aangegee is Asd dit heel knoffel is wat jy gebruik, druk tyn. Trek
die tarentaal se veile af en sny boude en blaaie. Of boude en
vlerke. Of somme r net in stukke. Laat lè 'n paar ure of oornag in
die sous wat !y aangemaak het. Strooi nzout en peper. Draai 'n
reep bykinomelke stuk tarentaalen steekvas met b'n tandestokkie.
Braai stadig oor matige kole op die rooster terwyl jy nog marinade
aankwa s elke keer as jy moet opstaan om die hi ënas en die
jakhalse weg te jaag . As hy kan smaak soos die een wat die
Ingelsman giasteraand vir ons aanmekarges laan het, is g 'n
rarentaal sy lewe meer seker nie.

Geroosterde peri peri pare lhoen
schoongemaakte parelhoen, zout en peper, spekreepjes, kaas
prikkers. Voor de marinade: een glas witte wijn, {Je"; peri, knof
look, bakalie, braadvleeskruiden.

Oud e
Rijksweg 29

Goed, het heeft even geduurd ,
en we zijn nog niet uitgetimmerd .
Maar we zijn nu dan toch echt
verhuisd. We hebben de schuur
achter ons gelaten en wone n in
het huis.

Jan van Dijk
Lid uurwerk aktiegroep

~.............

Vera van Beers

Zo rond 1250 is er begonnen met
de bouw in een stijl die wij nu
romano-gotiek noemen. Die kerk
met toren staat er gel ukkig nu
nog steeds , al is in het midd en
van de 1ge eeuw wel het sch ip
wegens bouwvalligheid afgeb ro
ken. In de eeuwen die volgden
na de bouw bleek de welstand
aan te houden: de kerk werd in
de eerste helft van de 15e eeuw
voorzien van plafo ndsch ild e
ringen en zo'n 100 jaar laterwerd
de toren voorzien van een uur
werk.

De ontginningen (daar praten we
dus over) namen zoa ls gezegd
een aanvang in de ge of 1Oe
eeuw.Slechts enke le honderden
jaren laterwas er blijkbaar zoveel
welstand opgebouwd dat het de
dorpe lingen moge lijk werd een
stenen kerk te bouwen. Waar
sch ijnlijk is toen een houten voor
gangerafgebroken .Steen,zoge
naamde kloostermop pen, was
een duur bouwmateriaal. Men
moest welover kapitaal beschik
kenom zoiets te kunnen bouwen.

De bewoning van dit ge bied is op
gang gekomen ongeveer in de 9
10e eeuw. In wat nu ons dorp is,
we rden kleine heuve ls opge
worpe nom in dit natte gebied wel
droge voeten te houden. Twee
van die kleine heuveltjes (lage
wierden) zijn te ontdekken: te
genoverde kerk (onder hetwoon
huis van Klunder) en daar waar
de boerderij van Stollenga heeft
gestaan (Koningsheert). In die
lage heuvel van het woonhuis
Klunder zijn vorig jaar de funda 
menten van de voo rmal ige pas
torie (Weem) teruggevonden ter
wijl Sto llenga op en in zijn terrein
een midde leeuwse kan gevon
den heeft.

Drogiste!"ij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Wi nke lcen t rum Lewenborg Gronin gen Tel. 050 - 54 10508

Uit onderzoekingen blijkt dat het gebied waarin Garmerwolde ligt een
voormalig veengebied is geweest. Door invloed van de zee - de
dijken waren er nog niet - is hier de klei afgezet. Het veen is echter
bijna helemaa l verdwenen, sporad isch komt er nog wat van aan de
op ppervlakte . Zo kwam er b ij gr aafwe rkzaamh ed en op de
Koningsheert op enkele diepere plekken nog restveen naar boven .
Dat veen is vooral verdwenen door oxidat ie. Door verdrog ing en
invloed van de mens werd het pakket steeds dunne r. Echter bij zeer
oude gebouwen - zoals de kerk van Thesinge en waarsch ijnlijk die
van Garmerwolde - die gebouwd werden toen het veen nog groten
dee ls aanwez ig was , is het in de ondergrond nog aanwez ig.

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784

VAN &leen's
13AKKEQIJ

H. Westerstraat 18 Ten Boer OSO· 3021227
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In de afgelopen weken was er
iedere week een raadsvergade
ring of een vergadering van de
algemene bele idscomm iss ie
(ABC). Vele zaken zijn de revue
gepassee rd :duurzaam bouwen ,
aanpak speelvoorzieningen. wel
of geen woningbouw in Wolter
sum, be leidsplan 1997 Algemene
Bijstandswet, voorbereid ings
bes luit Lageweg 15te Thesinge .
milieuprogramma 1997. Dit was
slechts een greep Uit de vele
agendap unten d ie beh ande ld
moesten word en.

Project duurzaam bouwen
In het mil ieu prog ramma voor
1997 wo rdt er een plan van aan
pakvoor Duurzaam Bouwen (DU
BO) aangekondigd . Bij DUBO

worden er bij de woni ng bouw
bewuste keuzes gemaakt t.a .v.
rnateriaalqebniik,enerçiebespa
ring , drinkwaterbesparing en te
gengaan ge bruikchemische pro
dukten. Tot nu toe lagen er voor
onze gemeente geen concrete
plannen voor.
In de ABC van 4 december is
bes loten de nog te bouwen acht
half-vr ijstaande wonin gen in het
Thesingerpark te reserveren voor
DUBO en deze woningen aan te
melde n als voorbeeldproject bi j
de regio raad .ln princ ipe kan dan
aanspraak gemaakt worden op
3000,- subsidie perwon ing .Daar
bovenop bestaat er kans op sub 
sidies voo r energie- en waterbe
spa ring .

Speelvoo rzieningen
In 1995 is er onderzoek verricht
naar de stand van zaken met
betrekking tot speelvoor zienin
gen in onze gemeente. Daarbi j is
gekeken naar de staatvan onder
houd en naar de behoefte aan
vervang ing of uitbreiding .
Het onderzoeksrapport geeft aan

dat de huidige speelvoo rzie 
ningen onder de maat zijn. Er
dient dus een plan van aanpak
en ge ld te komen.
Uitgangspunt is, da t de dorps
verenigingen of andere betrokke
nen het onderhoud gaan verr ich
ten en daarvoor materiaalkosten
vergoed krijgen of daarvoor ma
teriaa l verstrekt krijgen. De ver
goeding bedraagt 250,- pe r
speelvoorziening .
Voor vervanging en uitbreiding is
eenvijt-jarenptanopçesteïd .Voor
het speelveldje aan de Oude
Rijksweg te Garmerwolde is voor
1997 een bedrag van 4.000,- ge
reserveerd. Het speelveldje aan
de Hildebrandstraat moet voo r
ee n bedrag van ongeveer
10.000 ,- aangepakt worden. Al
vorens daar een bes lissing over
genomen wordt, zal het college
eers t in over leg gaan met de ver
enig ing van Dorpsbelangen ove r
hu n wensen to t verp laats ing
speelvoorzieningen en de aan
leg van een jeu de bou les-baan
en tennisbaan.
Voor Thesinge staa n er in ver-

band met de planontwikke ling
van Thesingerpark nog geen con
cr ete plannen in het plan van
aanpak.

Voorbereidingsbesluit
In de raadsvergadering van 27
november heeft de raad een
voorber eidingsbe sluit genomen
over de bouwaanvraag van de
firma Hofstede Schilders v.o.f. te
T hesinge voo r het perceel aan
de Lageweg 15 te Thesinge.
Omdat het bouwplan in strijd is
met het bestemm ingsplan 'Bui
tengeb ied' moe t er vrijstelling
worden verleend. Een voo roerei
d ingsbesluit wordt genomen om
het volgen van de vrijstell ings
procedure mogeliJk te maken .Het
besluit ver leent zelf dus nog geen
vrijstell ing tot bouw. Aan het ver
lenen van wel of geen vrijstel ling
gaat nog een hele procedure aan
vooraf. De eindbeslissing daar
over wo rdt niet alleen door de
gemeentera ad , maar ook door
de prbvinci e genomen.

Sicco Laagland

De uitslag van de december-
avon d luidt: .
1. J . Ramaker 6576
2. J. Star 6353
3. J. Leugs 6096
4. J. V.d . Molen 5917
5. A. Mulder 5876

VAN DIJKEN
Autoschade.

Kaartc lub "de Soos" te Garrner
wolde vraagt voor het komend
seizoen nieuwe leden . De eerste
speelavon d is op vrijdag 10 ja·
nuari 1997 in dorpshuis "de
Leeuw", aanvang 19.30 uur.

Schade herstellen,
dat laat je toch aan
de vakman over!
KolIerijweg 14 Woltersum
Tel. OSO - 3021796

Gevonden:
op de Dorpsweg in
Garmerwolde: front je van een
auto radio, merk Pioneer. Tel.
541 61 16
Te koop:
vouwwagen (scout), eventueel
als aanh anger te ge bruiken .
t.e.a.b . Tel. 542 07 29
Te koop:
nintendo : compleet. inc l. 9
spellen en kleuren tv. Vraag
prijs f. 125 ,-. Tel.302 34 26.
Gevraagd:
droge staling ruimte voor auto ,
omgeving Thesinge . Tel.:
3021887

Oosterweg 1
Zuidwolde · Groningen
Tel. 050 - 3012832 FadO 14429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 . 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 s 78

Tomatenpureemetmosterd men
gen en daarmee de kabeljauw
afdekken. De spekblokjes uit
bakken, vervolgens mengen met
gehakte petersel ieen zure room .
Dit mengsel boven op de vis uit
strijken . Geraspte kaas ei over
strooien en hup de oven in. Oven
op ongeveer 200 graden en een
half uur later heeft U een heerlijk
vispotje op tafe l. Lekker met stok
brood en een groene salade.
Eet smakel ijk.

leun + Marien

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

Kerst staat voor de deur. Veel
mensen doen extra hun best om
voor eventue le gasten een
smakelijk d iner te bereiden. Na
de kerst is de fut er meestal uit. En
juist voo r deze dagen is dit een
ideaal recept. De boodsch ap
pen zijn zo gedaan en de voorbe
reidin g isk orteneenvoudig Voor
4 personen heb je het volgende
nodi g :Bons kabeljauw. een blikje
tomatenpuree en wat mosterd ,
spek in blokjes, een bosje peter
selie, 125 mi zure room en een
zakje geraspte kaas.
De kabeljauw aanba kken en on
de r in een ovenschaal doen.

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

050 • 3023152
Fax: 050 - 3023365

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!

Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
Belastingadviezen
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Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek ook...?

•• lDIIll!2lu oot tomi !!!

Be l met éé n va n onze
hypotheekadvis eurs:
J . Arends tel.: u:o-5416202
A.M.S. Kool tel.: U5Q-3022230

1,. "-
...; '"

"--,.- -

U ziet hel. Met de nieuwe
Op Maat Hypoth eek van de
Rabobank kan eigenl ijk alles.Het
is een nieuwe hypotheekvorm,
d ie opgebouwd is uit een lening
en een verzeker ing . En afhanke
lijk van uw wensen kunt u dus
sparenof beleggenvoor uw eind
kap itaal. Zodanig dat u alt ijd
maxsnaal üscaal voordeel heelt.
Uniek is dat u de OpM aal Hypo
theek op iede r moment kunt aan
passen aan uw wensen en om
stand igheden.
Meer weten? Ook dat kan .

..We zijn op zoek naar een
hypotheek waar we later weer wl
kunnen putten. Voo r d e
studiefinanciering van onze
dochter oiivoomeeto Kan dat?
Ja, dat kan.

..We hebben een pr ima in
komen. Mijn vrouw wilstraks een
paar jaar stoppen met werken
omvoor de kinderen te zorgen
Oan willen we minder aan onze
hyp otheek betale n, kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebe inet afgestudeerden
direct aan het werk. Mijn vriend
wil meteen een huis kopen. Kan
da t nu af? Want echt gespaard
hebben we niet.
Ja, dat kan .

Rabobank
"Bedum-Ten Boer e,o."BA

o,"~u

" "'~'U
J -.l. ICf'M ••••••••

U/,êt.iîl
SqVAG Aulobodrijl

Siem

Bq Slem Bijma. is kwall/eilbe/aa/baar

25 december
10.00 uur SOW G.K. Thesinge,
ds. S. Ypma
26 december
10.00 uur sawGarm erwolde
Ki~derkerstfeest '
29 december
10 00 uur H.K. Thesinge,
ds . W. v.d . Veen, Groningen
31 december
1930 uur SOW G.K. Thesinge.
es S. Ypma
5 januari
1000 uur SOW G.K. Thesinge,
cand. HW . Slob , Groningen
12 januar i
10.00 uur Garmerwolde ,
prol . dl. H. te Velde , Paterswolde
19 )anua rl
10.00 uur SOW Garmerwo lde ,
ds. S. Ypma
26 )anuarl
10.00 uur Garmerwolde ,
ds. W. V.d . Veen, Groninge n
21ebruarl
10.00 uur SOW GK Thesinge,
mv. W. Ting a-Bosma . Groningen

Damsterwet} 2 S;t!aeIJuren 0598 · 431994
Groene Zoom I ten Boer050· 3021494
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22 december
10.00 uur HK Thesinge,
ds. H. Postma, Veendam
24 december .
Kerstnachtdienst
Ds . P.C. de Lange en ds. S. Ypma:
20.30 uur H.K. Thesinge en
22.00 uur Garmerwolde

22 december
9.30 uur Mevr . Siepe l-Bos,
Wildervank
14.30 uur dhr. den Hollander,
Feerwerd
24 december, kerstnachtdienst:
20.30 uur in HK Thesinge
22.00 uur in H.K. Garmerwo lde
25 december
10.00 SOW G.K. Thesinge,
ds.Ypma
26 dece mber
10.00 SOW kinderkerstfees t H.K.
Garmerwolde
29 dece mber
9.30 uur ds. OIdenhuis, Coevo raen
(grunn.da inst)
14.30 uur ds. Burema , Drachten
31 dece mber
19 30 uur SOW G.K. Thesing e,
ds .Ypma
1 Januari
10.00 uur Nieuwjaarsontmoeting in
Ons Trefpunt
5 januari
10.00 uur SOW G.K. Thesinge
kand . Slob , Groningen
14.30 uur ds. Meier, Grootegast
12 januari
10.00 uur dhr .Dijkstra,
Gasselternijv.mond
14.30 uur dhr. Doorn, Appingedam
19 jan uari
10.00 uur SOW HK Garmerwolde,
ds .Ypma
14.30 uur ds. de Jong, Stiens
26 jan uari
10.00 uur ds. Hoekstra. Emmen
14.30 uur ds. Overeem, Haren

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij I .\~

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN-ENVLOERENCENTRUM

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 • 97J3 ex Groningen 050 • 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Gronlnqen-Buischerbruq

050 · 5416135
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Nieuweweg3
!lJ050 - 3123301
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REDAKTIE

Kopij inlevarenvoordonderdag
23 januari 19.00 uur.

Geen krantontvangen of wilt U
extrakranten?Bel PetaJurjens:
050 302 38 96,

Abonnementsgeld f 17,50 p.],
Post abonees f 27,50 p.],

Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schulterlaan36,
9797 PCThesinge, 050
3023896
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07,05.749

Redaktie Garmerwolde:
WillemienBakker-Foekens,
Carel Hazeveld, Deltav.d.
Moten, Harry Stuut.
Fotogr aaf:
HenkRemerie 050-5419630
Eind -reda ktie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redaktie Thesl nge:
PetaJurjens, Roelie Karsijns,
TruusTop, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
de Smidt.
Eind-redaktie:
Elisabeth Totenaar.
De Dijk 4, 050-3023795

Tekst: Hillie Ramaker-Tepper;
foto: Henk Remerie

kerstdagen en een voorspoe dig
nieuwjaar,

Winkelcen trum Lewenborg
Kaju it 285 - !lJ050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriem straat 204 - !lJ050 - 5771306

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoort oestellen

De radio staat de hele dag aan:
anders is het zo stil in huis, Ook
kijken ze veel televisie.
Bij dezen bedanken ze alle men
sen, die - op welke manier dan
ook - aan hen heb ben gedacht.
Ze wens en iede reen prettige

laang wakker op bèr liggen,"Haar
man kruipt er dan nog even lek
ker onder ..

Ook mevrouw Schuitema begon
al jong als hulpje in de huishou
ding .Ze had graag "pleegzuster'
willen worden, maar dat zat er
niet in. Jamme r, ze had er zeker
aanleg voor; ze kent een hele
boeloude huismiddel tjes en weet
ook wel raad bij pijn in de nek, de
schouders, de rug, enz . (mas
sage), Ze heeft het niet van een
vreemde : haar vader stond be
kend als dorpsveearts.Als er iets
miswas met het vee werd hijer b ij
gehaald; de échte veearts kon
soms nog van hem leren! Van de
kinderen heeft al leen zoon Sjors
het in zich ,

nog niet in. Opa Jurrien heeft 4
naamgenoten;ook opoe Kornels
ke werd 4 keer benoemd (roep
namen Kor rie (2x), Karin en
Karien),

De heer Schuuema heeft heel
wat werk verzet in z'n leven . Als
jonç en van twaalf kwam hij al
voor dag en nacht op de boerde
riJbijSleenhuis inWe!werd,vooral
het trainen van de paarden kan
hij zich nog levendig herinneren.
Ook heeft hij 12 jaar op de
dorsmach ine gewerkt. "Achteràf
bekek en, was dat verkeerä veur
mien astmoa . Mor tau mor, dat
wis je dou nait ...en ikmag tgeern
dou n." Verder werkte hij op de
steenfab riek in Zuidwolde, de
steenfabriek in Midd elstum (als
machinist op een klei-treintje .
met van die karretjes) en bij
melkfabnek Domo in Groningen
(op de heftruck).

Ook nu nog staat MevrouwSchui
tema 's morgens vroeg op : om
zeven uur ...of eerder . "Ik ken nat

Het paar trouwde in 1916 te
Ruischerbrug en vestigde zich
aanvankelijk in Adorp.Na diverse
ve rhui zin gen kwamen ze in
Garrnerwolde .aande Ouoejäjcs
weg nummer 17, terecht; daa r
wonen ze nu al weer 22 jaar,
Begonnen ze 60 jaar geleden
met z'n twee ën, nu bestaat de
directe famil ie uit zo'n 80 leden!
"n Verjoardaç fier je nait even
thees!" Er zijn 4 zoons, 2 doch
ters, 4schoondochters,2 schoon
zoons, 25 kleinkinderen, 12 aan
getrouwde kleinkinderen en een
hele rits achterkleinkinderen. De
oudste iseen jongen van 17 , dus
vijf ges lachten zit er voorlopig

10

Overaandacht hebben ze niet te
klagen! Een brief van de Konin
gin. een bloemetje van o.a. het
Ge mee ntebestuur en Dorps
be langen, vele pe rsoonli jke
gelukwensen,telefoontjeseneen
heleboel kaarten, Zelfs Sinter
klaasen Zwarte Pietkwameneven
langs.
Zaterdag 30 november konden
alle familieleden ,vnende nen be
kenden hen felic iteren in "de
Leeuw"; ook burgem eester Blok
en z'n vrouw gaven ac te de
presence . Eén der kleinkinderen
verraste Opa en Opoe met een
prachtige oorkonde .

Donderdag 28 novemberwas het
60 jaar geleden dat Jur rien
Schuitema (83) en Korne lske
Schuitema-Abbnng (81) in het
huwelijk zijn getreden.
Zestig jaar '" een hele ruk! ' En
nooit gain roezie had I Nou ja ...
wat woorden ...mornooit zègd: Ik
goa der vanoeur!" , g lundert de
heer Schuitema.


