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Ik rpareer aCCes waar een stekker aanzit
Elektrotechniek is een vak voornieuwsgierige, leergierige, nauwkeurigemensen. Indeloopder jaren is er op dit gebied veel veranderd en
zal er nog veel veranderen. Daarom gaan weop bezoek bij een deskundige om zijn kennis en ervaring op dit gebied te vernemen.

Elektrotechneut Dick van derRee inzijn werkplaats. (Foto:Wofter Karsijns)

"Ik repareeralles waareenstekker
aanzit, behalve computers."
Deze uitspraak komt uit de mond
van Dick van der Ree. elektro
techneut in hart en nieren. In zijn
werkplaats aan De Dijk in Thesin
ge. staat een uitgebreid arsenaal
aanmeetapparatuur en instrumen
ten. Er is een reparatieruimte voor

Beste lezers,
Per 01'01-2001 betreden we
officieel de eenentwintigste
eeuw. Hèt moment van bezin
ning, dachten we.
De laatstejarenisde wereldin
een razend tempo veranderd:
(huishoudelijke) apparaten
worden steeds ingewikkelder,
demogelijkhedenvan decorn
puter lijken onbegrensd. het
mobieltje rukt op ...
Kan degewone manlvrouw het
allemaal nog wel bijbenen en
is deze wegwerpcultuur wel
zo'n vooruitgang? Hebbenwe
nog wel tijd voor elkaar? Of
vervangt demoderne appara
tuurmeer en meer het mense
lijk contact?
We vroegen een aantal men
sen (jong en oud) naar hun
bevindingen; lees en oordeel
zelf.

Natuurlijk worden ook de "ge'
wone"berichtenniet vergeten.
Wij wensen u veel leesplezier
met deze extradikke G&T.

De redactie

grote apparaten en een stofarme
ruimtevoor verfijndereapparatuur.

Van Harderwijk naar Thesinge
In de jaren zeventig vestigt Dick
van der Ree zich samen met zijn
vrouw Corrie en dochter Karin in
het GroningseThesinge.Vanuithet
Gelderse Harderwijk. Deze verhui
zingisnodig om dichterbijdeGuyot·
school, een school voor doven en
slechthorenden, te wonen. Zo kan
dochter Karin het voor haar
noodzakelijke speciale onderwijs
volgen en thuis blijvenwonen.
In Thesinge wordt hundochter Mir·
jam geboren.Deinoorsprongtijde·
lijke oplossingblijkt, na enkeleaar
zeimomenten, een permanente
beslissing. Hun, volgens Corrie,

oudekrot wordt een - door henzelf
opgeknapt · gezelligwoonhuisaan
De Dijk.

Te dure kracht
Na de MTS gaat de achttienjarige
Dick aan het werk bij een zaak in
elektronica. Als medewerker tech·
nische dienst. Hij werkt zich optot
hoofd technische dienst bij de
serviceafdel ing van een zaak in
Harderwijk. InGroningen kan hij in
dezelfde functie aan de slag. He
laasblijkt in 1982dathijeen tedure
kracht isvoorde inkrimpende servi·
ceafdeling .
Dick zit nietbij de pakken neeren
begintvoorzichzelf.Zijnwerkzaam
hedenbestaanindebegintijdvoor
namelijk uit het aanleggen van an-

tennes.Doormond-op-mondrecla·
meverschijntdegroene servicebus
bij vele huizen in de regio om een
goede ontvangst van de televisie
en radiozenders te waarborgen.
Door de aanleg van de kabel ver
dwijnendeze werkzaamheden na
genoeg.Beginjarentachtigdoetde
kleurentelevisie zijn intrede. Mas
saaiwordendezwart-wit toestellen
vervangendoor eenkleurentoestel.
Een gouden tijd voor televlsie
installateurs. zoals Vander Ree.

Service
Anno 2000 is de concurrentie op
het gebied van elektronica groot.
Vooralwatverkoopvan deappara
ten betreft. EenmanszakenalsVan
der Ree kunnen qua prijs niet op



tegen de grote zaken. Deze kopen
grote partijen in en bedingen een
aankoopkorting bij de groothandel.
De kracht van kleine eenmansbe
drijven als Dick v.d.Reeligtdan ook
nietineen lagere verkoopprijs, maar
in de service die bij de verkoop
verleendwordt. Eenvoorbeeld. Als
Dick een televisietoestel verkoopt,
worden de zenders inde werkplaats
voorgeprogrammeerd. Daarna
wordt het toestel bij de klant thuis
gebracht en geïnstalleerd. Soms
blijkt dat de kabelaansluiting van
het toestel nietgoed is. Deze wordt
dan (tegen meerprijs) in orde ge
maakt. Na een uitgebreide
(bedienings)instructie verlaat de
installateurhet pand. Dickzegt niet
eerder tevreden te zijn dan dat de
klant ditook is.
Bij grotere zaken wordt deze servi
ce niet (meer) verleend. Econo
misch gezien kan ditniet meer uit.
Een apparaat wordt na aankoop
vaak door de klant zelf mee naar
huis genomen of wordt door een
niet-technische chauffeur afgele
verd. Stekker erin en kijken maar.
Helaas isditniet altijdhet geval.De
gebruiksinstructie wordt doorge
nomen, maar blijkt voor menigeen
best wel ingewikkeld. Kinderen,
buren of kennissen worden inge
schakeld om het een en ander te
programmeren.Hetapparaatisdan
misschienwel goedkoper, maar de
rompslomp eromheen groter.

Verandering van technieken
Gebruiksaanwijzingen van de
steeds weer vernieuwde appara
tuur worden ook door Dick grondig
doorgenomen.De apparaten en de
reparatietechnieken veranderen
snel. De bijscholing, gegevendoor
de leveranciers, wordt nog maar
summier gegeven en zijn, als ze
gegeven worden, te prijzig en te
specialistisch.Dezeworden dan ook
alleen maar gevolgd door service
monteurs die bij een groot bedrijf
werken en specialistische repara
ties verrichten. De omzet en repa
ratiefrequentie liggen bij een een
manszaak te laag.
Reparatieapparatuur moet ook
steeds worden aangepast en ver
nieuwd.Dezeapparatuurwordtdoor
Dickgekochtof zelfontwikkeld.Hele
specifieke reparaties laat hij door
derden verrichten.

Duurzaamheid?
Vijftiger Van der Ree zegt zijn tijd
wel uit te zingen, maar voorziet
geen goedetoekomst voor een be
drijf als het zijne. "Ik verdien mijn
boterham, ben hier tevreden mee,
maar rijkwordjeernietvan.-Alhoe
wel er in de loop der jaren in de
meeste huizen veel apparatuur is
bijgekomen. Magnetrons, video,
compact-disc-spelers, wasdrogers
etc. In principe verkoopt en repa
reert Dick al deze apparatuur.
In principe. Soms kan het niet uit
om een arbeidsintensieve repara-

tie uit te voeren. De te vervangen
onderdelen zijn zo prijzig dat het
voordeligeriseen nieuw exemplaar
tekopen. Deapparatuur wordt veel
snellerafgeschreven.Een fabrikant
inde jaren zeventigverplichttezich
omgedurende tien jaaronderdelen
tekunnenverstrekkenvoor het qe
fabriceerde product. Anno 2000 is
ditanders geworden.Om een auto
radio van vier jaar oud te kunnen
repareren, had Dick onlangs een
onderdeel nodig. Hij belde daar
voor metdedesbetreffende leveran
cier. Het onderdeel was niet meer
leverbaar, de autoradio was al te
oud."Laatdeklant maar een nieuw
exemplaar kopen: washetadvies.
De duurzaamheid van apparatuur
staat hoog in het vaandel bij Dick.
Koop duurzame apparatuur, wees
er zuinig mee en je hebt er jaren
lang plezier van.Dit adviesisgeen
gemeengoed. Het aanbod van B·
artikelen is dan ook aanlokkelijk,
lekker goedkoop.Alsietsstukgaat,
dan koop je toch weer snel iets
nieuws!

Minimale prijsstijging
De conclusie isdan ook dat (huis
houdelijke) apparatuursteedsmeer
gemeengoed is geworden.
Tegelijkertijd is de duurzaamheid
van deze apparaten gedaald. Men
kooptsnellereen nieuwexemplaar.
Verhoudingsgewijs zijn de prijzen
van huishoudelijke apparatuur in
de loop der jaren minimaal geste·

gen. Uiteigen ervaring weetik(RKS)
dat een wasmachine anno 1977
bijna net zo duur was als een
vergelijkbaarexemplaar anno 1998.
Deze huishoudelijke hulp heeft mij
na21 jaar trouwe dienst inde steek
gelaten. Hoe de nieuwe hulp met
meer knoppen en mogelijkheden
(en dus meer storingsmogelijk
heden) zich houdt? Afwachten
maar.

Roelie Karsijns-Schievink

W ist-u-dat .. .

• de jeugdgroep 97Puit Thesinge
bij de gemeentelijke "presentatie
wedstrijd"de hoofdprijsvan f 1000,
in de wacht heeft gesleept? Gar
merwolde bracht het tot de derde
plaats en ontving f 250,-
• de firma Havenga uit Garmer
wolde inde prijzen is gevallen met
de Hollandse molen inFulton (Ame·
rika)? Samen met deontwerper uit
Heiligerlee kunnenze de prijsop26
januari a.s. inChicago inontvangst
nemenI

Stoomjfuiijc
Tekoop gevraagd
• paardrijbroek maat 40/42 en
paardrijlaarzen maat 41 . Tel. 050
542 12 76.
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Die goeie ouwelijd. Lang geleden was bezoek uren of zelfs dágen
onderweg, dus dat kreeg je niet alledag. Aan de andere kant, soms
moest je ruim een uur of langer naar je werk lopen, als jegeen fiets
kon betalen. En hàd je een fiets, dan was het maar hopen dat er
onderweg niksgebeurde, lekkeband of zo, wantdan was hetlopen
met de fiets aan dehand.

Communicatie is
mensenwerk

Geerle vander Veen

Hans Klamer

uit opnieuw leren praten én luis
teren?
Omtekunnen communicerenmoet
je bereikbaar zijn. Het is inmiddels
bijna 2001, en iedereen in Neder
land kán bereikbaar zijn. Wantwat
is bereikbaar? Zoek het op in de
grote Van Dale, en jeleest:bereik
baar -wat bereikt kan worden. Dat
lijktlogisch;dus opnaar hetvolgen
de woord en lezen waarmee de
uitleg begint: bereiken - door het
uitstrekken vandehand ...

WAP over GPRS, Unified Messaging, HDSL, UMTS ... en ga zo
maar door. Moderne communicatie noemen ze dal.
Een barcodescanner in je koelkast, die aan de innovatieve
"brijventer" aangeeN dater3 pak melk, 2karnemelk eneen pak
gele vla op lP adres - gekoppeld aan je fysieke woonadres 
afgeleverd moet worden. In Denemarken zijn een aantal proef
huishoudens er heel tevreden over.

Stop, nu draafje door! Ikzal zeker zelf welbeslissen of ik met m'n
buurvrouw koffie drink en of ikde hond roep.
Gelukkigzijnwe er inderdaad zelf bij.Maarwe zijnook mensen...en
mensenhebben de onhebbelijkheid dat ze meestal niet vies zijnvan
luxe encomfort. Endat wetenonze reclame-, marketing-ensalesjon
gens en meisjes maar al tegoed.
Ondanks deze fantastische stroom aan technische ontwikkelingen
komen er steeds meer praatgroepjes, heisessies en blijven we
ouwehoeren aan delijn van het voetbalveld. De mens zoekt schijn"
baar toch dat andere "menselijke" contact ...

We zullen wel zien waar het allemaal opuit gaat draaien. We zijn er
tenslotte zelf bij.
Veel communicalieplezier toegewenst de komende jaren.

Moderne
Communicatie

Natuurlijk zie ik mensen al denken: Maar we pinnen straks toch
helemaal niet meer? Nee, gelijk heb je. Betalen doe jestraks met je
mobiele multimediaterminal zonder dat je daar meer voor hoeft te
doen dan het apparaat injebinnenzak ofhandtas tehebben.
De hond, die roepjeniet meer, die piep jeop. Pratenopde hoek van
de straat, zoals 50 jaar geleden heel gewoon was ... Vergeet het
maar!Met jebuurvrouw chatten via Internet omdat jevirtuele agenda
zóvol zit dat jegeen gaatje meer kunt vindenvooreen babbeltje en
een kopje koffie. Dáár gaan we met moderne communicatie naar toe!

Moderne communicatie; uiteindelijk komen we terug bijdemenselijke
stem. Vele zaken zullen met je stem aangestuurd kunnen worden.
Vroeger riep je jehond en praatte jeopde hoek van destraat. Nog
even enjepraat tegen de pinautomaat;alsvervanging van de pincode
volgt er een irisscan en een stemanalyse. Na akkoord bevinding
vraag je de automaat om honderd euro.

nicatie wel leukom naar tekijken 
hele volksstammen zijn verslaafd
aansoaps waarin slecht communi
ceren tot doel-op-zich verheven is.
We lachen erom, want we weten
dat dietelevisiewereld nietecht is,
toch?
Maar wie heefternog tijdvoor een
écht goed gesprek, dat meer isdan
"Hé hallo, hoe gaat het met jeT
"Nougoed hoor,bestweldruk;druk,
druk. druk, zeg maar." Wie weet
waaromercursussen communica
tienodig zijn. waaromrelatiethera
pievooreen belangrijk deel bestaat

De nadelen vande moderne moge
lijkheden tot (tele)communicatie
hebben natuurlijk ook hun voorde
len. Niet alleen kan bijvoorbeeld
aan ouderen of ambulante patiën
ten sneller hulp geboden worden
wanneerdat nodig is, het biedt ook
mogelijkheden voor hen die aan
huisgebondenzijnomtecommuni
ceren met familie, vriendenen ken
nissen, bijvoorbeeld via E-mail.
Toch, ondanks de voordelen. on
danks de bijna onuitputtelijke tech
nische hulpmiddelen,lijkthetsteeds
vaker of we dekunst van het com
municeren aan het verliezen zijn.
Het praatje op straat, het moi! on
derweg ... het lijken kleine onbe
langrijkedingen. maar het zijn juist
die kleine kunststukjes van com
municatiedie de smeerolie van de
samenleving zijn. En nietalleen in
het dorp.
Natuurlijk. soms isslechte commu-

De tijdgeest. de 24-uurs economie.
de TV met tientallen zenders en
afstandsbediening met driehonderd
knopjes. teletekst op elk kanaal in
minstens vier talen. Internet met z'n
worldwide web met honderdenmil
joenen pagina'sinalletalen van de
wereld ... alles vindbaar als je de
weg weet, maar de verjaardag van
debuurman staat erniet op. "Laat
de informatietot mijkomen."overal
en altijd, meer, sneller... en zoekje
het niet zelf op, danword je tijdens
etenstijd wel lastig gevallen door
een praatjesmaker. die vanuit zijn
of haar anonieme werkplek in een
anoniem kantoor een nóg betere
aanbieding voor jeheeft.

Luister, en je hoort het. Het "Dag
schar kan er nog net af, gevolgd
door een mededeling over de ver
wachte thuiskomst. "Ik zit nu in de
trein, nee. we hebben Assen net
gehad. ikben over twintig minuten
thuis." Wat is het doel van deze
boodschap? Dat vrouwlief de pie
pers vast kan opzetten ! Dat maar
geen minuuttijdverspild wordt,want
stel je voor dat je met elkaar moet
praten !

Nog niet eens zo lang geleden was
je bereikbaar als je een postadres
had.Als jeniet konlezen,dan werd
jedoor de postbode geholpen. Een
brief was een kostbaar kleinood dat
zorgvuldig bewaard werd. Als er
haast bij was, dan moest je een
telegram sturen;maar dat was hart
stikke duur, dus haast had je bijna
nooit.
En nu, nu is "mobieltje" een nieuw
woord , waarvoor de spell ings
controle van mijn tekstverwerker
een lijstje onzinnige alternatieven
oplepelt. Nu wordt pa of ma door
hetjonge spul gebeldalshet tijdis
om afgehaald te worden na een
avondje stappen. Vorig jaar werd
"gsm-metje" geïntroduceerd in het
GrootDictee der Nederlandse Taal;
dit jaarzijn die dingen opdebasis
school nog schaars en hebben we
erthuistwee.vooronderweg,om in
geval van nood bereikbaar te zijn
en te kunnen bereiken.

Het gemak waarmee we kunnen
bereiken. heeft de inhoud van de
boodschap vaak tot een onaan
vaardbaar minimum gereduceerd.
Reis eens tussen vijf en zes uur 's
middags met de treinvanAnaar B,
wandel langzaam door de coupés
en luister.

Eens even kijken - zelf heb ik
een stuk ofzeven,acht van de
mobieltjes. Mijn vriendin heeft
erdrie.maaréén daarvan staat
bijmij, dus eigenlijk hebben we
ersamen minstens negen. De
kinderen hebben ernog geen,
maar lang zal dat niet meer
duren. We gebruiken ze niet
allemaal,eigenlijk samenmaar
vier regelmatig en de andere
vijf héél af en toe. Soms zo
maar, voor de lol, kijken of ie·
mand er iets naar toe heeft
gestuurd. Dat islangniet altijd
het geval. Een kennis zei on
langs dat-ieergeen nam,want
dan voelde hij zich ook niet
eenzaam als-ie niks kreeg.
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"Ben ikonline?" isdevraag diedeheerJansen van deSchutterlaan
in Thesinge aan zijn vrouw stelt. We zitten in hetkantoor en kijken
mee naar wat hij op het scherm tevoorschijn tovert.

Senioren suifenook

Jan Jansenweetheel watgegevensop z'nscherm tevoorschijntetoveren.
(Foto: Wolter Karsijns)
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EwoudWerkman studeert informatica. (Foto: Henk Remerie)

Interviewmet
EwoudWerkman
Aardigekerel,dieEwoud Werkman:nieteensboosalsikeen dag
later er achter kom dat ik onze afspraak glad vergeten ben. We
maken een nieuwe afspraak voor een telefonisch interview 
misschien wat minder handig dan een normaal gesprek, maar
gezien het thema van dit stukje niet ongepast.

We hadden ookkunnen "chatten",maardat vindikwat teveel modern
gedoe. Ik spreek Ewoud over zijn studie informatica - met voor de
G&T als belangrijk thema de aandacht die binnen die studie aan
communicatie wordt besteed. Wehebben het over veel meer dingen,
maar indit stukje is alleen ruimte voor een samenvatting.

Hoewel het binnenzijnstudieopditmoment voornamelijkgaat over
het oplossen vancomplexe wiskundige problemen. iserwel degelijk
ruimte geweest voor en rekening gehouden met hoe toekomstige
gebruikers van bepaalde programma's met die programma's om
gaan.Tijdenseen (éénmalig) project isgewerkt aan een "gebruikers
interface", het gedeelte van het programma dat degebruiker daad
werkelijk ziet en waarmee de interactie, de communicatie met de
computer,plaatsvindt. Interface,het lijkteenmoeilijker begripdan dat
het is. Een eenvoudige vergelijking: het open doen van een deur.
Daarvoor moet je een sleutel in het slot doen, de sleutel omdraaien
en tegen de deur duwen, of er aan trekken of schuiven. Allemaal
handelingen die je moet verrichten om die deur een deel van zijn
functie te latenvervullen: handelingen,diejeooit eensgeleerd moet
hebben. Zo werkt een "gebruikers-interface"van een computer ook:
het laat jehandelingen(sleutel inslot,draaien, etc.)verrichten omhet
doel van het programma (de deur) waar je mee werkt te bereiken
(deur openen) .
Het project vanEwoudbevatte duseen doelgroepen-onderzoek:wat
kunnen detoekomstige gebruikers al met een computer (weten ze
bijvoorbeeld hoeeen muis werkt - hebben ze ooit eerder een sleutel
gebruikt?),wat verwachten ze precies van het programma(voorkomt
teleurstellingen).

Het gemiddeldewoonhuisvantegenwoordigstaat vol metapparatuur
waar computers in zitten, en allemaal hebben ze een eigen gebrui
kers-interface en een handleiding waar waarschijnlijk door slimme
koppen ooit eens over nagedacht is: televisie, radio, wasmachine,
magnetron, telefoon, video. Toch hebben veel mensen grote proble
men met het gebruik van deze machines, vaak is alleen al de
handleiding onbegrijpelijk - nooit een goed doelgroepen-onderzoek
aan besteed, lijkt het.

HansKlamer

De computer en alle moderne ont
wikkelingen heeft deinteresse van
deJansens.MevrouwJansen vindt
vooral het praktische nut van de
computer belangrijk. Zij kijkt
regelmatig even of er nog digitale
post is gekomen en ook speelt zij
graag een kaartspel.

Leuk enpraktisch
Jansen heeft alles zelf uitgeknob
beld.Hij heeft nooit eencursus ge
volgd, maar wel eens een boek
aangeschalt om nieuwe dingen te
ontdekken. Van Windows heeft hij
de nieuwe Millennium Editie aan
geschalt. '; lk wil bijblijven enop de
hoogte zijnvan wat erindewereld
te koop is." vindt deze vitale 70
plusser. Het Internet ishiervoor een
fantastischeuitvinding. Jansen surft
voor mij naar de website van een

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

makelaar in Canada, waarop we
het huis van zijn schoonzus van
binnenen vanbuiten kunnen bekij
ken. De muis brengt ons van de
voordeur totindekeukenenwoon
kamer ... en zelfs naar het balkon,
waar we het uitzicht kunnen be
wonderen.
Dit isvooral leuken daarbijkomthet
praktische nut van demogelijkheid
om per computer een bericht te
sturen naar de familie in Canada.
Compleet met gescande foto'swor
den de laatste nieuwtjes verstuurd
viahet worldwideweb. Hunkinde
ren sturen ook regelmatig bericht
jes en loto's.
Met Kerst sturen zij een foto met
leuke opmaak en tekst naarde fa
milieoverver.OpSinterklaaskreeg
Jansen een Adres-manager zodat
hij met enkeledrukken opde knop

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg enreparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen-..

PETER KUIL
'j'#'tll'd':[ffJi#il'Jlflj
Noorddi jke rweg 13
9734 AS Gron inge n
Te lefo on (050 ) 542 18 90
Fax (050 ) 542 37 78



Daar sta je dan: je bent op defiets naar de stad geweest, hebteen kopkoffie gedronken enrijdt terug
naar Thesinge als bij Kardinge je band lek gaat! Je mag niet bellen bij het restaurantje en besluit naar
hetwinkelcentrum te lopen. Bij stomerij TerVeer bel je naar je dochter, die je gelukkig vlot kan komen
halen.

Mohie{tjes en piekhri1Jes ...

Mevrouw Slachter kent inmiddels haar pincode uithethoofd enhaalt 
indien nodig - haar geld uit de muur. (Foto:Wolter Karsijns)

I.T. Wolt-Kraaima

Truus Top

enzonen leert ze spelenderwijs wat
ernog meer aan mogelijkheden zijn.
Zij hoeft in ieder geval geen cursus
tevolgen,want deoudste zoon van
12 weet eralles van.

Bedankt!
Hierbijwil ikgraag iedereen bedan
ken voor de vele kaartjes en ca
deaus en voor de vele blijken van
medeleven tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en thuis.
Hartelijk bedankt allemaal.

geblokkeerd. En dat gebeurde ...
Er kwameen nieuwe pas met nieu
we oode.Lucie wilde wel even mee
om geld tepinnen inGarmerwolde.
Totvermaakvan Lucie stroopte haar
moeder bij de automaat de mouw
opomdeoode.die ze opdeonder
arm had geschreven, toch nog even
na tekijken. "Jeoefent erteweinig
mee, hè. Ikkom haast nooit in een
winkel, want ik koop alles bij Jo
han:
De code kent zij nu wel uit t hoofd.
maar toch gaat ze de stad in met
geld in de binnenzak en met de
schoudertas voor debuik.

Voor oomputers heeft zijtotaalgeen
belangstelling. Dochter Lucie ge
bruiktdecomputer tot nu toe vooral
als tekstverwerker. Van haar man

Dit overkwam mevrouw Slachter uit
Thesinge . Het gevolg was dat
schoonzoon Bertus Kol het nu tijd
vond voor een moblelüe, Met eerst
een spiekbriefje ernaast en door
veel en vaak te oefenen. werd het
gebruik van de mobiele telefoon
een gemak. "Hij gaat altijd mee in
detas en dat geeft me toch wel een
gevoel van veiligheid: zegt me
vrouw Slachter. Haar dochter Lucie
vindt het ook een prettig idee dat
haar moeder altijd kan bellen in dit
soort situaties.
Thuis heeft mevrouw Slachter een
mobiele huistelefoon. Dat is reuze
handig als je boven bezig bent of
als je naar dekeuken moet om het
gasophalftezetten. Dezetelefoon
werd zeven jaar geleden aange
schaft toen haarman ziekthuislag.
Zij gebruikten detelefoonals inter
com,wat vooral 'snachts een rustig
gevoel gaf.

Pinnen
Nu Johan Mollema in januari stopt
methet uitbetalen van giro-cheques
moet het geldtoch maar uitdemuur
gehaald worden. Mevrouw Slach
ter had al jaren een giro·pas, maar
gebruiktehem niet. Samen methaar
zus trok zij destouteschoenen aan.
Zij wilde met depinpas betalen en
toetste moedig de oode in. Deze
was niet juist en toen de tweede
poging ook niet slaagde, vroeg de
zus voor de zekerheid : "Hest wel
geld in porremeneeT Want als de
oode drie keerfout is.wordt depas

elk gewenst adres op een sticker
kan printen.
Veel plezier hebben beiden van de
Cü-rorn World Atlas. Het is ook
wonderlijk om plaatsen in Canada
te"bezoeken"enook nog even een
bliktewerpen op ons favoriete ski
gebied in Oostenrijk.
De heer Jansen surft ook regelma
tig naar het senioren-web en zoekt
wel eens iets uit op het gezond
heidsplein.

Familiekrant
De belangstelling voor denieuwste
techniekenhebben een familiekrant
voortgebracht. Onder redactie van
Jan en Menna Jansen komt ersinds
twee jaareen familiekranttot stand.
Deze wordt twee keer per jaar met
deoomputer en deprinter samen
gesteld ! Hij heeft Bosbouw gestu
deerd en schrijft graag een stuk
over bomen; en samen stellen ze
een quiz samen en nemen de ver
jaardagen erin op. Ieder familielid
kan copy opsturen envaak zijn dat
vakantieverslagen.compleet rnetfo
to's,
Telebankieren isvoor hem ook een
praktische mogelijkheid met de
oomputer. Geen gedoe meer met
accept-giro's om geld over te ma
ken. Bovendien heb jeeen actueel
overzicht binnen handbereik van
alle financiële zaken.
Het volgende wat uitgeprobeerd
moet worden. ishet verzenden van
een gesproken boodschap. En wie
weet wat voor nieuwe ontwikkelin
gen we nog kunnen verwachten ...

r Truus Top

~.
W~~

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag·lld • aft. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

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

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

050 · 5416135
Rijksweg 15 - Garmerwolde

<lJ 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparalie

GOED VOOR UW GOED
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Blieb. "Dagschat, ik stahierbij dekoelingindesupermarkt,maareh,
wat voor melk wil je hebben, volle of halfvolle? Hm, ja, oké, enneh,
welk merk? Oh ja, mmm, oké. Ja, ik kom zo thuis. Ja, een lange
vergadering. Hm. Ja, oké, tot zo." Blieb.

Zin&Onzin
van de mobielè te{ifoon

N.B.Opwoensdagavond 13-12 had ikdit stukje vlak voor hettien ucr
journaal af en heb toen even naar het nieuws geluisterd. En wat
schelste mijnverbazing? Inhet nieuws hadden zehetook over het
mobieltjeen deonzinnige gesprekken diehier mee gevoerdworden.
Diverse mensenwerden geïnterviewd engaven reacties als: "Geneu
zel, die gesprekken.""Het gaat werkelijk nergens over.""Ze hebben
geen fatsoen.""Vooral indebusofdetreinisheteen ramp!""Menpakt
te gemakkelijk het mobieltje:
Het blijkt dat men graageen landelijke dag "mobiel bellen"wil. Op 14
december verscheen ereen krantje met richtlijnen hoe het hoort, dat
mobiel bellen.
Ik ben weer dik tevreden !

NatasjaKleveringa

een broerofzus.Enerwarenerook
nog bij die hem van hun ouders
gekregen hadden uit veiligheid. AI
metal:aan zo'nmobieltje kom jedus
opallerleimanieren.SakeHeidema
heeft mij gevraagd of hij ook het E
mail adres van Rrst Move mocht
geven. Natuurlijk ... want ook in het
Interneltenzullen deze jongerenwel
bedreven zijn.Als jenaar Rrst Move
eenmailijestuurtendaarop jenaam
enjouw E-mailadresvermeldt,zalje
opdehoogtewordengehoudenvan
de disco's in Het Trefpunt! Het E
mail adres is: firstmovethesin
ge@hotmail.oom Jongens en mei
den: denk om je zakcenten tijdens
hettelefoneren en smsverkeer.Maar
heel veel plezier tijdens het oommu
niceren!!!

De jeugdbeleeft veelplezieraan hetmobieltje. V. l.n.r.: PietervanZanten,
PieterJan Karsijns enHenk van Zanten. (Foto:Wo/ter Karsijns)

Laat ik de jeugd vanThesinge in de leeftijd van 12tot 18jaareens
vragen wat zij zoal doen met hun mobiele telefoon ... SMSSSS
EEEENNNN.

Dat isduidelijk! Van tevoren was ik
eralnietecht van uitgegaandat dit
kleine zakapparaatjealleen innood
gebruiktzal worden maardat erzo
veel plezier inzou zilten,wist ik niet.
(Ben zelf een leekopdit vlak). Het
sms-sen schijntechteenuitkomsite
zijn voor veel jongeren : het is
makkelijker,leuker...voordeliger???
Zevenentwintig jongeren heb ik on
dervraagd, waarvan er negen toch
noggeregeld gebruikmakenvan het
bellen. AI deze zevenentwintig jon
gerensms-senzeker tweekeer per
dag. Ikheb ze ook gevraagd hoe ze
aan dezemobieletelefoon zijngeko
men.Vierkinderen hebben hemzelf
aangeschaft. derest heeft hemge
kregen. De één voor het slagenvan
hetexamen en een andervoorzijnof
haar ve~aardag . Een paar hebben
hemovergenomen van eenouderof

Willemien Bakker-Foekens

En mensen. denk nu niet dat ik
helemaalantimobieletelefoonben,
want ikhebzelfookzo'nding.Omdat
ik 's avonds veelop pad ben en bij
autopech of andere tegenslagen
graag iemand wil kunnen bellen.
Maar indesupermarkt,destad ofin
het restaurant? Dan gaat het mo
bieltje uit!

De mobiele telefoon is vooral be
doeldom bij echt belangrijke zaken
bereikbaar tezijn;omin, zeg maar,
noodgevallen tekunnen bellen met
de politie of dergelijke instanties.
Niet voor gezwets en geneuzel in
het openbaar. Want. zeg nou zelf,
die gesprekken gaan echt nergens
over.

Herkent u dit? Ben je boodschap
pen aan het doen en word je "ge
trakteerd" op dit soort gesprekken
vaniemand met eenmobieltje.Ofje
loopt in een schoenenzaak en in
eens hoor je:"Tringelingeling.""Trin
gelingeling." "MetMiep. Hé,hoi.Ja,
nee,goh wat leuk.Nee, ikloopinde
(naam winkel).Och, een paar laar
zen of zo. Wat? Nee hoor, zwart.
Wie?Jolanda? Fel rode? ..."En ga
zo nog maar even door. Vreselijk!

Moet dit nu zo? Bellen en gebeld
worden als je boodschappen doet,
destadinbent of uit eten? Wat een
onzin! En zeer irritant voordemen
sen,die deze gesprekken ongewild
opvangen. Het mobieltje kan toch
uit?Ofopdevoice-mail?

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. OSO - 3021796

VAN DIJKEN
Autoschade

Win kelcent ru m
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

• Reproducties
• Art-prints
• Posters. Lij st en
• Passe-partouts
• Ophangsystemen
Teven s:
• Copy & Faxservice
• Papierwaren
• Kaa rt en

Gas
Water
Electra

8:Fa. W. Kooi & zn
-::::- ins/al/alie b e drljf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
te l 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

fin an ciële
ad m in istra tie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkoms tenbelasting

G .N . Schu rrcrlaan 46
9797 PC Tb esinge
telefoon (05 U) 302 l3 19
fax (USO) 302 11 82

mobiel 065 1533772

Ad..,",,,,. ,,, Ritsema
d- hl'!llllin,(.,dl'ftJbu,co J

Uw adres voor:
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De oudere in de
computerwereid'
Het ishalfdecember2000. De moderne communicatie isnietmeer te
stuiten. Hartstikkemooi aldiemoderne snuisterijtjes,maar ik heber
nog steeds geen verstand van. Dus leek het me leuk om eens een
interview met een ouder iemand te hebben, die wel al in alles is
meegegroeid.

Natasja Kfeveringa

We sluiten het gesprek af. Het was
een gezellig en interessantgesprek;
ik ben blij dat dit interview nog ge
woon mondeling kon worden afge
nomen.Stel jeeens voor datditook
al viade computer had gemoeten.
dan mag ik ook eerst wel een
stoomcursus volgen.
We zullen wel zien hoehandigalles
in de toekomst gaat worden ...
toch???

onze boodschappen op Internet.
Ouderen vanaf 60jaar volgen nog
een stoomcursus computervaar
digheden en hoeven daarna hele
maal dedeurniet meer uit. "Ikgaer
gewoon mee door, al zit ik later in
het bejaardentehuis," zegt Janmet
een brede lach.

Jan Mol/ema achter z'n computer. "Je rolt er vanzelf in...."
(Foto: Wo/terKarsijns)

Ergenswil ikbest geloven dat werk
wat blijft liggen meer stress met
zich meebrengt naar huis dan dit.
Gelukkig blijft er genoeg tijd over
voor anderedingen. We zijnheter
dik over eens dat de modernecom
municatie ontzettend veel moge
lijkheden heeft gecreëerd voor de
computer. Mensen raken contact
arm, straks doen we nog allemaal

Maarhoeens even, zeg ik, op deze
manier benje toch veel teveel aan
het werk?
"Ja en nee: wat af is, is af en dat
geeft ruimte:

gen; die heb ik dus overal bij de
hand:
Ikmag een blik werpen opdevele
mogelijkheden en word wegwijs
gemaakt in het moderne systeem.
"7500 collega's (bij DSM) hebben
dezelfde lap top, met één druk op
deknop zoek ik zo iemand op:
Ook vertelt hij mij dat hij het werk,
wat hij op zijnwerk niet heeft afge·
kregen, gewoon naar huis mailt en
erdan 's avonds mee verder gaat.Ikzeg tussen neus en lippen door

dat ik ineensaan het optreden van
de jeugd moet denken tijdens de
feestweek met hetlied: Opzij,opzij,
opzij, Maak plaats, maak plaats,
maak plaats, Wij hebben ongelofe
lijke haast. Is hetnietzo dat erop
deze manier veel minder monde
ling contact is?
"Ja.veelminder. Endat werkt soms
best wel rustiger. Ik heb bijvoor
beeld (en toen kwam het) een lap
top opmijnwerk gekregen; nukan
ik altijd enoveral mijnwerkdoen."
Hij haalt hemop... een mooi zwart
koffertje ... legt hem op tafel en
toverteen mooi helderblauw scherm
tevoorschijn. "Hierinzit mijngeheu·

worden. Volgende vraag dus maar.
Hoe denk jedatde ouderen (vanaf
40jaar) met deze moderne com
municatie omgaan?
"Ikdenkdathet inaanraking komen
met internet eerst best even wen
nen was. maar demeesten krijgen
er op hun werkvlak toch mee te
maken en dan rol je ervanzelf wel
in.De fax wordt bijvoorbeeld albijna
niet meer gebruikt. Je stuurt nu je
berichten direct naar de persoon
waar het wezen moet en het gaat
dus niet meer door tientallen vin
gers voordat het bij jou is.Datvind
ikecht goeden hetwerkt veel snel
ler:

Jan Mol/ema, wanneer ben jij nou
met het grote comm unicatie
systeem Internet in aanraking ge
komen?
"Dat is al ongeveer zes jaar gele
den. Op je werk kun je er op een
gegeven moment niet meer buiten
en dan neem je je kennis al snel
mee naar huis."

Ikheb begrepen datje ook f -mai/t
naarhet buitenland (Canada). want
daar woontfamilie van je. Isdat nou
duur en gaat bel/en nietveel snel
ler?
"Eigenlijk maakt het niet veel ver
schil. De tijd die jegebruiktom jeE
mail teschrijven, isgratisenpas bij
het versturen gaat het je geld kos
ten. Jebetaalt dan alleen je lokale
telefoonkosten.Als het goed is,ben
je aangeslotenop het telefonische
netwerk (gaatviajeprovider). Daar
heb je een abonnement en een
toegangscode; deze geeft je de
mogelijkheid om overdehele we·
reld te mailen. En dan krijgje van
zelf via het account de rekening
thuis gestuurd.
Bellen gaat in contact natuurlijk
sneller, maar isdan ook veel duur
der."

Ik begrijp er gedeeltelijk wel wat
van;maar aldiesystemen die erbij
komen, gaan me ietsteingewikkeld

\8
BEKKEMA

net even iets anders

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 404121 8

Afdel ing vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Sl ijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-.Gourmet-.
Fondue- en Salade schotels.

.• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.

HOF5TEDE-

~
' . , . " .SCHILDERS v.o.f.

\ "...\tÓG
'

'Ia .~

\\tt
~I G.N. S,h" " d" " ;fr 9797 PC THESINGE

Waarbo rg Telefoon 050 - 3021957
Insta lla teur Fax 050 - 3 021574

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tti- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon050 . 3012832 b.g.g. 06 -52619071
Fax: 050 - 3010625
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Deredactie van de Garmer& Thesinqer E;

liefeJijne Kers dagen, eenyfezierigejaarwi~

--.
Foto's: Henk Remerie en Wolter Karsijns
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vress wenstai,haar lezers en adverteerders

ding eneengoed- envooralqezondl -2001.
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Dochter in Canada
Zoals de meeste mensen in het dorp wel zullen weten, is Sophie
Buringa deze zomer naar Ontario (Canada) verhuisd. Hoe corres
ponderen zij en haar familie in Garmerwolde nu met elkaar?

Wil/emienBakker-Foekens

Inhet voorjaar ben iknaar Canada
geweest om eens te kijken waar
Sophie nu eigenlijkterecht zou ko
menenvan 't zomerbenik erweer
geweest om tehelpenmet de ver
huizing.
Straks ga iker een weereenweekje
heen. Heerlijk!"

Betsy Buringa houdt hetbij telefoneren. (Foto: Henk Remerie)

Reinier Buringa E-mailt weleens
foto's naarzijn zus in Ontario.
(Foto:HenkRemerie)

faxen we hebben een aantal foto's
via E-mail laten versturen. Van E
mail en Internet hebben we (nog)
nietzoveel verstand, dus dat laten
we aan Reinierover.
Maar het leukste is een bezoekje.

woordig; jekrijgtdirectantwoordop
je vragen en je kunt even lekker
bijkletsen.
Daarnaast sturen we wel eens een

Hierover sprak ik met Betsy Burin
ga.
"E-mailen?Nee.wijtelefoneren!Dat
is niet eens zo duur meer teqen-

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Zondag
van 13.00 tot t8.00 uur

VAN&leen's
5AKKEI2IJ

Telefoon
06·54611091

H. Westerstraat 18 Ten Boer 050 - 3021227

Dagelijks geopend van:

Dinsdag Vmzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Bel metéénvanonze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of SjoerdCats
telefoon (050) 3039494

Uziethel. MetdenieuweOpMaat
Hypotheek vande Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening en een verzekering. Enaf
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatualtijd maximaal
fiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

..Wezijn op zoeknaar een hypo·
theek waar we laterweer uit kunnen
putten. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..Wehebben eenprima inkomen.
MIjn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken omvoor dekinde
rente zorgen.
Danwillen we minder aan onzehypo
theek betalen. kan dat?
Ja. dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en di
rect aan het werk. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja , dat kan.
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Iaarvcrqaderinq "DeScheuvel'
De winterheeft zijn intrede gedaan, zonder een graad vorst tot nu toe. Dat weerhield ijsvereniging "De Scheuvel" uit Thesinge erniet van
haar leden uitte nodigen voorde jaarvergadering op 8 december [J, Voor detweede maal in eigen huis.

De opkomst is al jaren stabiel; zo
rond de dertig mensen wisten de
weg naarde ijsbaankantine te vin
den. Het licht straalde totver op De
Dijk; opzij van het gebouwtje was
een mobiele wc voor dedames ge
plaatst enboven dedeur prijktehet
nieuwe naambord.
Het bestuur en een aantal vrijwilli
gershebbenaardigwat werkverzet
de laalste tijd. Zo werd er om de
kantine heen bestrating aangelegd.
er werden dakgoten en ventilatie
roosters aangebracht, een omhei
ning en bankjes gemaakt om de
schaatsenonder tebinden,eentrapje
om de kantine veiligtekunnenbetre
den ... niet stilgezetendus.
Hoog tijd dat Koning Winter uit zijn
zomerslaap ontwaakt!
De vergaderingen van "De Scheu-

vel" zijn een fenomeen. Waar·
schijnlijk de vereniging metdemin
ste activiteiten,het grootste bestuur
en degezelligstevergaderingen.Als
hetdan eenkeervriest,moet erook
een hoopgebeuren.Depompop tijd
aan,ijskeuren,dan devlagintop ten
teken dat de ijsbaan gebruikt mag
worden,dekantine bevoorraden en
bemannen, "scheuvel"· enprikslee
wedstrijden organiseren, de baan
vegen ...
De jaarvergaderingen verlopen vol
genseen vast patroon;zebeginnen
een kwartier te laat, zodat laatko
mersnietshoeven temissen van de
notulen van de vorige jaarvergade·
ring, het activiteitenverslag van af
gelopen jaardoordesecretaris(Mar
tin Wieringa), het financieel jaarver
slag van de penningmeester (Wim

Ritsema)endegoedkeuring doorde
kascommissie. Er werd afscheid
genomen van de voorzitter (Mat
thieu Lam), die sinds 93/94 deel
uitmaakte van het bestuur. Er werd
gestemd over een nieuw kascom
missielid.een nieuwbestuurslid (Bert
van Huis), degene die deworstver
koop zou leiden en er werd een
mollenvanger aangewezen (Wim
Holtman). Een nieuwe voorzitter
wordt t.z.t, door het bestuur beo
noemd.
Er waren net genoeg boekjes om
iedereen van voldoendelotentevoor
zien.Onderhet genotvaneenborrel
werden tijdensderondvraagkritische
vragen gesteld enbeantwoord entot
slot leiddeJokevander Woude met
veel succes de worstverkoop. De
eersteging maar zo voor vijftiengul-

den over de tafel - daar tussendoor
werd nog meer geboden - en de
laatste (kat indezak)vooreen tientje.
De kas werd dus weerflink gespekt
door alleaanwezigen en ook al komt
ergeen ijs,erwordtdeze winterinelk
geval geschaatst door dejeugd, die
opuitnodigingvan"DeScheuvel"mee
naar Kardingekan.

Susan de Smidl

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.
BOUW v.o.î,

TOMMY
Voor vakkund igebehandeling

van uwhuisdier.

Behandelingvolgensafspraak.

Tevens verkoop van

verzorgings artikelen

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Oude Rijksweg 11
te l. : 050 5416501

9798 PA Gormerwalde

Fo x: 050 5419268
Oude Rijksweg 3 Garmer

walde
I[) 050• 5421615

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesin-
ge • Water Tel. 050 
3024536 • C.V F a x
050 - 3024693 • Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3010735
0598-393504

11



Jarenlang kregen we dezelfde rustige, vertrouwde stem aan de
telefoon. Ophaarlaatstewerkdag in depraktijk· dinsdag 31oktober
• maakte ik een afspraak voor een stukjein de G&T. Ze was meteen
bereid een keertje langs te komen.

upreektmet ...
de assistente van
dokterFriezema

Marjo Schenk op haar 0 zovertrouwde werkplek bij dokter Friezema.

Erkomen steeds meer mensen van
buiten; jongere mensen _.. die dur
ven vaak meer te vragen. Mensen
wîllen ook niet meer ziek zijn, heb
ben er detijd niet meer voor. Zelfs
kinderen hebben geen tijd omziek
tezijn en lekker vertroeteld te wor
den. Sommige ouders vragen lie
ver om penicilline inplaats van ge·
woon een weekje thuis uitte laten
zieken. Daarom blijf ik ook thuis, ik

van opzoeken.
Ik spreek heel veel mensen. Het
gebeurt regelmatig dat ik ergens
een groep personen tegenkom en
ineens denk: Hé, die stem ken ik,
datmoet die en die zijn.
Dat boek van de G&T heb ik ook
gekocht. Jehoort ertoch welbij,als
je hier zolang gewerkt hebt. Ikher
ken heel veel mensen opdefoto's;
ook mensen diealoverleden zijn...

Heb jeook bijzondere dingen mee
gemaakt? Dingen, dieje heugen?
"Je maakt leuke en minder leuke
dingen mee; het overlijden vaneen
kind bv. blijft je heel lang bij.
Jaren geleden kwam er eens een
vader met een kindje van een jaar
ofvierlvijfen vroeg om wormtablet
ten.Zegt hetkind :"Pa,datwas toch
niet voor ons, maar voor de
poes???" (In wormtabletten voor
huisdieren zit dezelfde werkzame
stof.)
Overmedicijnen gesproken ...soms
komen denamen helemaal verbas
terd over. Jehebt zelfsmensen die
bellen met: "Ik wil graag witte. rose
en blauwe tabletjes." Dat is best
weleens een gepuzzel. Gelukkig
weten zemeestalwel waar het voor
is en kan ik het aan de hand daar-

ook 's middags spreekuur, dus er
blijft weinig tijdovervoor visites. 't Is
veeldrukker geworden, meer tele
foon ... Vooral vlak voor en na de
vakantie.
Toen ik er in het begin was, had
Friezema een witte jas aan. Daar
waren kinderen banger van. Nu
gebeurt datnietmeer.Kinderen zijn
minder bang, mondiger. Als zeiets
beslist niet willen, gebeurt het ook
niet."

Marjo Schenk-Westerhof is een
geboren en getogen Peizenaar. In
1990 is zegaan samenwonen met
Michel Schenk; in 1998zijn zege
trouwd. In verband met de nade
rende geboorte van een kleine is
Marjo gestopt met haar baan als
apothekersassistente bij dokter
Friezema.Haaropvolgster komt uit
IJlst en heet Aaltsje, een echte Frie
se naam.
Marjo: "Ik heb hier 17jaar met heel
veel plezier gewerkt. Het is een
wisselwerking met patiënten en
Friezema. Als jeheel veel moeilijke
patiënten hebt, is het werk niet zo
makkelijk. Dit isoverhet algemeen
een praktijk waar jeheel goed kunt
werken. In het begin had je nog
weleens mensen,waarvan jedacht:
"Goh,wat stug",maar later kijk jeer
door heen. En andersom. denk ik,
dat is denoordelijke mentaliteit:

Is erveel veranderd inaldiejaren?
"In het begin ging alles nog met de
hand: etiketten schrijven, rekenin
gen ... Nu komt alles uitdecompu
ter. Het kan ook niet meer met de
hand. daar ishetveel tedruk voor.
Het werk is niet écht veranderd.
Friezema reed toen nog wel een
stuk of 15visi tes per dag, nu nog
maximaal 10. Tegenwoordig is er

Foto Bouchier Als uw auto 11

dure'reparaties nodifJ heet»:

Nieuwe Ebbingestraat 3. Groningen
Telefoon (050) 312 42 06

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen !!!

Siem
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050·3021494

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

Op al onze reparaties
3 mnd. bo(la g garantie

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

creatief !o. ,

centrum ~
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wil erbij zijn. Wat dat aangaat, ben
ik nog echt ouderwets."

Heb je ook hobby's ?
.Sport.daar hou ikwel van. Ikspeel
korfbalen vroegerook voetbal.Frie
zema houdt er ook wel van, dus
daar kun je altijd samen over pra
ten. Dat werkt ook weer makkelij·
ker. Ik ben pas bij voetbal geko
men, toen ikhethuis uit was: voet
balwas niet voor meisjes.Ikhebals
kind wel vaak een balletje getrapt
met m'n zeven jaar oudere broer.
Hij vond het maar niks dat debaby
eenzusje was: daarkonienietmee
voetballen !
Teamsport issowieso goed, vooral
voor kinderen. Je leert degrenzen
vanjezelf enanderen kennen, leert
accepteren dat de een het beter
kan dan de ander. Vooral bij korf
bal: daar spelen jongens en meis
jes door elkaar."

Vergoeding medicijnen
"Inhetbegin moestjef2.50 betalen
per recept. Tot zó'n bedrag, dan
kreeg je vrijstelling. En nu heb je
heel veel dingen dieniet meer voor
vergoeding in aanmerking komen.
Dat is niet altijd makkelijk uit te
leggen. Mensen reageren dan zo in
dezin van:"Ikbetaal toch premie?"
Zo'n tien jaar geleden kon je nog
alles meegeven. Dat verandert nog
steeds. Dingen die voordien gratis
waren. moet nu ineens voor wor
den betaald. Je krijgt elke maand
wijzigingen; die kun je in één keer
instellen op de computer. (Als de
computer eens uitvalt, kun je niks
doen. Ofdepatiënt moet het alheel
duidelijk aangeven.) Elke avond
maak je een uitdraai en een back
up. Deze uitdraaien worden wel
bewaard ; in principekun je dus al
les nog terugzoeken, maar het is
wel een heidens karwei !"

En de kaartenbak?
"Diegroene kaarten zijnernog wel.
Alsjeietsvanzo'ntienjaargeleden
hebt -bv.als iemand éénmalignaar
een specialist is geweest - kun je
het opzoeken. Maar het meeste
staat inmiddels in de computer:

Werken jul/ie eigenlijk al lang met
de computer?
"In 1993 zijn we ermee begonnen:
eerstkwamendemedicijneneralle
maal in. Vanaf 1997 staat er ook
eentje bij Friezema op het bureau
en komen ook alle medische gege
vens er in. Wij zijn er mee begon
nen, toen dekinderziektes eral uit
waren. Zelf vondikhetwel leuk om
tedoen, ikhad erwel belangstelling
voor. Met rekeningenenzo. Met de
hand ging ernog weleensiets fout:
één keer in de maand werd alles
bijgewerkt en daardoor werd er
weleens iets vergeten. Nu is dat
alle dagen. Als er iemand dedeur
uitgaat, staat het - bij wijze van
spreken - al inde computer.
Jemoet erwel aanwennen. Het is
een keer gebeurd dat de printer
maar blééf rol len ...erkwamen din
gen uit. die ik helemaal nietwilde!
En de stekker eruit trekken, hielp
ook niet:zodra ikhemweer inscha
kelde, begon ie weer."

Verloskunde
"Ik vind het leuk dat Friezema de
verloskunde nog zelf doet. (Men
sen die indegemeenteGroningen
wonen, moetenwel naardeverlos
kundige.) Je bent er nauw bij be
trokken ! Het geeft soms wel wat
extra spanning : bv. als iemand om
zeven uur 's morgens belt en je
moet het spreekuur afbellen. Het
grappige is wel, dat mensen daar
meer begrip voor hebben. Ja, een
bevalling kan nietwachten!

Maar een hartaanval of ongeluk
natuurlijk ookniet. De mensen bei
len veel gauwer 1-1-2, zeker wat
dichter naar de stad toe. Bij een
ongelukopdekruising iseralgauw
iemand met een mobieltje. Het ge
beurt weleens datweeenambulan
ce zien rijden. zonder dat weweten
dater iets aan dehand isl Datwas
vroeger ondenkbaar.
Als sommige mensen bellen, wéét
jegewoon :daar moetjedirectheen.
Anderen bellen wat regelmatiger. Ik
geef het wel altijd door. Als Frieze
maer is,neemtiehetgesprekover.
Hij weet vaak net even beterwat hij
moet vragen ... bovendien nemen
ze het gauwer van de dokter aan
dan van mij. Een ziek mens kan
gewoon heelandersreageren. ter
wij l ze dat helemaalniet zo bedoe
len. Een mens in paniek reageert
ook anders."

Het maken van medicijnen
"Eerder maakteje veel meermedi
cijnen zelf. Maar je hebt er de tijd
niet meer voor en er is veel meer
kant en klaar.
Vooral recepten van een huidarts/
dermatoloog moet je nog weleens
zelf maken. Alleenalswij deappa
ratuur er niet voor hebben, latenwe
het maken bij de apotheek in Le
wenborg . Dat contact isheel goed.
En bij eenkleinehoeveelheidgrond
stof ...dankanhet gewoon nietuit:
we moeten het wel ingroteverpak
kingen kopen!"

Asielzoekerscentrum
"Er komen ook patiënten van het
asielzoekerscentrum.Datiswel heel
erg leuk. Je krijgt ook mensen van
eenanderecultuur. Endieentwikke
ling!Deeerste keer spreken zegeen
woord Nederlands, later kunnen ze
zich veelal wel verstaanbaar maken.
Vooralouderevrouwen kennen geen

woord Nederlands.
Sommige vrouwen mogen niet on
derzocht worden door een rn àn.
Daar moet je begrip voor hebben;
het enige is doorsturen naar een
ziekenhuis.
Op het AZCis wel een vrouwelijke
verpleegkundige.De eersteopvang
gebeurt inhet centrum;van daaruit
worden ze verdeeld over de drie
huisartsen: dat betekent zo'n 130
tot140patintenperpraktijk.Bij taal
problemenkunjehulp inroepen van
het tolkencentrum. Dat moetje on
geveer een weekvantevoren aan
vragen. De vertaling gebeurt ge·
woon per telefoon:handsfree."

Tot slot
"Wat ik nog even kwijt wil ... Ikheb
de laatste dagen heel veel leuke
reactiesgehad, zowel in woord als
gebaar. Dat heeft mij toch het ge
voel gegeven dat mijn werk zeer
gewaardeerd werd. En bij Frieze
ma kun je heel goed wezen, het is
een goede werkgever. Doordat hij
niet gauw uit z'n slof schiet, heb je
weinig boze patiënten.
En z'nvrouw natuurlijk ook. Als er
watgeregeldmoetwordenmet vrije
dagen ... dat isnooit eenprobleem.
De kinderen zijn nu allemaal de
deur uit, maar toen iker kwam,was
Margreet - de jongste - nog maar
drie. Jebent eracht uurper dag en
maakt er van alles mee.....

Wij wensen het gezin Schenk het
allerbeste en hopen nog eens iets
van hen te horen.

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronig en
tel. 050 - 542225 2

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Re,inder
vld Veen

Voor bedrijven en particul ier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• ~Iagazijnwagens

• PalletVlagens
• Kantoorkaslen
• 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

PRAKTI.JK
Wtnkclccnt ru m Sclwcrd

Te lefuun (11511) 54 1 8468
l.id ' .1'.0 . ....d v. nr.0104IJ49:'

vcrzorgde voeten
korncn ver der

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798TG Garmerwolde
Telefoon 050" 5418610
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Cuftuurhistorischewerkgrot)'
In twee vorige afleveringen heb ik iets verteld over de geschiedenis van Garmerwolde en Thesinge. Hierover nog een paar aanvullende
opmerkingen:

De akte overhet onderhoudvan de
Borgwal uit 301 bevatde woorden
"Athaman van de Aftersillestinge".
Ikheb dat innavolgingvan anderen
vertaald als: "Eedmannen van de
acht zijlvesten". Bij nader inzien
denk ik dat het betekent: "Eed
mannen vanhetAchterzijlvest".Niet
alleen omdat dat beter aansluit bij
de tekst. maar ook omdat het ge
bied waarin de Borgwal lag. ten
opzichte van de drie dellzijlen het
achterste gebied vormt. Het is de
vraag of het Achterzijlvest precies
hetzelfdegebied als het Scharmer
zijlvest omvatte.

Gelmersma
De borg werd niet in 1599. maar
pas in 1634 gekocht door Jodocus
Heinsius.
Gelmersma wordtin1454genoemd
als edeleheerd,d.W.Z.dat deeige
naar het recht had bijtoerbeurthet
"Redger"-arnbt te vervullen. De
rechten vande edeleheerdenwer
den inde15'"en 16'" eeuw geleide
[ijkallemaal opgekocht doorde be
kende families van grootgrondbe
ziners inde Ommelanden. die on
der elkaar trouwden en gezamen-

lijk de alleenheerschappij in de
Ommelanden verwierven. De ge
slachten Clant en De Mepsche zijn
duidelijke voorbeelden van zulke
machtige families.

Tackenborgh
Ookditwas in1454eenedeleheerd,
"gelegen in de middelste klauw".
Klauw ol kluft is het gebied waar
binnen het redgerambt rouleerde.
Oorspronkelijk zijn Garmerwolde.
Thesinge en Ten Boer afzonderlij
ke klauwen (rechtsgebieden) ge
weest. maar uit de nogovergeble·
ven rechtsdocumentenblijkt dat er
steeds maar één redger was voor
het helegebied. Dat werd uitqeoe
fend door of namens (bij volmacht)
de hoofdeling in Garmerwolde.
Thesinge en Ten Boer.
Tackenborgh wordt in 1510 ver
worven door Reynt Albeda. en in
1547 door Evert Clant. Zijn zoon
Evertverkoopt het in 1588 aan Co
ppendeMepsche. Ccppen wasge
noemd naar zijn grootvader van
moeders kant. Zijn moeder was
Anna Jarges. dochter van een be
kend stadjer. Hij had een zeer be
kendebroer, Johan "die" Mepsche.

die in Ingolstadt in Duitsland had
gestudeerd, lid was geweest van
de Reichskammer in Spiers. was
geridderd door keizer Karel V. en
later als luitenant (stadscomman
dant) van de Hoofdmannenkamer
in Groningen. een vertrouweling
werd van de hertog van Alva. Hij
werdbelast met de financieringvan
de bouw vaneen citadelbijdeHee
rebrug. het -kasteel van Alva".
Ccppen. diestierf in 1594 (het jaar
waarin Groningen overging tot de
gereformeerde godsdienst) is beo
graven inhet koor van de kerkvan
Thesinge. Het geslacht De Mep
sehe. alkomstig uit Borger in Dren
the.had daarhet landgoedWestrup
inleenvandebisschop vanUtrecht,
en vestigde zichinde15" eeuw in
Groningen inde Kijk in 't Jatstraat.
Ze hadden ook een bierbrouwerij
enwaren "erfvoogden"vanhetMep
schengasthuis. In de loop van de
tijdheeft de lamilieindeOmmelan
den eenstuk ol vijfborgen verwor·
ven:PiloursemainAduard,Duirsum
in Loppersum. Bijma in Faan (bij
Zuidhorn), Meyma in Baüo, en de
Tackenborgh.Nahetoverl ijden van
deberuchteRudo[l.drostvanWed-

de in 1754. is het geslacht in de
mannelijke lijn uitgestorven.

De armhuiskamer
Hillie Ramaker vertelde mij dat aan
de Dorpsweg in Garmerwolde
(thans nummer 20 IIm 24) rond
1930 nog eenarmhuisals zodanig
ingebruik moet zijngeweest. Maar
defotoinhet boekjeoverJanBroe
kemaiswel degelijkhetoude arm
huis in Ten Boer.

Harm Bate:

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - PaJjulUerie
RifOrJlI - Sc{joon{jeidSsa(OtI

sanitair en vervvarming
....JIlt-...........B.......U.....RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmervvolde
TEl. 050-5493950 - FAX050-5493673

Havenga account

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

,...;
Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer

({) 050 - 3021210

Geopend : di. I/m vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

Damsterdiep 42 Groningen
Postbus 4161 9701 ED Groningen

Telefoon °5°3119150 Fax 05° 3119280
E-mail haveng2@havenga-account.nl
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WONINGI NRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

Opmaandag 29 november j.1. belegde de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde een vergadering
met deopgroeiende jeugd van Garmerwolde. Deze werd bezocht door 26 jongeren in deleeftijd van
13 tot 18jaar.

Metdejeugdrondde ttifer...

VerenigingDorpsbelangen
Garmerwolde

Inlichtingen en/o! opgave bij
Cheryl Hoekstra, tel. 050-549
21 17 (na 18.00 uur).

Gezocht: enkeledynamische,
gemotiveerde mensen (mlv)
die mede en insamenwerking
met dejongerenvan Garmer
wolde richting en sturing wil
len geven in het organiseren
van activiteiten/feesten enz.
Wijzoeken mensen diejonge
ren een warmhart toedragen
en bereid zijnenkeleurenper
maandtewijden aan het orga
niseren van diverse activitei
ten voor de jeugd.

Oproep

Ook ligt het in de bedoeling een
jongerencommissie van degrond
tekrijgen; de Vereniging Dorpsbe
langen geeft aansturing om te ko
men tot een officiële status. met
een oftweemaalperjaareen geza
menlijkevergadering. Na de pauze
werd devideo-film vertoondwaar
mee de jeugd van Garmerwolde
eenaanmoedigingsprijs ter grootte
van f 250,- van de gemeente Ten
Boerheeftontvangen.De film -met
als onderwerp "Disco in Garmer
wolde"-isgeheeldoorde jeugd zelf
opgenomen en verzorgd, hetgeen
best eenapplaus verdient.De voor
zitter van Dorpsbelangenbeloofde
het bedragaan tezullen vullentot f
400,-,
Ookvroeg dejeugd naareenvuur
stookplaats opoudejaarsavond;
Jan Wigboldusbeloofde het aan te
zullenkaartenbij degemeenteTen
Boer, (Dit is inmiddels gebeurd : de
stookplaats isaangewezen bij Van
Zanten aan de Fledderbosscher
weg.) Tevensverzocht hij de jeugd
er op oudejaarsavond een gezel
lige boel van te maken en niet an
dermans eigendommen te ver
nielen, ook die van de gemeente
niet. Tenslotte zal deze schade
gekort worden opdevoorzieningen
voor het dorp. dus ook voor de
jeugd. Suzanne stelde voor een
sponsorloop te gaan organiseren
ommeergeld tekrijgenvooractivi
teiten voor de jongeren. Dit idee
kreeg veel bijval; de jeugd hoopt
dat de dorpsgenoten deze spon
soractie financieel willen ondersteu
nen. Om ± 22.00 uur sloot Jan
Wigboldus de vergadering. Hij
bedanktedejeugd voordeopkomst
en de positieve geluiden en ideen,
en wenste iedereen wel thuis.

willen organiseren; en ook daar is
een vaste plek voor nodig. Hans
Klamer beloofde te zullen zorgen
voor eenbeamer(videoband-afspe
Ier op groot scherm).
Het is de bedoeling dat een en
anderopkorte termijngerealiseerd
zalworden, liefstop een vrijdag-of
zaterdagavond. Er zal worden ge
probeerdde eerstedisco-avond op
23december a.s. tegaan houden;
de jeugd krijgt hierover nog bericht.

Voor de
complete

•woning-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

Gert Jan Kattenberg voerde aan
dat de jeugd op zoekis naar een
plaats waar men op gezette tijden
disco-avonden zou kunnen hou
den; de voorkeur gaat hierbij uit
naar deGEO-kantine. Dorpsbelan
gen beloofde contact te gaan zoe
ken met het GEO-bestuur. onder
voorwaarde dat er geen overlast
mag ontstaanbij de omwonenden.
SuzanneLuppeswees erop dat ze
ook graag af en toe een lilmavond

QUICK·STEP ·
FLOOR

2h:91t:
~~

~

auplng
~
....nlopilld
M.'\TR'I....-"'5EN · lATIT.MtOOEMS - Kl5."'F~

$irisett.e®
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Nadat de voorzitter van Dorpsbe
langen, Jan Wigboldus, de verga
dering had geopend, nam Cheryl
Hoekstra namens Dorpsbelangen
het woord en opperde dat hetleuk
zou zijn,alserinGarmerwoldeeen
ontmoetingsplaatsvoordejeugd
(JOP) zou komen. Dit idee had de
instemmingvande jongeren. enzij
beloofdeeen en ander aantezullen
kaarten bij Dorpsbelangen en de
gemeente Ten Boer.
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Abonnementsgeld f 20,00p_j.
Postabonneesf 29,50p.j.
Losse nu mmers f 2,-

Redactie

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16.
uiterlijk woens dag 17 januari
19.00 uur. zo mogelij k eerder.

I

Kerkdiensten i

I,

dinsdag 9 januari
DeLeeuw; 19.30uur: Klaverjassen
bij kaartclub "De Soos"
zaterdag 13januari
De Leeuw; 20.00 uur: Nijjoarsve
ziede met G.en E.Doddema (NBvP)
zondag 21 januari
GK Thesinge; 14.30 - 15.30 uur:
Afscheidsdienst ds.Ypma.Aanslui
tend: ± 15.30 - 16.00 uur: Toe
spraak; vanaf ± 16.00 - 18.00 uur:
Afscheidsreceptie in Het Trefpunt
De Leeuw; 15.00 uur: Nieuwjaars
concert door "De Alpenjagers"

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wol(er Karsijns050-302 20 71
Eind-red ac t ie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. OSO-541 53 35
Admin istrat ie :
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge. OSO-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

31 december
19.30 uurGarmerwolde, ds. Ypma
Oudjaarsdienst
1 januari
10.00 uur Thesinge, Ons Trefpunt
Nieuwjaarsbijeenkomst
7 januari
10.00 uur Thesinge. ds. Wolthuisl
Winsum
14januari
10.00 uur Thesinge. ds. A.F. Kris
tenson
21 januari
10.00 uur Garmerwolde, ds. Tim
merman
14.30uurThesinge.afscheidsdienst
ds. Ypma
Receptie inOns Trefpunt
28 januari
10.00uur Thesinge, Hr. Perdok

Agenda

J1Hlld~ j :lIJJl!! ~rn ~JJ)ÎJl ~

Stiefbeenen zoon

UDeSoos"
De decemberavond heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1.Ton Bouchier 6506
2. Menno Blink 6385
3. Jannes Ramaker 6303
4. Bert Buringa 6125
5. Joke Vliem 61 19

Het nieuwe seizoen begint in
januari 2001.
Elke tweede dinsdag van de
maand wordt er gekaart in
dorpshuis "De Leeuw", aan
vang 19.30 uur.

Zowel dames als heren zijn
vanharte welkom. Inlichtingen
bij G. Bouwman, Dorpsweg 4,
Garmerwolde; telefoon 050
5416503.

Stiefbeen enzoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99.95

Tuinbeelden van beton
Bislrostoelen v/a 10.-
Karpetten nieuwà 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

Ulgmmaweg 141 - 973 1 BR Groningen
(,I. 050-5491913 • F.. 050 -5491660
autetel.06-53423019

Stripboeken 1'0," een!,·etJe prijs

Stalramen
Oud gereedschap

TE KOOP
GEVRAAGD:

SMS-bericht voor jong en oud: GELUKKIG NIEUWJMR! (Foto: Henk
Remerie)

Foto van de maand

Met ingang van 14 december zijn deAgriShop inGarmerwoldeenBakkerij
Klaes Hoekstra in Bedum een smakelijk samenwerkingsverband aange
gaan.Deuitbreiding met brood,koek enbanket betekentvoorde AgriShop
-die zich profileert d.m.v.directe boerderijverkoop vangroente. fruit,vlees
en zuivel - een welkome aanvulling. Het motto "Goed &gezond vande
boerengrond komt nu nog beter tot zijn recht.
Deinwoners van Garmerwoldeen Thesinge mogen best trotszijnop"hun"
lokale verswinkel.

Blaaskapel "DeAlpenjagers"uitGarmerwoldeverzorgtvoordemuzieklief
hebbers een Nieuwjaarsconcertopzondag 21 januari 2001 indorpshuis
"De Leeuw".
Aanvang 15.00 uur (zaal open om 14.00 uur)
Entree f 7,50 p.p. (incl. 1kop koffie of thee)

Nieuwjaarsconcert

Nu ook hrood
bij deAgriShl!]1
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