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25 Jaar 6&T Express
"DorfJsAuis voor"aten nsdu"

Gedeputeerde Bleeker neemt heteerste boek van Peta Jurjens in ontvangst (Foto:Wolter Karsijns)

Ditis detitelvan hetboek dat is
verschenen naar aanleiding van
het 25·jarig jubileum van de
dorpskrant.
Dat de krant het zo lang heeft
volgehouden en bovendien nog
zospringlevend is, is niet alleen
een verdienste van de veorma
ligeen huidige medewerkers. Het
is ookeen verdienste van debe
woners, diealtijdmee willen wer·
ken aan een interview; aan de
abonnees,die dekrant trouw blij·
ven enaan debezorgers,die door
weer en wind gaan en nieuwe
abonnees werven.

De verschijning van het boek
Door een groot aantal mensen iser
een jaaraan gewerkt en iedereen is
nieuwsgierig naar het resultaat.
Op 26 april om half vijf is het dan
zover. Peta Jurjens, medewerker
van het eerste uur,opent defeeste
lijke middag. Voor een groot aantal
genodigdenen andere gasten geeft
ze eerst het woord aan Geert
Boschma, één der oprichters van
deG&T.Deze vertelt dat hijdestijds
samen met Roelof Ganzeveld het
initiatief tot het uitgeven van een
dorpskrant genomen heeft om het
"oude' en het "nieuwe" dorp wat
dichterbijelkaartebrengen."Nieuw'
was deL. van der Veenstraat.

Daarna is het de beurt aandead
verteerders. Zonder dezen had de
krant nog geen maand kunnen be
staan. Degenen diegenoemd wor
den,zijneveneens mensen van het
eerste uur te weten Bouwbedrijf

Havenga Garmerwolde, Oudman
Thesinge, Joop Noordhof Garmer
wolde en de Rabobank, toen
Garmerwolde,nu Bedum-Ten Boer.
Namens hen voert Jacob Arends
het woord.

Eerste boek
Het eerste exemplaar wordt over
handigd aan gedeputeerde Blee
ker. Deze memoreert in zijn toe
spraak dat decommunicatieonder
ling indedorpen een hele belang
rijke voorziening is en dat deG&T
dat volledig heeft waargemaakt.

Daarna ishet debeurt aan toneel
groep "De Rijge'. Met z'n vijven
wordt er uit het boek voorgelezen
op een licht ironische en vermake
lijke wijze.
Namens dedorpsverenigingen van
Garmerwolde en Thesinge wordt
het woord gevoerd door lrene
Plaatsman.
Tot slot krijgen alle medewerkers
aan hetboek en dehuidige redactie
leden bloemen aangeboden.

De hele middag wordt muzikaal om
lijst door deMagie Five, een drive-

in show die ruim 25 jaar geleden
werd opgericht. Speciaal voor deze
gelegenheid is alles weer van stal
gehaald en zijn ook de oprichters
aanwezig.

AI met al een hele geslaagde mid
dag met als blijvend aandenken het
prachtige boek.

Delta van der Molen



25 Jaar in het ondelWijs den lesstof öegrijpen en opdraCH
ten kunnen uitvoeren zonderono
verkomelijke problemen. Door de
vele oorzaken van leerproblemen
isdit een u~gebreide enintensieve
opleiding. Gelukkig rondt Greet de
opleiding metsucces af. In debal
sisschool begeleid1 ze,ook nunog
kinderen diespeciale aandacht no·
dig hebben opeenbepaald eerge;
bied.

Pracht volkje
Greet heeftopdit moment degroe
pen 3 en 4 onder haar hoede. Ze
genietnog stëeds va aar werk en
van ' et pracht voll5ie datzemag
begeleiden. ElKe dag, behalve de
woensdag (dan is ze vrij), gaat z
met plezier naar school. Ze vin
het belangrijk dat kinderen lekker in
hun vel zitten. Als dit het geval is
presteren ze ook beter. Daarom
wordt erveel gespro en. Meer dan
vroeger, toen sprak alleen dejufol
meester. Gelukkig isdit nu anders.
Het kind staat centraal; hoe is de
emotionele en socialevaardigheid,
en hoe kan dit gestimuleerd wor
den? Groeps- en individuele ge
sprekken worden benut om kinde
ren tewijzen ophun eigen mogelijk
heden en eigen capaciteiten. Je
hebt nu eenmaal mensendiebeter
zijn in taal, rekenen of in gymnas
tiek. De vaardigheden kunnen zo
veel mogelijk bijgebracht worden,
maar grijp niettehoog.
De christelijke normen enwaarden
spreken hier ook van. Je mag er
zijn, zoals je bent. Greet vindt hel
fijnom dekinderen bijbelse verha
lentevertellenwaarin deze aspec
ten naarvoren komen.

Zijn dekinderen anders geworden?
Greet werkt al vijfentwintigjaar met
kinderen.Een tweedegeneratiekin
deren komt bij haar in deklas. Zij

Even pauze
In 1974trouwt Greet met KorVeen
kamp en samenvestigen zezichop
deouderlijke boerderij nKor aan
deThesingerweg. Eengoedereken·
aar merkt nu op dat Greel Kor
onlangs ook hu 25-jarig huwelijks
en bedrijfsjubulieum mochten ie
ren. lndie tijd ishet niet gebruikelijk
omalsgetrouwdevro inhe on
derwijstewerken. Dochter Lo ien
en zoon Jan worden geboren.Haar
gezin en het akkerbouwbeddjf vra
gen alle aandacht.

kele jaren in een kleuterklas.

Remedial Teaching
Groot gaat weer aan destudie. Ze
volgt, naast haar gewone werk
zaamheden, een opleiding voor
Remedial Teacher. Daar leert ze
hoe ze kinderen met leermoei
lijkhedenzo kanstimulerendat ze,
ophun eigen niveau, deaangebo-

Weeraan de slag
Toch kruipt het ondelWljzersbloed
waar het niet gaankan. Greet gaat
in 1981, op de tijden dat zoon Jan
de peuterspeelza bezoekt, weer
aan het werk. Als stimulerings·
leerkracht opdekleuterschool aan
de Kerkstraat. De basisschool is
nog niet ingevoerd en de kleuter
school bevindt zich niet achter de
'grote school' maar zo'nvijftig me
ter verderop. Daar waar nu 'De
Wingerd' haaractiviteitenontplooit.
Met deinvoering van het basison
derwijsveranderendebevoegdhe
denvandekleuteronderwijzers. Zij
mogen nu les geven aanalle groe
pen van debasisschool. Greet, en
meI haar velen, voelde zich hier
door knap ongemakkelijk. Wel les
geven aan groep 8, maar niet de
juiste opleiding hiervoor. Daar wil
ze iets aandoen.

naar deprincipes vanmeneer Frö
bel. Laat kinderendoor middel van
het vouwen de wereld verkennen.
Het jonge kind ziet alles globaal.
Inzicht in de kleine dingen moet
gestimuleerd worden.
Doorhetvouwen van grovevormen
naar meer gedetailleerde vormen
leert het kind inzicht in dematerie.
De strenge, bijna wellische bena
dering spreektindehuidigetijdniet
meer aan, maar is in die tijd . we
spreken van dejaren zestig - heel
vernieuwend.
Er wordt indeopleiding minder aan
dacht besteed aan de emotionele
kant van het individuele kind. Na
drie jaar kleuterkweek haalt zede
A-akte.

Aan deslag
In 1967 gaatde kersverse kleuter
juf aan de slag in Ens (Noor
doostpolder). Grote kleuterklassen
gevuld met babyboomers. En dan
komt er wat opjeaf. Een gedegen
opleiding, maar kinderen die niet
altijdaan hel(ideaal)beeldvoldoen.
Met je eigen creativiteit en • door
schadeen schande -opgedane er·
varing kom je een heel eind. Met
veelplezier werkt ze in Ens. Daar
naasthaalt ze in Zwolle dehoofd·
akte.Maarhetnoorden,en deliefde,
trekt. Greet gaat weer terug naar
Groningen. In de stad-Groninger
wijk Vinkhuizen werkt ze nog en-

Medio november 1999 is Greet Veenkamp 25 jaar werkzaam in het
onderwi js. Dit wordt In kleine kring gevierd, de jubilaris wil "galn
toustanden". De kleinekring bestaat uit hetteamwaarmee zedage
lijks werkt, de schoolcommiss ie, de ouderraad en de
medezeggenscha~sraad. Opdep ekwaarzeeen grootdeel vanhaar
lev n heeft doorgebracht: Basisschool "De Til" aan deKerkstraat in
Thesinge.

Greet Veenkamp

Vouwreeksen
Op dekleuterkweekindeStad ge
niet Greet een gedegen opleiding

Wie is Greet?
Greet Entjes groeitopaan deLage
weg in Garmerwoldeen bezoekt in
dejarenvijftigdelagere (toen nog)
gereformeerde school teThesinge.
Droomt ze ervan om kleuterjul te
worden?'Nee,' ishetantwoordvan
de jubilerende juf, 'ik wilde graag
verpleegster worden. Mijn vader
vond dit maar niks, veel te zwaar
voor zijndochter: Op demulo, die
Greet nade lagereschool bezoekt,
adviseert een lerareshaaromnaar
dekleuterkweek te gaan.

GOED VOOR UW GOED

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparalie

Boyag-Iid - Ofl. Suzukl Dealer

Werkplaats 's maandags

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Rijksweg 15 • Garmerwolde
q;, 050 - 3021624

V OOl" motoren, bromfiets
offie ts naar

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatieM Fa, W, Kooi & zn
-ss- in s t a llatiebecJrijf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 541 9969

Gas
Water
Electra

C .N . Schutter/aan 46
9797 PC Thcsi nge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Ad....;"'ari,. Ritsema
Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting
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Het ganzenhek aan de Oude Rijksweg 25
Inhethuisachter dit ganzenhek wonen sinds ongeveer anderhalf jaarAlbert Secuur enMiranda Bolhuis.
Nu is Bolhuis voormij een bekende naam, want zoheette mijnvroegere buurman (hij woonde wel één
kmverderop, maar striktgenomen was heteen buurman). Ditbracht even hersenactiviteiten bij Miranda
opgang: "Nu jehetzegt ...ja inderdaad,er is een familierelatie; maar was hetnudeneef van mijnvader,
of deneef van de broer van mijn vader, of washet toch.,"

Miranda Ba/huis en A/bert Secuur wonen aan de Oude Rijksweg 25.
(Foto: Henk Remerie)

Karel Drabe

den aan de hand van hun stem.
Mensen die veel naarderadio luis
teren zullenwaarschijnlijkhunstem
kennen, wantA1bert& Miranda spre
kenook denodige commercials in.
Eén van die reclame boodschap
pen isbijvoorbeeld opRadioNoord,
waarbij voor hypotheekadvies ver
wezen wordt naar teletekst. Dus leg
uw oor teluisteren;misschien ishet
een aardig spelletje om ze eens te
traceren op een dorpsfeest.
En zo heb ik nóg een paar bladzij
den aantekeningen liggen.Maardat
moet maar eens een andere keer,
want dit stukje mag nietal te lang
worden.

en toen viel op de een of andere
manier hetkwartjedefinitief: 'Dit is
het, hier willen we wel wonen."

De rest van deavond verstreekmet
keuvelen over het werk van Albert
Secuur en Miranda Bolhuis dat al
les met toneel te maken heeft: het
Noord Nederlands toneel, deband,
het gezamenlijke eigen bedrijf, het
"Theater te water" (is ook inThes·
inge geweest, u herinnert zich dat
vast wel), de organisatie van de
Noordelijke Artiestenmarkt op 14
mei in de Oosterpaart, pro
bleemjongeren, enzovoort, enzo
voort.
En nu zou ik bijna vergeten dat ze
heel goed voorgesteldkunnen wor-

Dit deed bij mij de vraag rijzen of
Albert Secuur misschien ook nog
bandenhadmet Garmerwolde.Nu,
dat bleek niet zo te zijn; maar het
scheelt eigenlijk nietveel: hij isop
gegroeid in Ruischerbrug! Dat be
tekent dat hij nog heeft meege
maaktdatLewenborg nogweiland
was. Dat herinnerde hij zich goed,
en ik had even de indruk dat we
misschien een gemeenschappelijk
klein pijntje hadden, nl. 'Wat jam
mer dat erdaar geen weiland meer
is."Ook dit interessante onderwerp
leek mij maar beter om te laten
rusten, want immers:wat heeft Le
wenborg temaken met het 25-jarig
jubileum?
Inhet kader vanhet jubileum heb ik
even gehengeld naar het feit dat ze
op nummer 25 wonen. Was dat
indertijd nog eenredenomhet huis
tekopen? Zoalsteverwachten was,
kon het antwoord van Albert en
Miranda als volgt krachtig worden
samengevat: neen. Indertijd wisten
ze via internet dat het huis te koop
stond, maar op basis van defoto op
desite leek het huis ze niks. Echter
... toevallig waren zeeen keer inde
buurt, en daarom besloten zetoch
een kijkje te nemen. Tot hun grote
verrassing bleek het allemaal veel
mooier dan op de foto. In vervolg
hierop hebben ze het huis bezich
tigd, en na derondleiding kwamen
ze weer terug in de woonkamer.
Daar zagen zedoor de ramen de
volgende stortbui aankomen. Tja,

Roelie Karsijns-Schievink

kan dus uiteigen ervaring spreken
alsdeze vraagwordt gesteld. "Nee,"
zegt juf Greet, "kinderen zijn nog
steeds hetzelfde. Dezelfde kuren
en streken.
Ze vragen nog steeds om zeker
heid en consequent handelen. Ho,
isho.Degrenzenwordenuitgetest.
De plaats vanhet kind inhetgezin,
in deklas en indemaatschappij is
wel anders geworden.Kinderen zijn
veel vrijer, opener en durven meer
vragen testellen.
Alsonderwijzer sta jenu meertus
sen de kinderen." Greet wordt nu
door de kinderen weleens aange
sproken ophaar gedrag: "Wat kijk
jechagrijnig, juf,dat vinden wehe
lemaal niet leuk." Vroeger durfden
dekinderendit niet tezeggen,som
migen durfden zelfs niet tevragen
of ze naar het toilet mochten! Ge
lukkig Is dit veranderd.

Greet, die zo graag verpleegster
wilde worden, werkt nu al vijfen
twintig jaar in het onderwijs.
Terugblikkend ishetgeen verkeerde
keuzegeweest. Het onderwijsheeft
haar hart. Een studieorthopedago
giek, waar nog dieper op leer
moeilijkheden en leerproblemen
wordt ingegaan, is een (nog)
onvervulde droom.
Toch die zorgende kant die boven
blijftkomen. De zorg voor het indi
viduelekind."Want,"zo zegt Greet,
"er is geen kind gelijk." Dat blijft
boeien, ook dekomende jaren.

NIJDAAf
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

BEKKEMA
net even iets anders

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

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjesen bittergarnituur.
• Fru itmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 404121B
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25 Jaar dorpsdokter
Van "Magik even bellen" naar het gsm'etje
De semafoon hangt zwaar aan deschouder. Het Is zaterdagavond·
hij Is onderweg naar huls en neemt even tijd om naar de jonge
zwanen tekijken.Mooi laat lenteplaatje. Plotseling gaan er twee van
dedrie lampjes opdesemafoon branden- belangrijk bericht vanuit
depraktijk.Waar ishet dichtstbijzijnde huis?Daar ...snel ernaar toe
enaangeklopt.Even wachten, dan gaat dedeur open, eerst op een
kier. "Mag ik even bellen?" Natuurlijk mag dat. En het hééft haast.
Een bevall ing dient zich aan, een stukje verderop. Snel naar huls,
spullen pakken enweer vertrekken. De volgende ochtend vroeg, het
is dan even over twaalf uur 's nachts, is 't er:een klein blond meisje.
Een tijdje later met een goed gevoel naar huis en naar bed. Dokter Friezema, 25 jaarhuisarts in Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Zo hád het kunnen gaan, maar zo
ging hetniet!
Ikbenop bezoekbij dokterFriezema
- al weer25 jaar onze dorpsdokter.
We halen een stukje geschiedenis
op en spreken over juni 1994: mijn
dochter wordt geboren.Dokter Frie
zema had gewoon dienst - hij was
thuisbereikbaar.Tweejaarlater,als
mijn zoomiezich aandient, gaat het
weeranders:hijheeftgeendiensten
we 'wijken uif naar dokter Keizer.
Dat ging ruim twintig jaar geleden
wel anders.Als dokter had jeeigen
lijk altijd dienst en een weekend vrij
was ernauwelijks. Ondanks dat de
werkdruk enormistoegenomen (ge
middeld twee procent per jaar) kan
ernu wel écht vrij genomenworden
enworden belangrijkezakenals een
bevalling door oollega's overgeno
men. Opde avond van het gesprek
heeftdokter Friezema echter dienst
en kan dus weggeroepen worden.
Geen reden voor een gehaast inter
view: hij neemt de tijd en er is een
lekker stukje gebakbij de koffie.

Uiteraard gaat het in het gesprek
voor een groot deel over het verle-

den: wat was vroeger anders dan
nu, zijn mensen veranderd of de
vragen waar ze mee komen? Zo
blijken rode hond enmazelen bijna
niet meervoor tekomen enhoeven
kinderen niet meer"gepokt" tewor
den. Volwassenen ziejetegenwoor
digvakermetsportblessures,ze zijn
beter voorgelicht en mondigerdan
vroeger: de vraag naar hetwaarom
van een ziekte wordt vaker gesteld
en de wens om doorgestuurd te
worden naar een specialist wordt
vaker gehoord. Niet dat het dedok
ter aan deskundigheid ontbreekt
hoor! Elk jaar is er bijscholing, elk
jaar moeten40studiepunten gehaald
worden, elke vijf jaar wordt de voor
bije periode geëvalueerd en als er
wat aan de kennis ontbreekt, m6et
dat ingehaald worden.

Zo komen we bij een belangrijke
innovatie in de dokterspraktijk: de
invoering van de computer. Na een
paar jaar is de machine al onmis
baar, en met reden.Vroeger was er
de 'groene kaarf, waarop de pa.
tiënt-gegevenswerdenbijgehouden.
Welke behandelingen in het verle-

denwaren uitgevoerd.welkemedicij
nen zijnvoorgeschreven. AI diege·
gevensstaannu indeelektronische
administratie. Watvooral een enor
me winst is, is het bijhouden van
mogelijkebijwerkingen van mediej
nen en de invloed die verschillende
stoffen op elkaar kunnen hebben.
Datisnietmeeruit hethoofdtedoen:
inde 'medicijngids" staan alleen al
van AtotenmetMzo'n500 merken
beschreven, metelk hun mogelijke
bijwerkingen en invloed op de wer
king van andere medicijnen.
Die combinatie - praktijk met apo
theek - maakt het werk als huisarts
trouwens wel boeiender en levert
nog eenvoordeel op ook omdat het
zelf verstrekte recept goedkoper is
dan dat van de "echte"apotheek.

Wepratenook over de praktijk van
detoekomst- wat zal erveranderen
tenopzichte van nu?Dokter Frieze
ma noemt devergrijzing - een feno
meenwaar je jenauwelijks op kunt
voorbereiden. Meegroeien met je
patiënten,zegoed kennen,daargaat
het om. Er wordt aan gedacht om
eenpraktijkverpleegkundigeindienst

van drie huisartsen aan te stellen.
Dat zou de werkdruk - die in de
toekomstalleenmaar zal toenemen
- mogelijkwat verlichten.
Iksluit het gesprek afmet de vraag
ofde kinderen inhet voetspoor van
hun ouders zullen treden. Mevrouw
Friezema zegt dat ze dat soms niet
hadverwacht: wierealiseert zich dat
erin een doktershuis kinderen wa
nen die stil moeten zijn als (in dit
geval) vaderpraktijkheeft, kinderen
die altijd met het hele gezin weg
willen als hetmooi weer is. Dit kinder
leed werd in het gezin Friezema
blijkbaar ruimschoots gecompen
seerd want Steven loopt al zijn 00'

schappen en Annelies volgt in sep
tember.

Als ik even voor tien uur naar huis
ga, isdetelefoon niet gegaan. Een
rustige avond in de dorpen: geen
vakkundige pleisters ofandere pro
fessionele medische aandacht no
dig geweest. Maar denacht is nog
lang ...

Hans Klamer

~J r----==-
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es BenzMerceInstallatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax050-3024693
• Zink
• Dakbedekking

L:
I

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d, Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties
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Brave heeft al heel wat kilometers afgelegd Tuinkeuring
Brave (de dappere) is al25 jaar bij PetraDatemavan deMartinimanege. Ze was zestien jaar oud, toenze
een eigen pony kreeg endieheette Brave. Petra reed van haar zevende tot haar elfdeopeen manege in
Delfzijl. Daarna leste ze bij Netty Nieboer in Bedum.

Greetje met Brave, de trouwe metgezel van Petra Daterna.
(Foto:Henk Remerie)

Toen Nettyging trouwen enervoor
alle manegepony'seentehuiswerd
gezocht, was het niet zo makkelijk
om voor Brave een plekje te zoe
ken;hetwas namelijkgeen makke
lijke pony. Hij was wat "dampig"
(last van hoesten) en had de rare
gewoonte ombeginnende en ang
stige ruiters er steeds af tegooien.
Vader en moeder Datema waren
toen nog helemaal geen paarden
mensen, maar kochten uiteindelijk
toch Brave voor hun dochter. Er
was één voordeel, Petra kon im
mers volledigvoor de pony zorgen
enzo kwam Brave inhet weiland bij
hun huis in Eenum. De buitenlucht
(voor het hoesten) zou hem goed
doen!
Petra heeft eigenlijk van jongs af
aan zich zelf met depaarden moe
ten redden, een harde leerschool
dus.Terugkijkend zegt ze:"Hetwas
niet altijd even makkelijk, maar het
heeft me toch op een goede manier
gevormd.

Allround
Brave is een kruising van een New
Forest x Engels volbloed. Tot z'n
derde liep hij in de vrije natuur in
Engeland rond. Hij werd met nog
een achttal pony's rechtstreeks uit
Engeland gehaald. Tot haar 21 ste
heeft Petra op Brave gereden. Bij
de NPC haalde ze verschillende
diploma's voor dressuur en sprin
gen. Langzamerhand toch tegroot
voor de pony, werd er uitgekeken
naar een paard.Ook nu weer kostte
het heel wat moeite om haar ouders

zo ver te krijgen een paard te ko
pen . Een dagje mee naar een
springconcours in de Eemshaven
deed haar vader toch van gedach
ten veranderen en het paard kwam
er.

Hoe ging het verder met Brave?
In het kader van haar opleiding
jeugdwelzijnswerk liep Petra stage
op deMartinimanege. Daar kwam
ze in aanraking met de gehandi
capten sporten zoheeft zeeigenlijk
van haar hobby haar werkgemaakt.
Ze haalde haar instructeursdiploma
en volgde een cursus om les te
geven aan gehandicapten. Zo be
landde Petra opdeMartinimanege
en Brave was één van de eerste
"dingen" die mee verhuisde. In het
beginreed Petra hem alleen, maar

later reden er ook anderen op. Ze
wisten waar zeaan begonnen,want
hij gooide ernog steeds ruiters af.
Gelukkig heeft nooit iemand eriets
aan overgehouden. Toch vonden
de ruiters het iedere keer weer een
uitdaging om Brave te rijden. De
reden was, dat hij toch fijn liep en
dat zeerafgegooidwerden,namen
ze opdekoop toe. Brave heeftdus
al heel wat kilometers afgelegd.
Greetje, die ook meedoet met de
Special Olympics, heeft de laatste
jaren nog opBrave gereden.Brave
is nu 37 jaar en geniet de laatste
twee jaar al van zijn oude dag.
Samen met Bruno die 25 jaar is,
komen zestraks opdenieuwe loca
tie in de "bejaardenwei" te lopen.

PetaJuryens

De tuinkeuri ngscommissie
maakt dit jaar twee keer een
ronde. Eén keer indelenteen
één keer indezomer. Erwor
den beidekerenprijzen toege
kend.
De commissie letditjaarvooral
op bloemrijkheid: uitbundige
kleuren of juist genuanceerde
kleurschakeringen,hetgebruik
van (bijzondere) eenjarigen,
planten inpotten, enz. Daarbij
kanhetgaanomdehele tuinof
bijvoorbeeld eenarrangement
bij de voordeur.
De staat van onderhoud van
de tuin speelt wel mee bij de
beoordeling, maar hiervoor
wordt dit jaar geen speciale
prijs toegekend.
Dit jaar zullen de bordjes niet
pas inhet najaar,maar onmid·
dellijk na de keuring worden
geplaatst, zodat de winnende
tuinen in hun volle glorie te
zien zijn .

Noteert u vast de data in uw
tuinagenda: maandag 22 mei
en maandag 10juli.
De tuincommissie wenst ieder·
een een bloemrijk tuinseizoen.

Anne Benneker-Sanders
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Hoveniersbedrijf
. Brouwer

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.I. gediplomeerd

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
vanhooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

Groningen - Telefoon (050) 541 6861/06 51 355406

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf, jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

o Advies enOntwerp van detuin.
o Aanleg en onderhoud.
o Sierbestrating

o Waterpartijen &vijvers.
o Houtconstructies.

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer ,

Telefoon 050 - 3021905

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050- 5418610
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De G&T op bezoek bij Jaap en Harmke Hartog

Naar verluid vierde de familie Hartog hun 25-jarig huwelijk na de
laatste schaatstraining opKardinge d.d. 10maart j.l.Op verzoek van
Willemien schreven ze zelf een stukje.

De redactievan deG&Tisnog heel
langgebleven voor deze vraag.Dat
het financieel natuurlijk haalbaar
moet zijn, met diehoge drukkosten
van tegenwoordig.En over Jaap en
Harmke: dat jegeluk moet hebben
ofnoem jedat zegen van boven en
dat je vertrouwen moet hebben en
naar elkaar toegroeit.

Stoomfluitjes

wel de eerste 15 jaargangen ge
mist.
G&T: Daarom bieden we jullie ook
-voor maar 35 gulden - het 25-jarig
jubileumboek aan.
J+H: Blijft de G&Tookdevolgende
25 jaar bestaan?
G&T: ?? Zo'n soort vraag hadden
we jullie ook net willen stellen.

Aldus het fictieve interview,bedacht
en geschreven door Jaap Hartog.

• Te koop:
grind, af te halen bij J. Veenstra,
Grasdijkweg. Voor de prijs van f
3,50 per kruiwagen. Jas Mocking,
Oude Rijksweg 34 teGarmerwolde.
• Gevraagd:
Iemand voor het maaien van mijn
gazon. S. de With, Dorpsweg 30,
Garmerwolde.
• Gezocht:
Gaat uook de kasten opruimen, de
kleding kritisch bekijken, nieuwe
zwemkleding voor de kinderen ko
pen?
De Kinderen van het AZC kunnen
het goed gebruiken! Breng uwever
tollige spullen bij Mieke Welling,
W.F.Hildebrandstraat22.Zij brengt
het op het goede adres.

Enkele gasten ophetfeestje van de
familie Hartag in maart 2000. (Foto:
Els Knol-Licht)

terugkijken is al moeilijk en het is
opmerkelijk dat je in vergelijking
metterugkijken zo vreselijk gehan·
dicapt bent om vooruit tekijken.
J+H: Ga maar eens na: toen wij in
1974 trouwden inHardenberg had
den we nog nooit van Garmerwolde
gehoord.
G&T: Warenjullie dan zo slecht in
aardrijkskunde?
J+H: Nee, we waren toen nog wat
meer gericht op het westen van het
land. (Ze laten de huwelijkskaart
zien. Toekomstig adres: Sadee
straat 5, Den Haag; na 1 oktober:
Begoniapad 9, Gouda, lezenwe.)
G&T: Hoe kom je er dan op om
weer naar hel Noorden te verhui
zen?
J+H: Het beviel ons best inGouda,
een leuk stadje met een prachtig
stadhuis en vooral de gebrand
schilderde ramen in de Sint Jars
kerk zijnschitterend mooi.Maar het
isertedruk.Als we gingen wande
len, hadden we Bort - onze zoon
vandne -aan deriem. Het was niet
vertrouwd om hem alleen te laten
lopen. Eén stapje van de stoep af
en hij zou onder een auto komen.
G&T: En toen direct naar Garmer
wolde?
J+H: Nee, we woonden eerst nog
een poosje inTen Boer.Toen kwam
deoude Rabobank tekoop en wa
ren wij de hoogste bieder. Wij na
men natuurlijk direct een abonne
ment opdeG&T, maar we hebben

Jaap en Harmke Hartag tussen het
koolzaad. (1999)

Voor de quizwerden andere men
sen uitgekozen. Daar had deG&T
mooi een voorbeeld aan kunnen
nemen.
G&T: Nu even serieus.
J+H: Over welke 25 jaarhebben we
het nu eigenlijk, die voor ons ligt of
die achter ons ligt?
G&T: Dat is een goed idee, maar

De G&T dacht namelijk dat ze dit jaar 25 jaargetrouwd waren. De krant
bestaat ditjaar ook 25 jaar en verzamelt inditnummer allerlei zaken die
met 25 jaar te maken hebben.
Het wordt echter een bezoekje met tegenvallers: ze zijn namelijk nietdit
jaar 25 jaar geleden getrouwd.
De G&T stelt toch een interviewtje voor.

25 Jaar getrouwd?

G&T: Wanneer zijn jullie getrouwd
en waar?
J+H: Dat isalheel lang geleden,we
weten het niet meer precies.Verder
is ons geheugen nog heel goed
hoor.
G&T:Waar hebben jullieelkaarvoor
het eerst ontmoet?
J+H: "Wladiwostock'
G&T: ???
J+H: Dat antwoord hebben we in
gestudeerd toen er eens dreigde
dat we met een quiz mee moesten
doen. Het soort quiz dat door de
Boerties van Bûût'n isuitgevonden.
Man verlaat de zaal. Vrouw wordt
ondervraagd: "Waar hebben jullie
elkaar voor het eerst ontmoet?'
Harmke zou dan antwoorden:"Wla
diwostock'.Tweede vraag:"Hoeeet
de man zijn gehaktbalop?" Harmke
antwoordt: 'Slikt hem heel door.'
Nog waar ook! De bal schoot inde
slokdarm en sloot de luchtweg af;
donkerblauw was ie! Tot grote op
luchting bleek de bal zo klef (niets
ten nadele van De Leeuw, Jäger
meister of de Agrishop) dat de
peristaltische beweging van de slok
darm de luchtweg op tijd weer vrij
kreeg.

1eve n s u w o d teS voor
ecologIsche prod ucten

Dorpsweg 1 • Garmerwalde
Tel : 050 ·404 29 2 1

b .g.g. : 0 5 0 - 54 1 84 6 2
Fa x: 050 - 404 29 22

groenten & fruit
aardappelen
scharreleieren
vlees
boerenzuivel
salades & rauwkost

•

•
•
•

•
•

RIS

Geopend: di. Vm vr. 8.30tot 12.00 uur en 13.30 tot t 8.00 uur

Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur
zaterdag van8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
({) 050 - 3021210
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Schoolverlaters van toen, nu 25 jaar oud Hallo lu,
Onderstaande scholieren uit Garmerwolde verlieten in 1987 de basisschool en werden dit schooljaar
allemaal vijfentwintig. De G&T informeerde via hun ouders hoe het met hun "kroost" ging.

Noten schieten Vrouwenraad
Op woensdag 12 april konden de SS'plussers weer in de baan. In een
gemoedelijke sfeer werd in drie groepen gestreden om de prijzen. De
absolute winnaar was Jo Reinders met plus 30 punten. Alle anderen
eindigden inde min; variërend van -22 (Willy Rozema) tot -128 (dhr. de
With).

Hillie Roamokker

Hemmen ie t al heurd? Roelie
Diekemoa is 8 april staal achter
over op t polland valen! Dat haar
oareg minder aflopen kend !
Zai ston bie Roeit Jansens jonges
teproaten,dou Stovver Hoavengoa
en Sytze Ypmoa deraan kwammen
joggen. Roelie ruip aan heur: "Zo,
motten depondjes der weer af?"
Stovver draaidezuch om,wol heur
groeten en ... stroekelde: hobbel,
hobbel, hobbel, doar lag e. Inzien
vaal ruik e Roelie net op linker
scholder. Dij kon der niks aan hol
den en lag derook. Gelukkeg isze
nait opheur heup t'rechtkommen!
Zigst en hest t ook:nstapke opzied
en t was goud goan ...
Jansen het heur weer omhoog hul
pen en wol heur met auto naar hoes
tau brengen. Mor dat het ze nait
doan: z'ls lopend noar hoes tou
goan. Dat was metain ngoieoete
ning ...
t Was netuurlek wel blaauw, mor
wieder is t gelukkeg goud aflopen.
Z'het net weer veur controle noar t
zaikenhoes wèst en huift pas over n
jaar t'rugkommen.
Dat wordt weer n mooi stukje veur
Thomasvaer en Pieternel. Mok din
borst mor vast nat, Stovver!

o ja ... en din nog even over ons
kraantje. 2S Joar ...da's nait niks!
As kedootje veur joe hemmen wen
prachteg bouk mokt met n hal nust
foto's d'rin. n Stukje geschiedenis
van onze dörpen! Dat motjehem
men: zo'n bouk wordt ja aal meer
weerd !
Ik wens joe veul kiek- en lees
plezaaier, nou en indetoukomst ...

Peta Jurjens

Mark Huiskes studeert farmacie in
Groningen. In januari de bul qe
haald,maarstudeertnu nogverder
voor specialisatie als apotheker.
Mark staat straks voordekeuze:of
hetbedrijfsleven in(farmaceutische
industrie) of apotheker worden.

Annelies Friezema studeertmedio
cijnen in Groningen en zit op het
ogenblik drie maanden in Nieuw·
Zeeland voor wetenschappelijk on
derzoek (kinderen met astma). In
september begint Annelies haar co
schap.

Rolf Jurjens studeerde twee jaar
psychologie en stapte toen over
naar personeel en arbeid. Het afge
lopen jaar werkte Rolfals docent en
projectmanager opdeHanzehope
school. Nu gaat hij aan deslag op
het Academisch Ziekenhuis als
personeelsconsulent.

dat hij dit jaar z'n studie voltooit.

Bram Rutgers studeert voor arts in
Groningen. Vijftien mei neemt hij z'n
artsenbul inontvangst. Bram wil ver
der als wetenschappelijk rnedewer
ker of gaat zich specialiseren in de
interne- of huisartsengeneeskunde.

Arjan Vliem ging na demiddelbare
school in Delft werktuigbouwkunde
studeren. Hij runt naast z'n studie
nog een winkel in computers en
software. Over een halt jaar hoopt
Arjan af te studeren.

Bovenste rij v.l. n.r.: Mal/hijs Welling, Arjan Vliem, Ange/a Dikkema en
Annelies Friezema. Onderste rij: Mark Huiskes, Rolt Jurjens en Bram
Rutgers.

Matthijs Welling zitopdePABO in
Groningen en heeft tijdens zijn
stageperiode gemerkt, dat hij het
heel leuk vindt om met geestelijk
gehandicapte kinderen om tegaan.
Momenteel loopt hij stage bij het
AZC in Delfzijl. Hij gaat ervan uit,

Angela Dikkema studeerde twee
jaar rechten aan de universiteit in
Groningen.Gingtoen naardeHEAO
om zich teverdiepen ineconomisch
recht en zitnu weer opdeuniversi
teit om haar studie rechten af te
maken. Over anderhalf jaar rondt
Angela haar studie af.

M el-\belmakel"ij

ée.l"lijk H Ol-\t V O.1=:
Tafels op maat in iedere houtsoo rt

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 • 5494580 • Fax 5494579

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer oso· 3021494

Siem Bijman heeftmoderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto 's in topconditie te houden en te brengen.

Siem

Als uw auto
l'dure"reparaties nodigheeft..
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

Op al onze reparaties
3 mnd. bovaiJ iJarantie

Oude Rijksweg 3 Garmer·
wolde

Cl! 050·5421615

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

7



Thesinge, eenlevendmonument
Begin mei 2000. Een week lang terug naar de sobere jaren vijftig. Met een knipoog weliswaar. Elke dag of middag (afhankelijk van het
programma) is Thesinge een groot toneelspel, een levend monument. Er is hard gewerkt door een hele grote groep mensen. Het
organisatiecomité, de wijkvertegenwoordigers en de diverse werkgroepen.

Opnames voor de landelijke televisie. (Foto: Wo/terKarsijns)

Een co-productie van VIODtWWK
voert 's avonds in de feesttent het
toneelstuk "Geenbeenmeeromop
testaan"op.De Alpenjagers sluiten
deze dag muzikaalaf.

Landbouwdag
Dinsdag 2meistaat inhettekenvan
de landbouw. Een boerenboeldag
op de Bovenrijgerweg. Een boeren
markt inhetdorp.Een rondjeKlunder
met allerlei landbouwdemonstraties
en een landbouwtentoonstellingaan
deLageweg.De avondmaaltijdwordt
door 300 mensen gebruikt. Zij schui
ven gezellig samen om tafel om een
boerenmaaltijd te nuttigen. Op
Smidshouk danst de boerendans
groep erna de maaltijd lustig op los
en fanfare Juliana blaast een deun
tje mee.

Bevrijdingsdag
"Keep them Rolling"
De Thesinger bevrijdingsdag wordt
opwoensdag 3 mei gevierd. Cana
dese veteranen worden binnenge
haald op oude legervoertuigen van
Keepthem Roling.Twee Canadese
bands, samen honderd man, wor
den geëscorteerd door 60 quards.
Een heel spektakel in het (kleine)
dorp!De jongeren houden'savonds
de tentbezet om hun eigen feestje
te bouwen.

Dorpsleven
Ook op donderdag 4 mei functio
neert het dorp inoude stijl.De deel
nemers aan de spekciub kunnen
hun vlees vanaf half drie in café
Molenzicht halen. De door Dorps
belangen georganiseerde doden
herdenking vindt plaats in de tent.
Een strijkorkest omlijst deze bijeen-

Roeit Jansen als acteur in "Manbijt Hond". (Foto: Wo/ter Karsijns)

Onderwijsdag
De maandag is bestempeld als
onderwijsdag. lndevroegereOpen
bare School aan de Kapelstraat is
een oud klaslokaal ingericht. Daar
wordt, met het puntje van de tong
tussen detanden, zo "schoon" rno
gelijk geschreven. Kinderen strui·
nen door het dorp, want er is een
educatieve puzzeltochtuitgezet. Op
de Floralia pronken de zelf opge·
kweekte stekjes. Wie heeft de
groenste vingers van het dorp?

dorpsrevue. Muziek van de rock en
roll band Laurens Leeuw maakt het
feest compleet.

Zondagsrust
30 april wordt er zondagsrust ge·
houden. Alles is gesloten. 's OCh·
tends wordt er gepreekt in de
kerkten), 'savonds in de feesttent.

Wat is er verder allemaal te beleven in deze week?

Koninginnedag
Op 29 april wordtdefeestweekinge
zet met een ouderwetse konin
ginnedagviering. De muziek gaat
door het dorp,er is een optocht van
de schoolkinderen, de kinderen ver
maken zich met oude spelletjes.
Ouderen wordenbeziggehoudenop
hetschoolplein eneldersinhetdorp.
Halverwege dedag opent gedepu
teerdeMiriamdeMeijerofficieel deze
bijzondere feestweek. Zou zij ook in
mantelpak gekleed zijn?
De rokers kunnen even uitblazenin
café Molenzicht waar een rook
wedstrijd wordt gehouden. 's
Avonds verzorgen de wijken een
avondje ouderwets amusement,de

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer OSO, 3021227

In de feestweek zelf verwacht
Thesinge veel gasten die het dorp
inlevendelijve willenbekijken.Erer
valt wat te kijken! Teveel om op te
noemen. Oude winkeltjes zijn
heringericht, de grote schoonmaak
wordt gehouden, er wordt brood
verkocht door dewarme bakker,de
molen isopen,de veldwachterfietst
in het rond, de post wordt bezorgd
door een Thesinger postbode en
gedeponeerd op de deurmat in
plaats van indegroene bus.
Op foto's is te zien hoe (weinig)
Thesingeisveranderd indeafgelo
pen vijftig jaar. De dorpelingen be
wegen zich voort per opoefiets,
transportfiets, solex of gewoon lo
pend.Vijftiger jarenkledingisuitde
mottenballen gehaald of gehuurd.
Er zijn drie parkeerplaatsen inge
richt waar de bezoekers en inwo
ners hun (moderne) auto kwijt kun
nen. Want in het dorp, geheel in
stijl , worden geen auto's toegela
ten. Op bepaalde dagen (29 april,
1, 2 en 3 mei) rijdt een oude pen
delbus rond die de gasten op de
plek van debestemming brengt.

Datwekt belangstelling op.Belanq
stelling voorafvan RadioNoord met
het programma de Noorderrondrit.
Helemaal vanuit Hilversum kwam
deNCRV een heledag filmen voor
ongeveer vijf televisieminuten. In
"Man bi~ Hond", een programma
dat Nederland met 'n knipoog laat
zien,vielhet resultaatop28 april te
bewonderen.
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komst muzikaal. Verder werken
twee gelegeheidskoren (jongeren
en ouderen) mee. Kinderen uitgroep
7/8en enkele jonge Thesingers le
veren ook een bijdrage.

Bevrijdingsfeest
Vrijdagde5emeiwordt gestart met
een gezamenlijk ontbijt. Oud on
dergoed wordtgeshowd bij de Ha
ven, bij kil weer in de tent. De tie
ners zijn al wekenlang bezig om
een zeepkisttefabriceren. Verschil
lendende groepen gaan in compe
titie. Wie gaathet snelst de TIl af?
Verderheeft elke wijk een uitdaging
bedacht.Een opdrachtwaardewijk
zelf het beste in denkt te zijn. De
Schulterlaan denkt het beste te
kunnen koekhakken, de agrariërs
van Achter-Thesinge menen goed
tekunnen darten met de hooivork.
Deze en andere opdrachten moe
ten worden uitgevoerd door alle

wijken.We zullenzien wie dedikste
"snakker" is. Met deze uitdaging
wordt 's middags al een begin ge
maakt.
Het tweede gedeeltevan dedorps
revue staat 's avonds op het pro
gramma. De band Ten Speed sluit
deze (laatste) avond af.

Dan ishet afgelopen
De tent opruimen, alles weer ge
woon. Maar, het feest heeft nog
eenstaartje.Op 8meizijn debewo
ners van Thesinge uitgenodigd om
het slotfeest van de Canadezen bij
tewonen.Nog één keer inuitgaans
kledij van de vijftiger jaren. Een
avond in de evenementenhal met
veel zang en muziek. Fanfare
Juliana werkt ook mee. En dan is
het echt afgelopen,weer teruginde
21e eeuw.

RK-S

Thesingetweg 25,ndaalders plekje
Sjaak enJoke Sneek streken veertien jaar geleden neer op Achter
Thesinge. In 1986 zijn zij in het begin van de meimaand op de
boerderij aan de Thesingerweg nummer 25 komen wonen. Hun
kinderen waren toen vijf,drieenéén jaaroud. De jaren zijnomgevlogen
en de kleintjes van toen zijn de ouders letterlijk boven het hoofd
gegroeid. Theo is nu 19 jaar, Martin 17en Annet 15jaar.

Eieren zoeken en noten schieten
Maandag 24 april, tweede Paasdag, gingen we eerst eieren zoeken.
We mochten om half tien beginnen met zoeken. Maar voor we
begonnen, vertelde Anneke daterkraaien waren geweest, diealeen
paar eieren hadden meegenomen.

We moesten drie eieren zoeken.
Op elk ei stond een nummer. We
moesten drie opeenvolgende ge
tallen zoeken ofdrie dezelfde.

Later was de prijsuitreiking.
De eersteprijswas voorJuditmet5
55, de tweedevoor Dionmet 444
, de derde voor Arne met 333,de
vierde voor Laura met 2 2 2, de
vijfde voor Jesse met 1 1 1 en de
zesde prijs voor Saskia met 12 3.

En later - om elf uur - gingen we
noten schieten. Daar is dit de uit
slag van. De eerste prijs was voor
t iza. de tweede voor Saskia en de
derde voor Marissa.
En vande kleineregroep isdithem:
deeerste prijswas voorJanine,de
tweede voor Sander en de derde
voor Michiel. De poedelprijs was
voor Marije. En er was ook een
extra prijs. Diewas voor mij,omdat
ikalsenige (vande

De familie is vanuit Noord-Holland
naar Groningen gekomenomdat zij
daar hun bedrijf niet konden vergro
ten. Daarditwelnoodzaakwas, zijn
ze naveel overleg gaanrondkijken.
Zodoende zijn ze in Thesinge te
recht gekomen. Daarvoor waren ze
nognooit inde provincie Groningen
geweest. IedereeninNoord-Holland
stelde hen toen de vraag:"Wat moet
je daar nu zoeken?"
In de afgelopen jaren iser inde vee
houderij heel veel veranderd. Noord
Holland loopt leeg wat betreft de
veehouderijbedrijven. De schaalver
groting gaat gestaag door. Gronin
genheeft nog steeds deruimteende
aantrekkingskrachtopdeveehouders
uit de rest van Nederland. Voor hen
geldt blijkbaarookdeslogan: "Ergaat
nietsboven Groningen!"

De familieSneekboertop hetbedriff
waar voorheen de familie Hofman
woonde.Van dat gezin zijn toen de
vader, moederen twee zoons naar
Canada gegaan en hebben daar
twee bedrijvenopgestart.
De kinderen Sneek gaan alle drie
nog naar school. Joke heeft naast
het werkopde boerderij sinds en
kele jaren een parttime baan op kan
toor. Ook is zij aljarenactief binnen
het bestuur van de Vereniging van
Dorpsbelangen.Sjaak en Joke doen
hun best om het bedrijf zo goed
mogelijkgaande tehouden.Ook de
beide jongens helpen vaak een
handjemee. Er wordt hen heel vaak
gezegd datzijhier"ndoaldersplekje"
hebben en daar zijn zij hetroerend
mee eens.

Truus Top

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recept ies
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. Lijsten
• Passe-partouts
• Ophangsystemen
Tevens:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaarten

Winkelcentrum
Lewenborg
Kaju it 282
0 50 - 5426699

Havenga account
H èt adres voor het verzorgen

van uw aangifte
inkomstenbelasting

Damsterdiep 42 Groningen

Postbus 4161 9701 ED Groningen

Telefoon 0503"915° Fax 0503119280
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Dorpsweg 25
Naar aanleiding van het25-jarig bestaan van deG&T Express vond
deredactievan dekrant hettoepasselijk omfamiliesenbedrijven te
interviewen die iets "hebben" met het getal 25. Zo ging ik naar de
familie Wolt (schilder), aan de Dorpsweg nummer 25.

Gaarmwàl aan daip en Thaisn aan t maar
Mit mensen dij hal goud pazen bie mekaar.
Mainst luvan degestampte pot •
Goie gezondhaid, heur grootste'genot.
Waiten van aanpakken, gain gezeur
Recht deur zee en kop der veur.
Aldus het elkdoar zien bedrieveghaid
Sums met p!ezaaier, sums met verdrait.
Zo was het altied in t verleden
En zo ist dunkt mie ook op t heden.
Twij dörpen met volop reden van bestoan
k Hoop dat t zo nog joaren deur mag goan.

25 Jaar adverteerder

De heer en mevrouw Waltwonenalvanaf 1951 aan deDorpsweg nummer
25. (Foto:Henk Remerie)

Joop Noordhof, éénvan de vieradverteerders vanheteerste uur.Hij wilde
alleen opde fo to. Geen verhaal, geen poespas. Druk drukdruk.
(Foto: Henk Remerie)

Marry Burgering

Tuinieren is de hobby vande heer
des huizes. Maar ook fietsen; en
dangeen vijf,maardertig tot veertig
kilometer! Dat is goed voor een
mens.
En gedichten maken; vooral gele
genheidsgedichten. Niet op korte
termijn , ook 's zomers niet; nee, 's
winters! Dán heeft hij tijd.

Maar!!!
Desondanks heeft hij voor deze ge
legenheid een gedicht gemaakt ...
en zeer snel! De heer Wolt was
verbaasd over zichzelf.
Het echtpaar hoopt nog lang in
goede gezondheid op nummer 25
te blijven wonen.

Twij dörpen'

Zoals iedereen wel weet, heeft de
heer Wolt weinigtijd, iszeer druk in
zijn tuinen mevrouw Wolt met hui
selijke bezigheden. Maarbeidewil
den toch wel iets vertellen.

De familie Wolt heeft niet altijdaan
de Dorpsweg gewoond. Eerst aan
de Oude Rijksweg, van '45 tot '51
en vanaf '51 tot op heden: Dorps
weg 25.Volgend jaar - in augustus
2001- wonen ze er dus 50 jaar!

Beide zijn nog zeer actief
Mevrouw maakt hele mooie kaar
ten en houdt van heerlijke dagjes
uitgaan. Maar vergeet vooral haar
zangkoortje van de Plattelands
vrouwen niet!

Jan Wolt, april 2000

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

BOUW v.o.l.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Telefoon
06· 5461 1091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Urn zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

VAN DIJKEN
Autoschade

/~7~·~·"·j' ·, ~ ) '
~ j~ .• 'r..: .

.-.., .v ~

."

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. OSO - 3021796
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Boottocht Zonnebloem op zaterdag 1 april 2000
leder dacht- toen ze dedatum hoorden- datheteen één-april mop was. Dat was hetdusniet. Het was vroeg opstaan geblazen, want Dm
achtuur reed onze privé-chauffeur (Jannes Ramaker) al voor.

De IJsselstroom uit Zwollelageral
(Ruischerbrug-Rollen):eennieuwe
boot. We wilden evenals voor
gaande jarenweer boven gaanzit
ten,dankijk jemooi over alles heen.
De IJsselstroom heeft echter geen
bovenverdieping. De boot ligt ho
ger op het water en is 60 meter
lang. Wat een koperwerk was er!
Gelukkig hoeven wij het niette poet
sen. Waar wij zaten konjeover de
hele lengte van de boot kijken.
Je ziet weer bekenden langs ko
men: even eenpraaüe maken.

Er was ook muziek aan boord :twee
vrouwen met gitaar en drums. Ze
zongen mooi,en veel bekende lied
jes. 't Is wel gek: als de muziek
speelt,moet iedereen pratenenals
ze stoppen is men stil. Ik had het
liever andersom gewild.
We kregen mevrouw Vegter (de
moedervan Eddy) bij ons aan tafel.
Jehoeft niet tevragen van wieEddy
het praten heeft.

De tocht ging dit jaarnaarGaarkeu
ken. Het was eenbeeqe heiig; echt

mooi weer is het maar even ge
weest.
Op de Oostersluis stond een be
kendevan mevrouw Vegter. En wij
maar zwaaien ...
Om naar het toilet te gaan, kon je
gebruikmaken vaneen stoeltjeslift.
Gelukkig waren hier meer toiletten
dan detwee opdeEureka.
Er werden - zoalsgewoonlijk - loot
jes verkocht, met voor ieder een
prijsje. De trekking duurde echter
zo'n1 1/2uur. Veel telang,want je
kunt niet praten: dan hoor je niets.

Het verveelten demuziek kon niet
spelen.
Het theedrinken schoot er dan ook
bij in, envoor deverkoop van Zon
nebloem-artikelen was evenmintijd.

Na het gebruik van krentenbrood
met koffie waren we terug op Rui
scherbrug.
Door ons iserweer heelwat afgela
chen.

Janna Star

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

Voor de
complete

•wontng-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rangQUICK·STEP·

FLOOR I

~~ de Ploeg

auplng
~

nlopl d
MATHA5SE~ · l.A11lJfflODE\tS - KUSSDI S

$ irisetl.eQP

RR!I

1~t()--=---=-=---=--=--=---==-=--=

VERSTOPPING ?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelre iniging
• Impregneringen

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

~
PETER KUIl.
' ;14

'
:1[1'U11i #;I'/[, iI

Kentume nog?
Op 21 april 2000 ben ik 25 jaar
geworden.
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Nog een (bijna) 25-jarig jubileum
Van degroep diedeG&T heroprichtte,zijntotopdedag van vandaag
Carel Hazeveld uil Garmerwolde en Peta Jurjens uit Thesingenog
actief betrokken bij de krant. De laatste verruilde in 1993 haar
woonplaats Garmerwolde voorThesinge, maar bleel dusgelukkig in
onswerkgebiedwonen. Van hetbegin al aan beheerde zij definan
ciën van dekrant.

Bedankt!

Roelie Dijkema

Susan de Smid!

Zolangbeiden erplezierinhebben,
zolang kan de krant op hun inzet
rekenen ...

dat beide dorpen van elkaar weten
waterleeft,welke dingen ze samen
delen en er zo een duidelijke bin
ding en betrokkenheid tussen
Garmerwolde en Thesinge is."

Hierbij wil ikiedereen,die mij tijdens mijn verblijfinhet ziekenhuis verblijd
heeft met een kaartje olwat voor attentie danook,heel hartelijk bedanken.

Collecte Simavi

Peta Juqens en Carel Hazeveldzijn al (bijna)25jaar bij deG& T.
(Foto: Henk Remerie)

Onder het motto 'Geef voor schoon water" werd tijdens de collecteweek
van Simavi van26 maartUrn 1 april 2000, gecollecteerd voor ondermeer
water en sanitaire voorzieningen in ontwikkelingslanden. De collecte in
Thesinge heeft f 524,55opgebracht en in Garmerwolde I 598,55.

Wat is debelangrijkste functie van
de G&T?
Carel: "Datde krant aan haarlezers
laat weten wat er leeft in beide
dorpen, activiteiten en gebeurte
nissen verslaat en zo leelbaarheid
en betrokkenheidvan de bewoners
in stand houdt."
Peta: 'Een uitlaatklep voor vereni
gingenen andere groepen en vooral

Hoogtepunten.....dieptepunten
Voor Peta was het themanummer
van dekrant dat bijhet groteleestin
beide dorpen in mei 1995 uitkwam
absoluut een hoogtepunt. Voor dit
nummer waren alle redactieleden
(zijzelf incluis) op pad gegaan om
oudere dorpsgenoten te intervie
wen over hun oorlogservaringen in
de jaren '40-'45, de zogenaamde
"Oorlogskrant". "Er waren mensen
bij,dievoorhet eerst na aldiejaren
hun verhaal vertelden ; dat heeft
veel indruk gemaakt,"vertelt ze.
Dieptepunt was een kerstnummer
ergens halverwege de jaren tach
tig, toen bleek dat erveel teweinig
kranten gedruktwaren en veel abon
nees teleurgesteld werden. De re
dactie heeft toeneen paar uur ach
ter de kopieermachine doorge
bracht, zodat uiteindelijk toch alle
abonnees nog een krant kregen.
VoorCarelwas eenhoogtepunt toen
in 2000 de G&T de aanmoedi
gingsprijs van de gemeente Ten
Boer kreeg toegekend. Een erken
ning vanhetvelewerk dat indeloop
van de jarenverricht is. Een ander
gedenkwaardigmoment voorCarel
was de opmerking van de heer
Zandbergen in 1978, destijds
burgemeester van degemeenteTen
Boer, die het krantje geen lang le
ven beschoren zag. Zoalswij allen
weten,heefthijdaarin gelukkig geen
gelijk gekregen.

Erwerd weleens zuiniggekeken en
lang niet alle leuke voorstellen van
de redactie vonden genade inhaar
ogen, maardat ze een goede pen
ningmeester was, heeft ook u als
abonnee kunnen merken. In 1985
ging de abonnementsprijsvoor het
eerst in zeven jaar omhoog van f
15,- naar I 17,50 per jaar. Met de
inkomsten van de abonnees en
steun van onze trouwe adverteer
ders heeft de G&T zichzelf altijd
kunnen bedruipen.
Daarmee komenwe gelijkbij Carel
Hazevelduit,want ukent zijn naam
niet van de stukjes die hij schrijft,
datdoetCarelnamelijkniet. Er huist
geen schrijver inhem,vindt hij zelf.
Nee,Carel houdt zich voornamelijk
bezig met het werven van en onder
houden van contacten met dead
verteerders en verder weet hij véél
over wat er leeft inhetdorp en staat
hij dus de schrijvers van de G&T
met raad en daad én ideeën ter
zijde. '
Voor Peta ligt dat anders; behalve
goed rekenen, kan en wil ze ook
graag schrijvenen beheerstzezells
het Gronings in geschrift. Ze heeft
ook weleens wat geschreven voor
de krant - en met veel plezier - en
hoopt dat er binnenkort iemand is
die het penningmeesterschap van
haar wil overnemen, zodat haar
naam wat vaker onder artikelen te
lezen zal zijn.

W'tmF û:áen:ol tU.erHu/-U'j rul /
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~
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LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

PRAKTIJK
Winkelcentru m Selwerd

Telefoon (050) 541 8468
Lid :\.I'.() . ~ ." .K . nr . 02~IJ4'1S

verzorgde voeten
komen verde r
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Op de valreep komen we erachter dat Jopie Kappetijn uit Gar·
merwolde deze maand 25 jaar vriendin is met Anneke van Dijk uit
Eenrum. Om het te vieren, gaan ze • zónder kinderen, doch mét de
mannen- een weekendje naar Zandvoort aan Zee.

Hartsvriendinnen

Anneke van Dijken Jopie Kappetijn genieten van een pilsje ...
(Foto: Henk Kappeffjn)

Hillie Ramaker-Tepper

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

en dat zijn we: door dik en dun.

We hebben samen heelwat afgela
chen (nattekruizenwerk) ,maar ook
heel wat traan~es laten rollen.
Maar dat kán bij echte vrienden ...

maar onze vriendschap bleef.Soms
zien we elkaar een hele tijd niet,
maaralswe elkaardan weerzienof
horen is het gelijk weer ouwe jon
gens krentenbrood;echtwaar.

De klaverjasavond in april heeft de volgende uitslag opgeleverd:
1. Mevr. M. Paps 6607
2. J. Ramaker 6592
3. H. Vliem 6381
4. K. Wierenga 6371

"De Soos"

maakt dan de ander en ik dacht:
"Alsdithet is,wordt hetniets."Maar
toen Anneke me de hand drukte,
klikte het meteen. Vanaf het begin
deden we bijna alles samen: was
het mooi weer, dan zaten we sa
men tussendemiddag bij devijver
te "kletsen" en moest er iets gere
geld worden, dan deden we het
voorelkaar of samen. Wij waren 
en zijn - eraltijdvoor elkaar.

Zij had verkering met Jack en ik
kreeg verkeringmetHenk. Het zou
natuurlijk leuk zijn als de jongens
het samen ook goed konden vin
den. Maar ... de één houdt van
Feyenoord en de ander van Ajax.
Jekunt hetgeloven of niet: Ajax en
Feyenoord gaanheelgoed samen.
We gingen al gauw met z'n viertjes
leukedingen doen, een weekendje
opstap ofsamen naar de Eenrum
mer kermis (want daar woonde
Anneke, en woont ze nu nog).
Toener kinderen kwamen, werden
de weekendjes weg schaarser,25 jaar vriendschap

Dat MOETerin! Ikbel meteennaar
Jopie en leg haar de situatie voor.
"Oké, kom dinsdagmorgen maar
koffiedrinken."
Zo gezegd, zo gedaan ...
Ze hebben het heel leuk gehad in
Zandvoort: Jopie vertelt honderd
uit. Het blijken echte harts
vriendinnen!"Wiebennen hal wies
met mekaar. t Is n laiverd, echt
waar. Zai is ook zo enthousiast hè.
Dat is hal biezunder: bie dag en
nacht, bienood en dood, wie kom
men altied veur mekaar op. Hai is
ook n hartsteke leuke vent. t Is n
vriendin deur dik en dun; wie ken
nen ook alles tegen mekaar zeg
gen. Vriendschap met nhoofdletter
V!"

Tot mijn verrassing heeft Jopie
meteen na m'n telefoontje al het
een en ander op papier gezet. Valt
dat even mee ...
Hier volgt haar verhaal:

25Jaar geleden trad ikindienst bij
de Centrale Dienst voor In- en Uit
voer inGroningen. Ikwerd voorge
steld aan mijn toekomstige colle
ga's.De éénwas nog mooier opge-

Liefde op het eerste gezicht is een
uitdrukking dieiedereen kent,maar
wat mij betreft was het tussen An
nekevanDijken mijvriendschapop
het eerste gezicht.

centrale verwarming

Installatietechniek

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

HOfSTEDE- TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken focreen goede prijs

Stalramen
Oud gereedschap

U1gersmaweg 141 - 1131 BR GIO.i.gn
lel. m-5m913 - fu 050-54 91& &1
aatolt1. 05-53m 019
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Pia Pops werkt25 jaar bij de KPN. (Foto: Henk Remerie)

25 Jaar bij één baas

Piawerkte al vóór haar huwelijkbij
de PIT. Zoals toen gebruikelijk,
stopte ze toen Carina geboren
moestworden.
Entoen dochterliefnegen jaar was,
ging ze weer halve dagen werken
(vijf dagen per week, vier uur per
dag).Doordat dieeerste jarenmee
tellen, is ze thans vijfentwintig jaar
in dienst.

Een ontaarde moeder?
Zo'n twintig jaar geleden was het
nog verrevannormaaldat eenhuis
vrouw buitenshuisging werken. En
hoewel Pia alles tot in de purrqes
had geregeld, voelde ze zich toch
eenontaarde moeder.Zeherinnert
het zich nog precies: "k Ben op 1
dezember begonnen. Metain
d'eerste week luip alles al in de
soep, t begongeliek goud ..:
Maar daarna liep het op rolletjes.
Vader Geert kwam tussen de mid
dag thuis en ving z'n dochter op en
één keer in deveertien dagen zat
buurmeisje Wilma 's middags met
een kopje thee klaar. Om half vijf
was moeder Pia eral weer.
Dit heeft geduurd totCarina ergeen
behoefte meer aan had en aangaf
na schooltijd liever in het dorp te
willen gaan spelen.

Ontwikkelingen
Eigenlijk doet Pia nog steeds het
zelfde soort werk. In hetbeginwerd
allesnog met de handgeschreven;
vanaf 1984185 kwam er een klein
stukje in de computer. En nu zit
alles inde computer;alsdieuitvalt,
kun je niks meer.
Er zijn heel wat ontwikkelingen op
telefoongebied geweest: "Eerst dij
grieze toustellen, dou n k1eu~e ...
en most nou kieken wast allemoal
kriegen klstl"
De ene reorganisatievolgdeopde
andere: dan in de stad, dan naar
Hoogezand;dan inhetenegebouw,
dan in het andere ... "Wie bléven
verhoezenl In Hoogezaand haren
w'alleslekkerbiemekoar,metmon
teurs enzo. t Washartsteke zunde
dat we doar weg mozzen.
Ennou ziften we weer in stad:

U zult het misschien niet geloven,
maar ook indejarenzestig was er
al sprake van telefoonterreur. In
zeer ernstige gevallen plaatste de
PIT zgn. vangapparatuur; het was
dan zaak debeller zo langmogelijk
aan de praat te houden, zodat ie
kon worden opgespoord.

HiflieRamaker-Tepper
Pia Pops-Smittenberg uitdeW.F. Hildebrandstraat werkt deze maand
25 jaar bij deKPN. Ze is medewerkster service desk d.w.z. datze alle
gegevens die de monteur nodig heeft via de computer op moet
zoeken en (telefonisch) doorgeven. In theorie kan ze alles op de
computer vinden, maar in de praktijk heeft ze geen verstand van al 25 Jaar muzikant
die draden ...

(Foto: Henk Remerie)

Ben van Doorn uit Jubbega kan
zelfs bogen op 2 x 25 jaar en
ontving een gouden speld met
robijn.

TIjdens de muziekuitvoering van
de"Harmonie"opzaterdag 8april
j.l.kreegAbel MulderuitTenBoer
een zilverenspeldjeuitgereiktom
dat hij 25 jaar muzikant is.
Hij bespeelt de schuiftrombone;
een heel aparte techniek!

Boekholt - Hensbroek

Win!;!elcentrum Lewenborq
Kaju it 281-9733 CVGroningen -Tel./Fax 050-5490549

OogMerk - Opticien
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
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Janna Hazeveld, 25 jaar secretaris van "Wester". (Foto: Henk Remerie)

25 Jaar secretaris

steld.Zo op demenaaiervan"Mees·
ter Reinders dee dat altied zo". En
je haren allemaal bie hom in klas
zeten ..."
Vanoorsprong was "Wester"allain
veur de betere stand. In meester
Reinders zien tijd isdatveranderd
en maggen d'aarbeiders ook
metspeulen;JakobSchoonveld was
ain vand'eersten:

TegenwoordigspeeltJannaelkjaar
mee:ófinhetopenluchtspelófbin
nen.Zespeelt hetliefst eenbeetje
een rustige rol. Alhoewel ... in het
komendeopenluchtgebeurenheeft
ze een beetieeen opstandige rol.

Hoogtepunten
"Dat lintje veur Kees Klaai • dou e
vatteg jaar lid was van "Wester" .
dat was hal mooi om te organize·
ren.Sybesmoa belde mie op;t mos
apmoal intgehaim regeld warren ...
Ikheur hom t nog zeggen : "kBin t

verstand schoon kwie!".
En ons 125·joareg jubileum ... dat
von k ook prachteg. (Dat was in
1989, wiebennen van 1864.)
Allain al dij veurberaiden, da's
hartsteke mooi. Waar we nou met
bezegbennen ...asdit apmoall ukt
... doar heb kecht zinaan!"

Hillie Ramaker-Tepper

P.S.

Tothaar grote verrassing Is
Janna vrijdag 28 april zelf
met een lintjevereerdl
In devolgende krant vertel
lenweu er meer over.

Janna Hazeveld-Maat werd lid van Rederijkerskamer "Wester" in
1954, toen ze zeventien jaar oud was. Hoewel ze deeerste jaren van
haar huwelijk in destad woonde, is ze toch steeds lid gebleven. Na Speelse fl-guren
degeboorte van Marleen, in 1963, stapte ze uit hetbestuur. Vijf jaar
later verhuisde hetgezin Hazeveld naar deW.F. Hildebrandstraat In
Garmerwolde.

"Je moggen dou met zeuventien
jaar lid warden. Mien eerste stukje
was met JanLeugs: "Een storm in
een glas water". Wie speuldendou
allied ngroot stuken nainakter. Dij
net lid warren wazzen, mozzen in
d'ainakter. Da's laoter veranderd.
Dat was mooi om nije speuiers oet
te testen."

Blijkens deboeken isJanna alsinds
februari 1975 secretaris van de
toneelvereniging.(V66rdietijd isze
ookalsecretaresse geweest.)Vroe-

gerwas devoorzi tteraltijdeenman
en desecretaris een vrouw. Er zat
maar één vrouw in het bestuur en
dat was de secretaresse. Tegen
woordigis het net andersom en zit
ermaar één man in. "Dij is wel de
veurzitterl Nou wordt er ook nait
meer naarkeken:zebennenallaank
bliede dat z'ainhemmen!

Vrouger was meester Reinders re
gisseur. En de baas! Daar lusterde
elk noa. Hai is nog joaren deur
d'oldere speuiers as veurbeeld

Voor detweede maal vindt er een
expositie plaats in en rondom Me
taal-atelier Herbert Koekkoek aan
de Bovenrijgerweg 19. Noëmi
Noest, Rein Bril en Herbert Koek
koek staangedurende het helezo
mer-seizoen garant voor een veel
zijdige en zich steeds veranderende
expositie.
Open:van 29 april tot29oktoberop
vrijdag en zaterdag tussen 10.00
en 17.30 uur. En opafspraak.

Lucht-Fietster van Rein Bril,
ploeterend tegen dewind.

sanitair en verwarming

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

~~B...-U ......RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -5493950 - FAX 050-5493673

D
WinkelcentrumLewenborg Groningen 050 - 5410508

Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• PaileIwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g . 050 • 3022689
Fax 050 • 3024834
Mobiel 06 - 51581046

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Granigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Woller Karsijns 050-302 2071
Elnd·redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335
Admin istratie:
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Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. SChutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 24 mei
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Kerkdiensten

Agenda

7mei
09.30 uur: Thesinge, ds.S. Ypma
14mei
09.30 uur:Thesinge, ds. A.F. Kris
tensen/Usquert
14.30 uur: ds. S. Ypma
21 mei
11.00 uur: Garmerwolde, ds. S.
Ypma. Jeugddienst
28 mei
09.30uur: Thesinge,dhr.L.lePair/
Roden
19.00 uur:drs.T.J.OldenhuisJCoe
vorden. Grunneger Dainst
1 juni Hemelvaartsdag
09.30 uur:Thesinge,drs.R.H.Knijfl
Wetsinge-Sauwerd

dinsdag 9 mei
Agrishop; 18.45 uur: start fietsclub
NBvP
vrijdag 19mei
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Thesinge, aanvang 19.30 uur. ,
2e gedeelte vergadering, terugbliK'
op de feestweek met feestcomité,
Oranje verenigjng en Vereniging
Dorpsbelangen.
maandag 22 mei
tuinkeuring Garmerwolde
zaterdag 27mei
Slot millenniumfeesten gemeente
Ten Boer

. 29 mei t/m2 luni
Martinimanege: Special Olympics
2000
29 april tot 29 oktober
Bovenrijgerweg 19: expositie van
Noëmi Noest, Rein Bril en Herbert
Koekkoek

Mensen diebij debezorging
van de •doorhen bestelde
boeken niet thuis waren, ;
worden verzocht deze zo!
spoedig mogelijk op Ie ko
men halen.
Voor Garmerwolde biJ Carel
Hazeveld enIn Thesinge bij
Lucle Kol.
De mensen uil Ruischerbrug
kunnen terechtbijFrank Bol·
huls, Gerststraat 5.
De Ten Boersters bij Tim
DulIaart, Kievitstraal 3

P.S.

Foto van

Vijfentwintig jaar een dorpskrant
voor Garmerwolde, Thesinge en
omstrekenwillenwij nietongemerkt
voorbij latengaan.Vandaardat het
aprilnummervande G&Thuis-aan
huis wordt bezorgd. Mocht u nog
geen abonnee zijn, dan kan dat
alsnog; zelfs na 25 jaar ... (zie
colofon).
Hetprachtige jubileumboekà f39,95
mag eigenlijk in geen enkel huis
ontbreken binnen onze regio! Ver
der hebben wij dit jaar tien prach
tige foto/ansichtkaarten van
Garmerwoldeen Thesingegemaakt
à f 12,50 per mapje. Ook de
correspondentiekaarten (f3,50per
mapje) zijn nog voorradig.
Tijdens deFeestweek in Thesinge
zijn voornoemdeartikelen opmeer
dere plaatsen te koop. Na afloop
zijn ze o.a. verkrijgbaar bij Carel
Hazeveld, W.F. Hildebrandstraat
35, Garmerwolde tel. 050-541 47
77 en Lucie Kol, Molenweg 28,
Thesinge tel. 050-302 21 81.
(Foto: Henk Remerie)

de maand

"

Bel metéén van onze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cals
telefoon (OSO) 3039494

Uziethet.Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een leningeneen verzekering. Enaf
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanig dat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeel heeh.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op iedermoment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Bedum-Ten Boer

..Allebei net a/gestudeerd en di
rectaan het werk. Mijn vriendtrilmet
een een huis kopen. Kan datnu af?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijnopzoek naar eenhypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoortJeeld. Kan dat?
Ja, dat kan .

..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken omvoor deJdnde
ren te zorgen.
Dan willen weminderaan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
1

,
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