
E
ei TllESINGER

SS
Maandelij ks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

25e jaargang december 1999

Toen mijn vader met de VUT ging, had hij eindelijk tijd voor al z'n hobby's en kon hij ookeens beginnen aan dieverzameling kleine
en grote klussen diethuis waren blijven liggen. Omdat hij nooiteen tuin had gehad en dat hem toch wel aardig leek, gaf hij zich op
bij een volkstuincentrum waar hij zijn eigen groenten zou gaan verbouwen. En ach, ziJn jongstezuswas ookniet de jongste meer en
die had ooknog wel wat klusjes te doen. Biljarten deed hij ookgraag, maar daar was hij nooit echt aan toegekomen· lid worden van
een biljartvereniging was nuzo gedaan. Tussendoor zou hij ook vast nog tijd weten te vinden om tevissen, te wandelen, fletsen en
schaatsen.

Omeenlang verhaal korttemaken -noggeenjaar laterhad hij het nog
drukkerdanooit lijdenszijn werkzaam leven.Echtplannen had hij nooit
geleerd, dusallesmoesttegelijk.Omgek van Ieworden.
Nu, nog een jaarofwalverder, isdat tuintjeeral lang nietmeer,zijnde
meesteklussenneties achtereenvolgend afgeronden heeft hij,zoalshij
zegt,"detijdaanzichzelf. Toch ishij alledagenbezig-waarbij uitrusten
enniks doen ooktotdeoffidëlebezighedenhoren.

"MeldeVUT gaan".Hoedoen zedatinGarmerwolde en Thesinge?Doen
ze dat echl heelandersdan datmijnvaderdal deed,ofzijn erglimlachjes
van herkenning? Omdal het voor veel van onze Oonge?) lezers niet
weggelegd zalzijn(diemoeten lotdiknahun 65e doorwerllen) ishelvlak
voor een nieuw jaar een mooie gelegenheid om aan de hand van de
verhalenvan dorpsgenoten eens lerug teblikkennaardetijddatdatnog
kon, "met de VUT gaan".

HansKlamer

Willem Zijlema en zijn vrouw
Trientje wonen ruim 30 jaar aan
de 5chutterlaan in Thesinge. Zij
kochten dit huis in '6B van de
famil ie Kamphuis. Daarvoor
woonden zij aan het Hendrik
Ridderplein,waar ze tien jaar een
melkzaak hadden. In '56 nam
Zijlema dezaak over van Bouw
man en in '66 werd deze weer
verkocht aan Johan Mollema. sa
men kijken zij terug op de pe
riodewaarinerhard gewerktwerd
envooruit naar deplannen diezij
hebben voordeloekomst.

In de beginjaren reed Zijlema met
paard en wagen zijn ventroute; la
terkwam daar eensoort driewieler
voor in de plaats. Uit melkbussen
met een kraantje eraan tapte hij
melk en gortpap in de pannen en
emmertjes diede klanten aandroe
gen.Meestal bepaalde delitermaat
dehoeveelheid, maar bij veel klan
ten wisthij precies hoeveel litererin

Wil/em Zijlema met z'n zgn. "hond", een soort grote driewieler. Uit
melkbussen met een kraantje eraan taptehijmelk engortpap.

een bepaalde pan kon. Per dag vakdiploma's. Het werk aan huis
verkochl hij gemiddeld 160-1 BO li- kastie veel extra tijd. "Op ieder
Ier gortpap. In de loop der jaren momentvande dag konjeeenklant
kwamen er steeds meer bijpro- verwachlen. Tot 's avonds negen
cucten, Hij behaalde het midden- uur kon menbij ons wel terecht.Je
standsdiploma en de benodigde had loen noggeen winkelsluilings-

tijden!'sOchtends om vijfuurslond
je de kar al in te laden en tot 's
avondslaat wasje aanhetwerk."

Een beetje met de VUT ...
Het gezin bestond uit drie zonen
toen de zaak aan de kanl ging.
Mevrouw Zijlema ging loen eigen·
lijk een beetjemeI de VUT. "Ikwas
hoogzwanger toen we twee jaar na
de verkoop van de zaak naar de
SchuIlerlaan verhuisden. Hel huis
was flinkwat groter dan hel vorige,
waar we met drie kinderen nauwe
lijks inpasten. De kinderenhebben
hier heerlijk kunnen spelen op de
deelenook degrotetuinwasideaal
voor hen. Ikhad zelf natuurlijkveel
meerlijdvoor henenvoorhetnaaien
van kleding en voor hobby's zoals
handwerllen enknutselen.Dejong·
stetwee zonen zijn hier geboren."

Bedrijfsleider
Zijlemawerd in'66bedrijfsleiderbij
Lucas Klamer. "Ikkendede malerie



Wil/em en Trienqe Zij/erna maakten goede afspraken.(Foto:Wolter Karsijns)

Op 1augustus 1995 ging Kees met
deVUT; hij isdus op ditmoment al
vier jaar thuis en weet niet waar de
tijd isgebleven.
Verveling kent hij echter niet! De
dagen worden o.a. gevuld met fiet
sen. Samen met z'n vrouw Fenny
maakt hij hele fietstochten; en niet
alleen indebuurt, ook in Friesland
en Drenthe.
Tuinieren isvoor Kees ook een leuke
bezigheid; zo helpt hij zijn zoon
Martin met het snoeien van de
boomgaard. Veel tijd investeert hij
ook inzijn kleinkinderen; als iedaar
over beginttepraten, raakt hij echt
nietuitgepraat ...

Doorbovenstaandebezigheden zijn
z'n dagen geheel gevuld. Maar als
er in Garmerwolde weer eens een
ccmputercursus wordt gegeven, zal
hij zich daar waarschijnlijk voor op
geven en tijd voor reserveren.

Bineke Veninga

IJsvereniging "De Scheuvel"
heeft voor het eerst vergaderd
ini Scheuvelhoes"!De prijzen
van deverloting zijn gevallen
op de volgende lotnummers:
1143,1166,1355,1408,1563,
1649,1699,1713,1733,1799,
1855,2078,2098,2146,2179,
2221, 2237 en 2250.

De meeste tijd van zijn werkzaam
levenishij chauffeur geweest. Hij is
begonnen als trekkerchauffeur bij
Jan van Zanten. Daarna ging hij in
militaire dienst; toen die tijd voorbij
was - 1956 - had Kees geen werk.
EeltjeTerpstra was chauffeurbij de
Aankoopcentrale en zei tegen hem:
"Alsjegeenwerkhebt,kun jemaan
dag wel met mij meegaan."Als bij
rijder van Eeltje heeft ie enige tijd
meegereden en daarna werd hij
zelf chauffeur. Uiteindelijk is hij tot
1988 chauffeurgeweest bij Greving,
Kees Jansen en BIG/BCG.
De laatste jaren is Kees planner
geweest bij de BCG. Dat was wel
iets anders dan hij gewend was:
niet ineen cabine, maar op kantoor
met ccmputers! Tijdens de rit 's
avonds naar huis heeft iewel eens
gedacht: "Morgen niet weer ..."
Maar de volgende dag was hij al
weer op tijd aanwezig op kantoor.
Het is hem altijd gelukt om met
behulp van de ccmputers zijn werk
goed uit tevoeren.

Truus Top-Hettinga

Voor de geplande verbouwingen
aan het huis had Zijlema tevoren
een schema opgesteld. Eerst werd
op zolder van twee kamers een
grote gemaakt;daarna werd debad
kamer gerenoveerd en het laatste
project was de keuken.
"We doen alles zelf en zoon Erik
(die nog thuis woont) helpt veel
mee. Als je geen planning maakt,
ben je nog voortdurend aan het
werk!"

van 40 are. Er iseen mooie siertuin
inaangelegd en in de moestuin is
Zijlema ook heel wat uurtjes zoetI
Getuige hiervan is het groentes
talIetje aan de weg waar een klant
zichzelf kan bedienen en zelf af
moet rekenen.De creatieve inbreng
inde siertuin ismeest van mevrouw
Zijlema en de uitvoering en het on
derhoud doet hij voor het grootste
deel. Daarbij onderhoudt hij ook de
tuinen van de buren aan weers
zijden.

C(;;iif} POOl een computetcutsUS?

Altijdactief
In het dorp zijn de Zijlema's altijd
actief geweest. Zij was koster van
de kerk, zat in het bestuur van de
Plattelandsvrouwen en heeft vanaf
het begin -al18jaar -op volksdan
sen gezeten. Hij deed jarenlang
werk voor het bestuur van Dorpsbe
langenen voor deJeugdraad en de
Kerkenraad.
Samen houden ze van tuinieren. Hij
heeft een ruime kas inde grote tuin

Kees Wierenga; geboren op 4 juli 1935 opdeOude Rijksweg 0128
(nu nr. 19), thans wonende aan deW.F. Hildebrandstraat.

Kees Wierenga verveelt zich nooit! (Foto: Henk Remerie)

samen en we zingen allebei in het
koor."
Dan zijn er de vijf zonen en hun
gezinnen met in totaal zes klein
kinderen. "Toen het eerste klein
kind een meisje bleek te zijn, heb
ben we van geluk staan dansen in
de kamer! Omdat we zelf vijf jon
gens hebben, vonden we dat echt
prachtig."
De moeder van mevrouw Zijlema
woont op 90-jarige leeftijd nog zelf
standig inZuidwolde en daar gaan
ze ook vaak naar toe.

natuurlijk al en daarbij was ik ge
wend om zelfstandig tewerken. Ze
wilden me graag hebben als be
drijfsleider. Het bedrijf werd in '77
uitgebreid met een nieuwe afde
ling: "de versgroep". Dit was voor
mij pionierswerk en een hele uitda
ging. Het bracht wel extra spanning
en heel veel werk met zich mee,
want ik wilde graag dat het goed
ging lopen. En dat is aardig ge
slaagd !
De laatstevier jaar heb ikecht afge
bouwd op de "non-food" afdeling.
Daar heb ik ook nog leuke jaren
gehad met ccllega'sen ook met de
directie. Ik kom ernog geregelden
moet dan steevast even bijpraten
met de baas."
Eigenlijk had Zijlema boer willen
worden en kwam hij bij toeval inde
melkzaak terecht. "Je leert wel met
mensen omgaan en je beleeft ook
heel veel als jeineen zaak werkt. In
de periode dat ik melkboer was,
sprak ik heel veel mensen. Je trof
elkaar soms dagelijks en dat schept
een band en dan heb je het niet
alleen over het weerI
Het werken bij een baas had als
grootste voordeel dat je het werk
niet mee naar huis nam. Ook gin
gen we toen eens met vakantie. De
eerste vakantie in '67 - met elkaar
naar Ameland -was een belevenis!
Later zijn we 's zomers vaak naar
Zuid-Duitsland gegaan,invakantie
huizen via de zaak".

Hij is een ochtendmens en fietst
soms voor dag en dauw aleen heel
eind om. Zij houdt meer van lange
avonden en leest graag of maakt
een kruiswoordpuzzel. Ook knut
selen en handwerken doet ze met
plezier. Op de tafel in de keuken
staat een bakje met zelfgemaakte
kerstkaarten en inde kamer decc
ratieve stukjes van herlstmaterialen.
"Je moet elkaar vrij laten om de
eigen dingen te doen en daarnaast
tijd maken om samen activiteiten te
ondernemen. We wandelen graag

Een plan
Eind '95 is Zijlema 60 jaar gewor·
den en kon toen gebruik maken van
de VUT-regeling. "Ik heb vanaf m'n
14e jaar gewerkt en heb deze mo
gelijkheid met beide handen aan
gepakt. In de laatste jaren dat ik
werkte, hebben mijn vrouwen ik
vaak besproken hoe het zou zijn als
je hele dagen samen in huis bent.
Wij hebben echt een plan gemaakt
met daarbij goede afspraken. Een
voorbeeld daarvan isdat ik-als het
mooiweer is- niet alleen maar hele
dagen in de tuin ga werken, maar
dat we erook samen op uitkunnen
op de fiets."
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BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken 99,91
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen vla 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken etc.

indearm. Het isgelukkig wel goed
afgelopen, maar de schrik zit er
goed in!
Marry wil geen oppasoma worden,
maar natuurlijkpast ze wel eens op
de kleinkinderen. Als haar klein
zoon in de buurt is, krijgt oma
computerles; maar dat gaat nog
allemaal veel te snel.
Kleindochter en oma maken graag
uitstapjes en binnenkort hebben ze
samen een weekjevakantie. Waar
dereis heengaat, isnog onbekend;
maar er zijn plannen genoeg.

Stripboeken yooreengoedeprifs

Stalramen
Oud gereedschap

TE KOOP
GEVRAAGD:

Ft n else er e i g

Stiefbeen en zoon
U1gersm.weg 141 - 9131 SR GrOling..
lel. 050-515191 3 - fll 050 -5491660
..1'1'1. 06-53413019

Stiefbeen en zoon

Willemien Bakker-Foekens

Met oud en nieuw is Marry waar
schijnlijk weer in Frankrijk te vin
den. Maar wat erinhet nieuwejaar
allemaal gaatgebeuren ... daarheeft
ze nog niet echt over nagedacht.
Volgens Marry heeft ze genoeg te
doen en verveeltze zich niet gauw.
Ze isdan ookbeslistniet bang voor
de toekomst. Wel hoopt ze dat dat
hele vroege eruit gaat. Als je niet
naar je werk hoeft, is half zes op
staan wel erg vroeg!

Ze heeft veel gezien en meege
maakt en haar fiets is een zeer
belangrijk onderdeel in haar werk
geweest. Op weg naar huis-na een
zware dag - trapte ze lekker stevig
door en fietste zo de "ellende" er
weer uit. Haar dochters vinden het
dan ook niet leuk om samen met
haar tefietsen, wantMarry fietst in
eenveel te hoog tempo.

Gas
Water
Electra

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Toch mist Marry de mensen wel;
het even wat extra'svoorze doen,
even een lief woordje.
Het isooknog maar kort dat er niet
meerelke ochtend zo vroeg gefietst
moet worden. Per 1 november zat
heterop,nog geen zesweken gele
den.
Er werd een OBU-regeling (Over
bruggingsuitkering) aangebodenen
aangezienhet werk toch wel steeds
zwaarder werd, heeft Marry ditmet
beide handen aangegrepen.
Pas geleden is Marry 60 jaar ge
worden en heeft toen een groot
feest gegeven; ditwas tevens het
afscheid van haar collega's. Toch
gaat zea.s.maandag nog één keer
naar het werkoverleg : de allerlaat
ste. Nog even de laatste dingen
regelen en overdragen en dan is
het echt gebeurd.

H Fa. W. Kooi & zn-= i n stalla tie b e cir ij r

En dan?
Zeezeilen iséénvandehobby'sen
daarnaast wandelen indebergen;
in de Ardennen, de Dolomieten en
inSpanje bijvoorbeeld. Ookhet re
gelmatig bezoeken van een vrien
din in Frankrijk behoort tot de uit
stapjes.
Daarnaast zijn breien en borduren
gewilde bezigheden en het kopen
en zelf opknappen van oude meu
beltjes.
Dat laatste is echter een keer mis
gegaan:bij het logen van een meu
bel iserloog op haar arm terechtge
komen en dat vrat gewoon een gat

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - Cl> 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - Cl> 050 - 5771306

Marry Burgering is niet bang voor detoekomst. (Foto: Henk Remerie)

Nieuweweg3
Cl> 050 - 3123301

Dat vroege is Marry nog zo ge- Parkinson, Beroerte (verlamd en
wend: om half zes op en om half dus bedlegerig), Kanker en
zeven op het fietsje richting binnen- Stervensbegeleiding zijn haar niet
stad. Daar werkte ze de laatste vreemd. Marry heeft dan ook het
twaalf jaar als wijkverzorgster bij éénen ander opgeschreven en wie
mensenvan 60tot 99 jaar die aller- weetwordt dat nog eens een boekje
lei verschillende ziektes hadden; o.i.d.

Op een frisse, maar mooie woensdagmorgen tuig ik, nogal vroeg,
naar Marry Burgering in deW.F. Hildebrandstraat om van haar eens
tehoren hoe ze met haar vrijetijd omgaat sinds zijmet deVUT is. Er
wordt opengedaan door een vlotte, hartelijke vrouw diedekoffie al
klaar heeft.
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Frits en Aagtje Oudman vinden ontspanning in het water. (Foto: Wo/ter
Karsijns)

Het echtpaar FritsOudman (1931) enAagtjeOudman-Holtman (1932),
wonende aan deSchutterlaan, hééft hard gewerkt. Samen hebben ze
hunbestekrachten gegeven aan LandbouwmechanisatiebedrijfOud
man in Thesinge.

@!Jeet halfje wetken en rennen

is vootbii

Kleinkinderen
Opa enOma Oudmanhebben tien
kleinkinderen. Hun portretten inde
huiskamer van de trotse grootou
ders spreken voor zich. Deze kln
deren krijgen, zoals meestal het
geval is,meer aandacht van opaen

(nog)nietaan toekomt. Na het ge·
sprek met FritsenAagtjekom ik er
achter datdit niet het geval is. Na
tuurlijk hebben ze veel meer tijd,
maar - mede door hun afgenomen
gezondheid en mobiliteit - hebben
ze ook meer tijdnodigomdedaqe
lijkse bezighedeninen rondom huis
te verrichten.
Tuinieren is de grote hobby van
Aagtje.Dat is tezienaan haarsier
tuin die, indetijdvantuinkeuringen,
al vaak een prijsjegewonnenheeft.
Het zware spitwerk kan Aagtje niet
meer doen;ditneemt Frits nu voor
zijn rekening.
Binnenshuis worden de taken ver
deeld: Frits haaltdestofzuiger door
het huis, brengt zware wasmanden
naar boven en Aagtje neemt de
minderzware taken voor haar reke·
ning.
Deweelderige plantengetuigenvan
Aagtjesgroene vingers.
Ontspanning vinden ze in het wa
ter. 's Winters gaan ze wekelijks
naarAppingedamom daartezwem
men; in de zomer wordt twee keer
per week, om zeven uur 's och
tends, het zwembad in Ten Boer
bezocht. Hun droom om samenki·
lometers lang door het wijde Gro
ninger landschap te fietsen, is de
afgelopen twee zomers niet uitge
komen. Vorige zomer gooiden de
hartritmestoornissen, en dedaaruit
voortvloeiende complicaties, van
Frits roet in het eten. En deze zo
mer stond een heupoperatie van
Aagtjedeze vormvanontspanning
inde weg.

zaakinzijnbeheer.Dederdegene
ratie Oudman. Maar dat betekent
niet dat Frits aan de zijlijn staat.
Dagelijks gaat hij naardezaak om
allerlei hand- en spandiensten te
verrichten.Haasten enrennen iser
niet meer bij. Tegen koffietijd pro
beert hij op de zaak te zijn. Daar
liggen altijd wel wat klusjes voor
hem. Magazijnbeheer, een stukje
administratieenhetdoen van bood
schappen zijn voor hem een vorm
van ontspanning entherapie. Aagtje
drinkt geregeldeen kopjekoffie met
het personeel en is nog betrokken
bij het reilen enzeilen van het be
drijf. Maar de zaak is geen hoofd
zaak meer. Vooral na hun beider
ziek zijn,beseffen ze dat ermééris.
Dusze voelen zich niet meer ver
plicht om naar het bedrijf tegaan als
andere zaken hun aandacht vra
gen.

Over de oceaan
Eenmijlpaal inhun leven isde reis
naar Canada. Deze reis werd hen
aangeboden tijdens een etentje bij
de Chinees ter gelegenheid van
Frits zijn 65e verjaardag; de dag
waarop hij officieel niet meer bij het
Landbouwmechanisatiebedrijf
werkzaam was.Met ontroering ver
tellen ze over dat moment. Hun
hartenwens, een reisnaar Canada,
ging in vervulling. Ze hebben daar
genoten;hunfotoreportage enhun
verhalen spreken voor zich. Veel
familieenbekenden opgezocht,veel
gereisd in hun huurauto en veel
genoten van de schitterende na
tuur. Een dierbare herinnering.

Zeeën van tijd
Als jezelf vaak door hetdrukke Ie·
ven van alledag wordt beheerst,
heb jewel eenshet ideedatjena je
65ezeeën van tijd zult hebben om
allerlei dingen te doen waar je nu

Rustiger aan
Sinds 1993 heeft zoon Edward de

Naast de zorg voor de kinderen
kwam een gedeelte van de zorg
voor dezaak ook voor rekening van
Aagije. Als de telefoon ging, werd
het kind waar ze op dat moment
mee bezig wasaan dekant gelegd.
Na het behalen van haar rijbewijs
fungeerdezeook als bezorger van
onderdelen. Frits was altijdbezigin
ofv66rdezaakwaar hijalvanafzijn
geboorte bij betrokkenis. De zaak
was zijn leven en zijn hobby. Vooral
indezomermaanden zag hijalleen
de zaak en zijn bed. Het drukke
gezin werd vaak voorbij gelopen.

Druk, druk, druk
Mijn eerste kennismaking met hen
(in 1984) spreekt hiervan. Het huis
voor dezaak werd door hen tehuur
aangeboden en wij hadden hier
voorwel belangstelling. Aagtjeont
ving ons hartelijk en ook Frits zou
even met ons kennismaken. Nu,
dat ging bliksemsnel: een verhit
hoofd, zwart doordestofwaarin hij
gewerkthad,kwam omdehoekvan
de deur. Hij zei even goedendag,
stapte in de servicebus en racete
naar devolgende klant.
Toen hadden zealheel wat drukke
jaren achter de rug. Hun huwelijk
werd verrijkt metvierkinderen:twee
lingGeren Roelof,Edwarden Petra.

centrale verwarming

Installatietechniek

VAATSTRA B.1I.
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050- 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625

~I
Waarborg

Inst all ateur

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135
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Geert Bouwman heeft volop tijd voor leuke dingen. (Foto: Henk Remerie)

wel groente als bloemen. Het iseen
biologische tuin waar geen vergifof
kunstmest opkomt. Bemesten ge
beurt meteigengemaakte oompost.
Ongedierte wordt met natuurlijke
middelen bestredenofgewoon met
de hand. Dit jaar heb ik wel een
paar duizend rupsen van de plan
ten gehaald.

Delta v.d. Molen

Te koop:
twee cavia's (vrouwtjes; goed
gezond) meI kooi voor I 25,-.
Remkes 050-302 2194.

Verder zijn we huiswacht voor het
NIVON in Noordlaren. Het NIVON
staatvoor:Nederlands Instituutvoor
Volksontwikkeling en Natuur. Ze
hebben in elke provincie één of
meerdere huizen staan waar je je
vakantie kunt doorbrengen, varië
rend van éénnacht totbv. veertien
dagen. Als huiswacht heb je een
toezichthoudendefunctie,eensoort
jeugdherbergvader en-moeder. Dit
doenwe eenpaarkeer perjaar. Het
schoonmaken en onderhoud komt
erook nog bij.
Ach ... en elke dag zijn er ook veel
terugkerende dingen, het verzor
gen van de levende have, bood
schappen doen.
Wat we ook veel doen is fietsen,
vakantie houden, zondags altijd
naar het voetballen in Woltersum
kijken ... eigenlijk te veel omopte
noemen.
Ikben nogalledagenblij dat ikhet
gedaan heb:

Wanneer en waarom ben je in de
VUT gegaan?
"Na mijn diensttijd, die ik onder
meer in Indonesië heb doorge
bracht, ben ik bij het Academisch
Ziekenhuis gaan werken als
magazijnmeester. Dit heb ik van
1957 tot 1987 gedaan. Toenhad ik
voldoende dienstjaren opgebouwd
(de jaren in de tropen tellen nl.
dubbel) om er met een gunstige
financiële regeling uit Ie kunnen
gaan. Jekunt wel wat willen, maar
het moet ook kunnen.Het waarom
is ook heel eenvoudig: m'n vader
hebiknooitgekend,dieisvoorm'n
geboorte al overleden. Ook mijn
zus, één van m'n broers en een
zwager en schoonzus zijn al jong
overleden en dat was voor mij de
reden omtezeggen:Zodra het kan,
stopikmetwerkenen dangaanwe
alleen nogmaarleuke dingendoen.·

Hoe ging hetin depraktijk?
"Hel Academisch Ziekenhuisorga
niseerde een bijeenkomst "Pen
sioen in zicht" van vijf dagen in
Zeegse voor alle mensen (en hun
partners) diemet pensioen c.q.de
vut gingen. Hier werd allerlei nut
tige informatie gegeven door o.a.
een notaris over belastingzaken,
hoe je de dag zou kunnen indelen
enz, enz.
Thuis liep het door een toevallige
omstandigheidookvrij soepel.Onze
overbuurvrouw - waar Ettie (m'n
vrouw)heel veelmee om ging -ging
net op de dag dat ik voorhet eerst
thuis was, verhuizen. Voor beiden
was heteigenlijk een nieuw begin.
Bovendien moesten we ons nog
wel aan een dagritme houden,want
onzejongstezoonwoondenogthuis
en ging nog naar school.
Daarbijhebikzeerveel hobby'sen
kombijna tijd te kort. Eén van m'n
grootstehobby'siswel de tuin, zo-

Roelie Karsijns-Schievink

reisje naar Culemborg gemaakt,
waarkleindochterJulia woont. Ook
het Westeremder zestal kleinkin
deren wordt op hoogtijdagen met
eenbezoekje van opa enoma ver·
eerd.

Kwaliteit is belangrijk
Deze levensles hebben Frits en
Aagtje geleerd. Geniet van de tijd
diejegegeven is.Neemdetijdvoor
dingen die het leven aangenaam
maken. Tijd is kostbaar. Leel in je
eigen ritme, leef bewust.Samen de
tijd nemen om dingen tedoen, die
belangrijk voor je zijn. Het harde
werken en rennen is voorbij ...

oma dan destijds hun eigen kinde
ren. Regelmatig passen ze op de
kinderen van Edward en Renée,
dievlakindebuurt wonen.De knik
kers van kleinzoon Steffanworden
in een door oma gemaakte "knik
kerpuut" (hetjochhader nog nooit
van gehoord) bewaard.
Natuurlijk moesten de zusjes (Kim
enEsmée)ook een knikkerzak,dus
oma weer achter de naaimachine.
De Sint had een goede hulp aan
oma:ettelijkeparen (kinder)sokken
werden door haar gebreid en als
presentjedoorde Sint geschonken.
Opa en oma genieten van de ont
wikkeling en het gezelschap van de
kleinkinderen en ze nemen er de
tijdvoor. Regelmatigwordteen trein-

Eén van devuttersuitGarmerwoldeisGeert Bouwman;bijdemeeste
mensen wel bekend. Met Geert heb ik een gesprek gehad over de
redenom in de VUT te gaan.

II:JJme';j te' Vee,

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde(050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

Voor iedereen dieanders wil
Brood-Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 54t5222

Ook tevinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd
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Niemand weet wat er vanaf 31 december 24.00uur op ons af gaat
komen.De overgang naareen nieuweeeuwis een moment ombij stil
te staan.Dat zal overal gebeuren, in allerlei vormen. Nederland doet
dat op een karakteristiek Hollandse manier.

•
Sybolt en Trijn Oudman volgden Engelse les. (Foto: WolterKarsijns)

e1itiiFJwet iets te FJoen ...

tuin behoeft nauwelijks aandacht
en fietsen doe je dan niet voor je
plezier. Debinnenkant van het huis
werd helemaal opgeknapt. Ook
kreeg Trijneen eigen hobbykamer.
Op sportief vlak gaat Sybolt van
oktober toten met maart één och
tend indeweek zwemmenmet an-

dere55-plussers uitde regio.

Wat betreft de toekomst hoopt hij
samen met Trijn nogvele jaren ge
zond en plezierig in Thesinge te
mogen wonen.

Kirsten van Galen-de Wolf

Wlgboldstraat 6, 9791 CR Ten Beer- Telefoon (050) • 3022151

Sybolt Oudman; 63 jaar jong en al 4 jaar vutter na een werkzaam
leven. Eerst werkte hij bij zijn ouders op deboerderij in Ellerhuizen.
Sinds 1960 bij Oudman Landbouw Mechanisatie in Thesinge en
sinds1973 als uitvoerder bij Lommerts KSM in Delfzijl. Voor Sybolt
zit debetaalde arbeid ersinds1995op; maar watdoeteen mens met
al die vrije tijd?

7en8van deO.B.S. Garmerwolde
gingen aan deslag met hun eigen
persoonlijke wensvlag. De mole
naar zal daar zijn molen mee ver
sieren en is van plan om zowel 31
december als 1januari 's middags
van 13.00tot 16.30 uur deze wen
sendelucht in te slingeren.
Iedereen is bij deze feestelijke ge
beurtenis van harte welkom. Dus
schikt het u om op één van deze
dageneven langs te komen opde
molen, danmoet udat zeker doen.
Alvastdebeste wensen entotziens
opde Bovenrijge molen!
Voor meer informatie: Rick Ver
meulen, Dorpsweg 49, Gatmerwol
de; tel. 542 1276.

Met oud en nieuw 1999/2000 zullen
ruim 260 molens draaien of hun
wieken "indevreugd' zellen omhet
nieuwe millennium welkom te he
ten. Dit is een uitzonderlijke ge
beurtenis, want het is nog nooit
eerder voorgekomen dat rond de
jaarwisseling op zo'n grote schaal
molens draaien.
Bovendien worden deze oer-Hol·
landse werktuigen versierd met
unieke wensvlaggen. Het zijnvlag·
gen waarop mensen hun wens of
groet zellen, die vanaf de wieken
door dewind denieuwe tijd in ge
slingerd worden.
Molenaar Riek Vermeulen van de
Bovenrijge molen teTen Boer doet
ook mee met "De Nationale Groet
2000'. Alleleerlingen van groep 6,

Maar ja, wat doet een mens in de
koude natte wintermaanden? De

klusje,oppassen ...en afentoe ook
wel eens een dagje uilmet deklein
kinderen.

Buitenmens
De vrije zomers zijn geweldig voor
een buitenmens alsSybolt.De eer
ste zomer was een feest; al het
houtwerk aan debuitenkant van het
huiswerd vaneen nieuwe laag verf
voorzien. Als de zon maar even
schijnt: fietsen door deweidse lan
derijen. Ook de royale tuin krijgt
warme aandacht.

Nog steeds contact
De banden met deoude werkgever
zijn nog niet verbroken. Twee zo
nen werken bij Lommerts KSM en
Sybolt is nog steeds lid van de
personeelsvereniging. Is er een
speciaal transport in debuurt, dan
gaat hij kijken. Vorige winter is hij
acht dagen met een oud-collega
meegereden in de vrachtwagen
naar Spanje.Hij had ooit laten val
len dat hij nog wel eens mee wilde
opeen leuk reisje. Erg gezellig.

Heerlijk: 's morgens rustig de tijd
voor het ontbi~ met de krant. Dal
kost toch algauw een uur. Ook had
hij nu tijd om Engels te leren; di·
verse familieleden wonen in Ame
rika en spreken geen Nederlands.
Samen met zijnvrouw Trijn heeft hij
twee jaar Engelse lesgevolgd aan
het Noorderpoort College.

Ook is er altijd wel vraag naar ie
mand met twee rechter handen.
Samen meto.a.eengezelligeploeg
medevutters, heeft hijgeholpen om
in drie maanden tijd het interieur
van deGereformeerde kerk te res
taureren.
En dan natuurlijkderestauratie van
desmederij .Zoalsal ineen eerdere
G&T telezen viel, heeft Sybolt hier
hard aan meegewerkt. Dit project is
nog niet afgesloten; er moet nog
veel materiaal opgeknapt worden.
De rondleidingen in de smederij
worden altijd door twee vrijwilligers
gedaan; hieris hij meestal bijaan
wezig.

Alsvader eninmiddelsopa van vier
kleinkinderen iserook altijdwel iets
tedoen. Even meehelpen met een
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Voordetweede keer organiseerde deVerenigingvanDorpsbelan·
gen een kennismakingsavond voor nieuwe inwoners van
Thesinge.

De meeste nieuwe bewoners die het afgelopen jaar in het dorpzijn
komen wonen,hadden aan deuitnodiging gehoor gegeven;ongeveer
twintig personen waren aanwezig.
Onder het genot van een kopje koffie stelde een ieder zichvoor en
vertelde waar hij/zij woonde en werkte. Zo leer je elkaar op 't beste
kennen.
De meesten voelden zich aleen bee~e thuis inThesinge en waren het
erover eens dat hel hierheel gezellig en rustig wonen is.

Roe/ieDijkema

OOist-u-'iJat ...

Het boek vordert gestaag! De aanmeldingen stromen binnen. Mocht het
strookje om de een ofandere redennog nietbij uzijn opgehaald,wiltuhem
danalsnog vóór15 januari 2000 inleverenbijPetaJu~ens , G.N.Schutter
laan 36, 9797 PC Thesinge of Hillie Ramaker, Dorpsweg 26, 9798 PE
Garmerwolde?Opsturen mag ook.
Denkookaanuw kinderen:ze zullen uer (later) dankbaar voor zijn als ze
kunnen zeggen: 'Kijk, daar sta ik ook; indatdorp ben ikopgegroeid."

Erzijn nog ansichtkaartenl Woont uinde buurt dan kunt uze even komen
halen. Postabonnees kunnen oontact opnemen met Lucy Kol-Slachter,
Molenweg 28, 9797 PTThesinge tel. 050-30221 81 . Eén mapje van tien
kaarten kost f 12,50; twee mapjes kosten f 22,50 (exl. portokosten).

De redactie van de G&T wenst u prettige feestdagen, een gezellige
jaarwisseling en een goed en vooral gezond 2000/
Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Meld je aan als schrijver voor de
G&T! Gemotiveerde mensen zijn altijd welkom!

W ONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Sta dsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83 Fax: 050 - 3021435

Voor de
complete

•woning-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rangQUICK'STEP '

FLOOR

~~ de Ploeg

auplng
~
Dbnloplld
MATNASSEN · LAtTF.h1JOOEMS · KUSSf.l\S

$irisetl.e®

DIiII

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel

Specialite iten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schote ls.
• Hapjes en bittergarnit uur.
• Fruitmanden.

net even iets anders
BEKKEMA

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 -4041218

• de Martini manege rond 20 ja
nuarigaatverhuizennaarde nieuwe
locatie?
• er in het voorjaar een groot
openingsfeest wordt georgani
seerd?

• er zo'n 200 kinderen meedoen
aan het landelijke Kinder'Iafelten
nistournooi op 27 december a.s. in
Ten Boer en de geplande middag
door dit grote aantal is uitgebreid
met de morgen?
• er ongeveer 20 kinderen uit
Garmerwolde meedoen?
• MatthijsWelling enMenne Vliem
deze kinderen jaren les hebben
gegeven op vrijdagavond en zij er
per 01-01-2000 mee sloppen?
• er geen vervanger is gevonden
en er dus geen tafeltennis meer
gegeven kan worden m.i.v. het
nieuwe jaar?
• de kinderenuit Garmerwolde dit
heel erg jammer vinden?
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~icu.s en uitroascie
't Is donderdagavond 11 november; het lichtje lopen is weer achter
de rug ...
Ik besluit nog even naar hetdorpshuis te gaan, want ik weet datde
dames daar aan het oefenen zijn voor de toneeluitvoering van
"Westernopzaterdag 20november. Ze hebben geen tijdom thuis een
gesprek te regelen; misschien kan heteven In depauze.

Natasja heeft Eitje Havenga de versierselen opgespeld. "Hoere, hoere ...
mensen nog an touï' mompelt de verbouwereerde EItje. (Foto Els Knol
Licht)

Datwordtnogeen drukkeenspan
nendetijd voor de dames! Boven
dien is de zaal vaak bezet en kan

Hebben jullie nog hulp van de man
nen gehad?
"Eerlijk is eerlijk: de mannen heb
ben geholpen met de coulissen.
Niet omdat het mannen zijn, maar
omdat er meer mensen bij nodig
zijn.'
"EnHenderkisjazostief ... daarhè
jeniks aan ...'

nait meer ... Ik heb welais de nei
ging om naar beneden tegaan ente
kieken!Jemottender veuroppazen
dat t nait bie joe op bèr komt, da je
der snachts nait van sloapen ken
nen.'
Jantje: "Ik heb in haarstvekantsie t
beuk metnomen op bèr. En din vat
smörns leren ... ze dochten dat ik
nog sluipl t Wil smörns t beste, din
ben je nog leeg; soavens wil t nait
meer ... Ik heb nait zoveul tied en
leer ook welais in traain ...'

Zware rollen
Het nadeel isweldat het hele zware
rollen zijn. Janna zit 's morgens al
om zeven uur te leren. Inhet begin
dacht haar man Carel dat ze al
praters hadI (Wel met een hele
zachte stem,want hij hoorde alleen
z'n vrouw.)
Hanny begint een uur later:om acht
uur. "AsHaarm Jan weg is;veurdat
ik met hond lopen goa, heb ik twij
bedrieven doan.Mor ikloop din ook
teksten te repeteren op öl Stads
weg... en op bèr snachts. Ik'slaap
vat; t is n hal goie menaaier omin
slaap te kommen.'
Janna: "Endin denk ik: oei, kwalt t

kleingroepje,datheeft welz'n voor
delen. Iedereen is er altijd; en als
we eens een extra avond willen,
kan dat.Ook kunjegemakkelijkbij
iemand thuis oefenen."
Hanny:"AsHenderkgewoon nechte
man was, haren wiedat ook goud
vannen.' (Ikzai Hanny en Janna al
op nechte kirrel omsmakken!)

Hoe ishetom met alleen vrouwen
tespelen?
"Of het mannen of vrouwen zijn,
maakt eigenlijkniks uit ... Een heel

invalsouffleuse - het beste zitten?
Frouwke moet er nog ingroeien:
goed soufflerenisheel moeilijk.Doe
je het te zacht, dan verstaan de
spelers het niet; doe jehet tehard,
dan horen de mensen het in de
zaal. Zeg jeteveel, dan stoort het;
zeg jeteweinig, dan stokt het spel.
Doe dat maar eens goed ...
Pia Paps kan het als debeste; zij
weet precies wanneer de spelers
haar nodig hebben.

Hoe kwamenjullie op hetidee?
"TheatergroepWaark heefthet stuk
een keer gespeeld en dat is uitge
zonden op Oog televisie. Toen zei
iemand: Dat is net iets voor jullie!
We hadden het stuk al lang, maar
het is eerst een poos in de kast
blijvenliggen.Omdat het nietuitge
geven wordt, hebben we eerst con
tact opgenomen metde schrijfster
en gevraagd of we het mochten
spelen. Het is een stuk met een
boodschap; eens heel wat anders.
Een kluchtismakkelijker om tespe
len."
De beide grootste rollen komen voor
rekening van Janna en Hanny.
Doordat ze zo dicht bij elkaar wo
nen, kan dat: ze komen regelmatig
bij elkaar om te repeteren.

Tot zoverde repetitie;tijd voor even
pauze.
Er moet nog heelwat gebeuren! De
dames zijn nog niet erg rolvast.
Thuis kennen Janna en Hanny de
tekst al helemaal, maar op het to
neel is het toch heel anders. Je
wordt afgeleiddoor het spelen van
de rol !
En waar kan Frouwke de Vries- de

Als ik binnenkom, zijnze druk aan
het overleggen. Aan de zijkant van
het toneel staat een levensgrote 
mannelijke - pop. Zouden ze die
ook gebruiken?
Er worden nog wat bloemetjes ge
pakt,drinkglazen neergezet en ook
depopwordtweggehaald.Dangaan
de dames weeraan het werk.
Janna Hazevelden Hanny Havenga
spelen twee vrijgezellezusters van
60 en45jaar. Engeltje, de jongste,
heeft maartedoenwat haar zuster
Elsie zegt. De dames verwachten
belangrijk bezoek; nadat ze zich
onder de make-up hebben
gekliederd, lopen ze onrustig heen
en weer. Dan wordtergebeld.Daar
zul je Henderk hebben! Met veel
tamtam wordt de gast - DE POP! 
naar binnen gezeuld.Zedoen alsof
het een echte kerel: praten tegen
hem, voeren hem een wijntjeen ...
oefenen in het vrijen!
Dan komt buurvrouw Geertje (Jan
tje van Weerden) binnen en lacht
hen vierkant uit ...

lES

sanitair en verwarming
--#-.......B.....U.....RINGA

Darpsweg 28 - 9798 PE Garmerwalde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

$lJrotji.sterii - 8lJartumerie

c:il&(;ocm - e5c1lOtmheilJssalmt

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508
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G.N. Schut t er laan 28
979 7 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3 021957
Fax 0 50 - 3021574

HOF5TEDE-

Winkelcentr um LEWENBORG

Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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De naam Floralia duldtop het fleurige aspect van planten en bloe
men. De Floralia, die vroeger georganiseerd werd doorde school,
bestond uit vele activiteiten; dekinderen gingen creatief bezig met
dit onderwerp doorkleien, kleuren, vouwen etc. Verder werden door
iedereen stekjes opgekweekt en bloemstukjes of droogboeketten
gemaakt. Daarnaastwerden Floralia-spelletjesgespeeldzoals sjoelen,
ballen gooien, grabbelton en het raden van het aantal Engelse
dropjes in een pot.

Hillie Ramaker-Tepper

kwaad. Haar zus Elsie zorgt met
liefde voor haar.
De buurvrouw komt regelmatigsul
ker lenen, maar brengt het nooit
terug ... Als ze ook maar enige
interesse indezusters had gehad,
had ze gemerkt dat Engelije niet
helemaalvolwaardigwas. Inplaats
van hendegrond in te boren, had
ze moeten helpenl
De mens is z'n eigen maker niet:
aan iedereen mankeert wel wal ...
Als we het nieuwe jaar nu eens
begonnenmeteen beetjeaandacht,
liefde. begrip en respect voor el
kaar ...

stekjes hij!zij wil kopen à f 1,25 per
stuk. Deze zullen daneind januari!
begin februari uitgedeeld worden.
Opgave bijRenate Dijk,Kapelstraat
13, Desiree Luiken, Schoolstraat 3
of de wijkvertegenwoordiger.

angstiger wordt, kiest ze voor haar
zusje:met hun berekinderen stevig
tegenzich aangedrukt. gaan ze op
zoek naar een nieuwe Henderk ...
De buurvrouw blijft stomverbaasd
achter: "Bennenze nou zo ofdoun
ze zo?"

De dames krijgen een daverend
applaus! Ze hebben het prima ge·
daan!!!(Ende souffleuse hebikniet
één keer gehoord!)

De boodschap
Engeltje iseen lieve,gevoelige meid
meteenrijkefantasie.Als jehaarin
haar waarde laat, doet ze niemand

In de Feestweek van volgend jaar
zal erweer een Floralia gehouden
worden.Hoe deze erprecies uit zal
zien weten we nog niet, maar het
zal vast een fleurige en kleurige
activiteitworden. Eén onderdeel van
de Floralia is al wel bekend: een
stekje opkweken. In overleg heb
ben we vier planten geselecteerd,
dieindeFeestweek volgroeid zui
len zijn. De keuze is gevallen op
geranium, siernetel, vlijtig liesje en
spiraalvrucht.
Iedereen die mee wil doen aan dit
onderdeelvandeFloralia moetvó6r
1 januari 2000 opgeven hoeveel

benoemd tot erelid van devereni
ging.

Dan begintdevoorstelling
Elsie en Engeltje zijn wat aan het
redderen. Opeens ontdekt Engeltje
een man ... zou die hen beloeren?
Het raam is wel wat erg groot en
"gaps";zullen ze ereen groteplant
- ficus - voorzetten of een lapje
vitrage voorhangen?
De volgende dag staat de man er
weer; omdat hetwel 'n schierekir
rel" lijkt,besluiten debeidezusters
hem uit tenodigen.
Einde eerste bedrijf;voorhettweede
bedrijf zie repetitie.

De zwaar opgemaakte Engellje
(Hanny Havenga) klemt een papie
ren zakdoekje tussen de lippen.
(Foto: ElsKnol-Licht)

Tot zover is het om te lachen; hel
derde bedrijfisechteropeensbloed
serieus.
Engelije is ontroostbaar: Henderk
moet weg ! Hij ligt al op de stoep.
Omdat de buurvrouw het natuurlijk
al aan iedereenheeftverteld, durft
ze nietnaar buiten.Engeltje isbang:
ze zullen haar toch niet ophalen?
Ze wil nietopgesloten worden!
Het ziet zwart van het volk. "Men
sen bennen dikke roeziezuikers!"
Dan komt de buurvrouwen pro
beert met de zusters te praten.Elsie
staat haar aanvankelijk netjes te
woord, doch als Engeltje steeds

Elsie(aliasJanna Hazeveld)kliedert
zich onder de make-upl (Foto Els
Knol·Licht)

het toneel nog nietblijven staan ...

Negen dagen later ...
Ik arriveer tegen acht uur en vind
een mooi plekje; de zaal stroomt
langzaam vol. Even over half ne
gen opent Dick Groenhagen (de
voorzitter) de avond en vertelt dat
dit een toneelavond met een gou·
den randje is: op 1 september jl.
bestond de toneelvereniging 135
jaar! Er lopen natuurlijk geen leden
meer van het eerste uur rond, maar
erzijn een aantaloudgedienden die
al heel wat jaartjes meegaan. Eén
van hen - Eitje Havenga -isermaar
liefst 50 jaar bij!Op 9juli 1949 werd
hij lidvan devereniging. Inde jaren
die volgden, speelde hij diverse
malen mee in heel verschillende
toneelstukken zoals "De Ver
schoppeling", "dr.Lexo", "Dedoch
ters van debaas", "Het meisje met
de rode strik" en "De blauwe van
Bagdad".
Hoewel hijde laatstejarennietmeer
meespeelt. is hij een onmisbare
schakel binnende vereniging: zon
der hem hadden ze heel wat keren
inhetdonker moeten spelen,vooral
tijdens het openluchtspel.
Als blijk van waardering ontvangt
Eitje een oorkonde van het Neder
landsCentrum voor Amateurtheater
(het N.C.A.); bovendien wordt hij

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN
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I Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f,
• Electra Kerkstraat 1
eGas 9797PD Thesinge

• Water Tel. 050 - 3024536
.C.V Fax050 -3024693

I eZink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504
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De afgelopen jaren werd dedisco Flrst Move draaiende gehouden
doorReini Boer, Alex Mollema,Bert Mollema,Johan Oomkes enJelle
van derVeen. Uithun verhalen hebben we kunnen opmaken dat er
leuke en minder leuke momenten zijn geweest. De vele disco
avonden in "Het Trefpunt" werden Inhetbegin druk bezocht. Later
werd delijd van komen ietste laat endetijd van gaan ietstevroeg.

De draaiers van Rrs! Move waren ook aanwezig bij Koninginnedagen,
startweken, kinderdisco's. schuurleesten en zelfs op een bruiloft in pak.
Het grootste succes was één van de feesten in Intratuin, waar jeugdigen
flink uit hun dak gingen en de wat ouderen verontrust op deachtergrond
toekeken.
Op een feest inBedum vond het tegenovergestelde plaats:welke muziek
ze ook draaiden, André Hazes of Rock 'n Rail, er was geen beweging in
deaanwezigen te krijgen!
InSlochterenleekdemuziek voor eengroep aanwezigen niethard genoeg
tezijn,want zij gingen pal naast eengeluidsbox zitten.Later bleek dal het
verder opendraaien van de volumeknop weinig zin had, omdat deze
personen doof waren.
In Garmerwolde ging DJ Bert eens onder 220 Volt door zijn knieën.
Gelukkig isdit goed afgelopen.

AIhet gelddat erverdiend werd,kwam ineen pot en werd opgespaard om
nieuwe CD's ofeventueel apparatuur tekopen om opniveau te blijven.
Het waren leuke jaren voor de jongens: maar de motivatie nam af,
waardoor het tijd werd voor nieuwe DJ'sinFirst Move.Oud-lidReiniBoer
blijftvan departij en gaat verder met Christiaan Balkerna enSakeHeidema
(succes !j.
Misschien hebben de oude leden met gemengde gevoelens afscheid
genomen op vrijdag29 oktober jl, maar zekonden aanhetenthousiasme
van het nieuwe team en aan de grote opkomst zien dat First Move op
dezelfde voet door zal gaan.
Alex, Bert,Jelleen Johan bedankt voor al jullie leuke avonden, Koningin
nedagen en muziek!!

• delam. Stol aankondigde om te
gaan stoppen?
• erdan geen geschikte zaalruimte
meer was voor de28 verenigingen
in Garmerwolde?
• Dorpsbelangen dit een noodsi
tuatievond en direct isgaan praten
met B&Wvan Ten Boer?
• burgemeester Zandbergen advi
seerde om met een pakket eisen op
tafel tekomen?
• in café De Unie het onderwerp
eigenbrandweer ter sprake kwam?
• als het van de grond kwam, de
brandweerinlilapantalon,turquoise
jasje met gouden bies over de rug
en een hoogmodisch motorhelmpje
van het bekende huis Cardin zou
lopen?
• er op 26 november 1975 een
handwerktentoonstelling in café
Maatwas?
• we indecember '75tweekeer de
G&T in de bus kregen in verband
met Kerst?
• het tweede nummer wel met de
kop januari verscheen?
• er voor Garmerwolde een plan
lag voor woningbouw parallel aan
de L.v.d.Veenslraat?
• Ger Pot in'Readspreat"schreef
dat de uitvoering geen reële kans
van slagen had?
• de Harmonie haar jaarlijkse
oliebollenactieorganiseerde en de
loods bijperceelDorpsweg 31 (voor
heen J. Spanninga) als actie
centrum diende?
• de heren E.D. Post en S. Pest
man een oproep deden voor mede
werkers?
• de G&T met een eigen oproep
kwam om inde G&Tteadverteren,
omdat deze door zo'n 2000 men
sen gelezen werd?

• er een interview in stond met
Bruin Mulder?
• Bruin Mulder toen 77 was enals
kind voor een daalder in de week
ging werken bijdeboer?
• hij 600 gulden in een jaar ver
diendetoen hij trouwdeen datdaar
dan nog100 gulden huurafmoest?
• Bruin ook één van deoprichters
van de Harmonie was, hoewel hij
geen noot kon blazen?
• zij met de Harmonie ook een
keerover het ijsnaar Ten Post zijn
geweest?
• Bruin in zijn interview vertelde
dat meester Van der Veen zo'n
beeije alles kon, maar dat meester
Hildebrand z'n akte gekregen had
omdat hij van rijke komafwas?
• MeesterWinterterp met Nieuw·
jaarsdagalle kroegen afliep met de
muziek?
• Meester Van der Veen kinderen
metOudejaarsavondlekkernijenliet
ophalen, omdat ze dat met Sint
Maarten nietmochten?(Daarhad
dendevrouwen van deboeren geen
zin in)
• de brug over het Eemskanaal
aan heteinde van deoorlog isop·
geblazen?
• er toen nog jaren een ponije
heeft gevarenmetJurriën deVeer·
man?
• ze inde oorlog hetlandachter de
dijkkilometers onder water hebben
gezet?
• BruinMulder totslot zei (toenze
hem vroegen of hij het niet verve
lend vond om in een bejaarden
woninkje in Ten Boer te gaan wo
nen): "Je neemt dat plekkie
Garmerwolde toch altijd met je
mee?"

De Commissie

Tijdens de Thesinger Feestweek wordt erop dinsdagmiddag 2 mei
een boerenmarkt georganiseerd in het dorp. Het organisatiecom
mitéisaanhet inventariserenhoedit het besteingevuldkan worden.

Mensen die interesse hebben om deel te nemen aan deze markt
kunnen zich vóór 9 januari 2000 aanmelden bij:

Jaap Koenes tel. 050-302 1721.
Het moet uiteraard wel passen bij de jaren 50sfeer.
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Uit deinzendingen die binnenkwamen voor deAanmoedigingsprijs
Gemeente Ten Boer heeft de commissie, bestaande uit afgevaar·
digden uit de negen dorpen, dedrie volgende genomineerd:
• Dorpsbelangen Winneweer
• De Garmer &Thesinger Express
• Rudy Bremer - OSA concerten (= Stichting ter Organisatie van
Speeldagen voor Amateurmusici)

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ten Boer op 8
januari wordt de :vinnaar bekend gemaakt.



Jochemvan Gelder mocht op alle scholen indegemeenteTen
Boer nieuwjaarskaarteninontvangst nemendiewarenvoor
zien van een nieuwjaarsgroet. De kaarten zijn bedoeld
voor alle65-plussers in de gemeente Ten Boer. Heleen
Ridder en Alex Sarlo mochten de kaarten van de kinde
ren van "DeTil"aan Jochemaanbieden. Heleen schreef
de groet:Gelukkig 2000 en nog een langengelukkig
leven.
Een mooie groet, vond Jochem, voor mensen die
toch al wel een beeije oud zijn. Hij benadrukte het
belang van de kaartjes van de kinderen: "Oudere
mensen krijgen niet altijd zoveel kaartjes; ze zullen
heel blij zijn dat jullieaan hen gedacht hebben."

Natuurlijkhaddendekinderenveel vragen: 'Waarom
zie ikmezelf op de kop als ik in eenholle lepel kijk?"
ArjanKol stuurde aleens eerder eenvraag naar Willem
Wever: "Hoemaken ze gips?"Nog voor Arjan antwoord
had van Jochem,viel hij uit een boom,brak zijn arm en ...
belandde in het gips! 'Nuweetjedus hoe ze gips maken,"
lachteJochem. Arjankreeg daarop,net als alle kinderen, een
handtekeningvan depresentator.Onder luidgeroep van 'Het is
een echtehandtekening!"en'Ikga'em inlijsten!"gingen dekinderen weer
uiteen.
Na eerst nog met eengroepje kinderen uit de gemeente Ten Boer (voor
Thesinge was dat Ma~a Heidema) int Jopje te hebben gegeten, bracht
Jochem depost naar het gemeentehuis inTen Boer.Alshet goed is,heeft
iedere 65-plusser inmiddels een kaart ontvangen.

Jochem van Gelder op bezoek bij"De Til" in Thesinge.

Van deO.B.S. inGarmerwolde mocht EdwinStiksmamet Jochem meeuit
eten.Op ons verzoek maakte hij ereen verslagjevan. Marilyn en Marissa
Bakker vertellen hoe het 's middags bij henop school ging.

@len 11l1:1@Joc/temunn /)ellJer
We kwamen daaraan en Jochem kwam later. Toen hij erwas gingen we
eten en onder het eten stelden we vragen. En een mevrouw die daar
woonde vertelde over wat er vroeger was gebeurd.
Na het eten gingen we op een groepsfoto, dus met z'n allen opde foto.
Toen zijn ernog een paar foto'sgemaakt en toen ging hij weg.
Ik vond het heel leuk.

Edwin Stiksma (groep 6)

&:en;wkop Be ll«j ...
Jochem van Gelder kwam donderdag 9 december op

school. Hij kwam met een zak opzijn rug. Enzei: Ik lijk
Zwarte Piet wel. Maar dat is het niet. Hier zitten alle
wensen vanalle kinderen in. En één is: dat iedereen
hoi tegenelkaarzegtengezond zijn.Diewasvan Kim
van der Giezen.
Endiewensen zijn voordemensenuit Ten Boerdie
65 jaar of ouder zijn. En alle scholen van de ge·
meente Ten Boer hebben zo'n kaart gemaakt en
Jochem vanGelder diebrengt dekaarten naar Ten
Boer.

Marissa Bakker(groep 5)

O'lJil1em01Jever/@)ocltemVa lt~/»er
Op donderdag 9december was Jochem van Geldervan

WILLEM WEVER opschool. Iedereenhad zijnfototoestel
meegenomen.

De meeste vragenwaren zo:
- Hoe oud bent u? 36 jaar.

- Heeft u kinderen? Ja, drie jongens.
- Hoe heten ze? David, Levie en Jesse. (Jesse is ook eennaam van één
van de scholieren.)
- Waar woont u? Postbus 25700, 1202 Hilversum.
- Hoe oud zijnuw kinderen? David is6jaar, Levie 4jaar en Jesse 1Y2 jaar.

Ook was erdevraag:Mag ik uw handtekening?Toen zei Jochem: "Ja, als
ik wegga".
Er waren veel fotografen en erwerden veel hand1ekeningen uitgedeeld.
Helaas was het maar een half uur!!!!!

Marilyn Bakker (groep 7)

,.- DAGELI JKS VERSE : -----.......

• groe n te n & fru lt • biolog is che t e e l t
• a ardappe len • boerenz u i vel
• scha rre le ieren • salades

Dorpsweg 1, Garmerwolde Tel.: 050 · 4042921 1 5418462 Fax.: 050·4042922

Voor motoren, bromfi ets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bov8g · lId - OH. Suzukl Oeaktr

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 • Garmerwolde
® 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon 050

5421890
24 uurs-dienst

• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevel reiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
';'j':''d':[111#ij?l, j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Adm"im"i,· Ritsema

Uw adres ""OOf;

financiële
admi nistra tie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N . Schutterlaan 46
9797 I'C Thesingc
relefoon: (0'; 0) 314 44 04
f.LX: (050) 302 11 82
prive: (0 ';0) 302 13 19

Reinder
vld Veen

Voor bedrij ven en particulier
handel In:
~ Pallet- en magazijnstellingen
~ Magazijnwagens
~ Palletwagens
~ Kantoorkasten
~ Gebruikte kantoormeubelen
~ Enz.
~ "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3D24833
B.g .g . 050 - 3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06 • 51581D46
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wvan&maanlJ

Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterli jk woensdag 19 januari
19.00 uur , zo mogeli jk eer
der.

éJ( e f)a ct i e

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie OSO - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-541 53 35
Admin istratie:
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 38
96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

24 december
20.30 uur: Thesinge, Kloosterkerk,
ds. S. Ypma ends. P.C. de Lange
m.m.v. Muziekkorps "De Bazuin"
uil Groningen
22.00 uur: Garmerwolde, ds. S.
Ypma m.m.v. De Harmonie en het
Gemengd Mannenkoor Garmer
wolde
25 december
10.00 uur: Garmerwolde, ds. S.
Ypma m.m.v. zangkoor "Lovende
Stemmen",Judith Pranger en Karel
van Aurich
26 december
10.00 uur: Thesinge, gezinsdienst
m.m.v. De Kindernevendienst
31 december
19.30 uur: Thesinge, ds. S. Ypma
1januari 2000
10.00 uur: Thesinge, Anneke
Meiners (Nieuwjaarsbijeenkomst)
2 januari
1O.OOuur:Thesinge,ds.L.H. Kwast/
Leeuwarden
14.30 uur: ds. L.H. Kwast/Leeu·
warden
9 Januari
10.00 uur: Garmerwolde, ds. S.
Ypma
16januari
10.00 uur: Thesinge, drs. LAJ.
WolthuiSiWinsum
14.30uur:drs.H.HoekslraiEmmen
23 januari
10.00uur:Thesinge,dhr. H.C. Per·
dok/Appingedam
De invulling voor 30 fanuarl is nog
niel bekend.

~en»a
zaterdag 25 december
Huiskamercafé t Jopje inThesinge
eerste kerstdag gesloten
31 december en 1 januari
Bovenrijge molen; 13.00 lot 16.30
uur: nationale groet 2000
zaterdag 1 januari
Het Trefpunt; vanaf 00.30 uur zijn
alle Thesingers van harte welkom
omelkaar een Gelukkig Nieuwjaar
te wensen en samen een millen·
niumborrel tedrinken.
Huiskamercafé I Jopje
geopend van 16 tot 19 uur.
zaterdag 8 januari
De Leeuw; 20.00 uur: Nijjoars
veziedemetThomasvaer enPieler
nel en het Drents duo Harm en
Roelo\. (NBvP)
liggelhalfTen Boer;20.00uur:Extra
feestelijke Nieuwjaarsbijeenkomst
van degemeenle Ten Boer
woensdag 12 januari
De Leeuw; 20.30 uur: Vergadering
Feestcommissie
zaterdag 15 januari
Café Molenzicht; Nilloarsveziede
Ver. Dorpsbelangen Thesinge
zondag 16januari
De Leeuw; 10.30 uur: Nieuwjaars·
concertvan deAlpenjagers.Entree
f 7,50 p.p. incl . twee koppenkoffie
(zaalopen om09.30 uur).
dinsdag 25 Januari
De Leeuw; 14.00 uur: Doe-middag
NBvP
donderdag 27 januari
Kerkhörn; 10.00uur: Koffiemorgen

Bel met één vanonze hypotheek·
adviseurs:
JacobArends of SjoerdCats
Ielefoon (050)3039494

Uziet het.MetdenieuweOpMaat
Hypotheek vande Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening eneen verzekering. En at
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

..Wehebbeneen primainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken om voorde/(jnde
ren tezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo·
theek betalen. kandat?
Ja, dat kan .

..Allebei netafgestudeerdendi
rect aan hetwerk. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan .

..We zijnopzoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer
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