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7Jrijwilligers maken een samen-leving
Ditthemanummer van deGT-Express gaat over mensen. Het gaat over U, het gaat over ons. Dit jaar, 2001, is nog steeds het jaar van de
vrijwilliger. Dit themanummer gaat daarom over mensen die vrijwilligerswerk doen. Vorig jaar was het decembernummer gewijd aan
communicatie, en schreven we: "Het praatje opstraat, hetmoi!onderweg, het lijken kleine onbelangrijke dingen maar het zijnjuistdiekleine
kunststukjes van communicatie die de smeerolie van desamenleving zijn".

Peta Juryens hangt de G& Taan de wilgen; school en paard blijven ...
(Foto: Wo/terKarsijns)

Samen-/eving
Het is één woord, uit twee ge
maakt. En is hetnietzó, datjuist
vrijwilligers die samen-Ievlnq
maken, datzijmaken datin onze
dorpen opeen goede manierdoor
iedereen samen-geleefd kan wor
den?! Zonder vrijwilligers is het
een koude, harde ieder-voor-zich
maatschappij, een alleen-ik tijd·
perk.

Wie zijn dat, die mensen waarover
wij schrijven/? Zijn het dé vrijwilli
gers van Garmerwolde en Thesin
ge? Hebben we niemand verge
ten?Nee,wehebben niemand ver
geten; maar over iedereen schrij
ven kaQniet. we moeten een keuze
maken. T6ch schrijven we over ie
dereen. omdat we geloven dat in
ieder mens een vrijwilliger huist.
Het hoofdartikel gaat deze maand
overPetaJurjens,G&Ts eigen top
vrijwilliger. Na ruim23 jaar tijd aan
de G&Ttehebben gegeven, ishet
voor Peta mooi geweest: deze krant
is haar laatste. Deze krant dragen
we op aan Peta, en met haar, aan
álle vrijwilligers.

Betrokkenheid, enthousiasme,
geen flodderwerk · dat zijn de woor
den die na ons gesprek met Peta
zijn blijven hangen. Of het nou over
hetwerkop de Jenaplanschool ging,
over de G&T of over paardrijden,
het zijn die woorden die tekenend
zijn voor Peta's manier van doen.
De Garmer & Thesinger Express,
meer dan 250 keer m6est de krant
uit, en de meeste van de huidige

redactieleden kennen Peta als de
gene die voorzit. adverteerders en
subsidies werft.de boekhouding en
de ledenadministratie bijhoudt. En
zo langzamerhand vond ze het tijd
om testoppen, een proces dat door
het werk aan het G&T boek ver
sne�d is. Dat stoppen heeft een jaar
geduurd,maar deze krant isdus de
laatste, voortaan zal ze de G&T
moeten lezen om te leren wat er
zich inhet dorp afspeelt.

Als daar tijd voor is, tenminste,want
werk en paard blijven. Dit school-

jaar is Peta IB-er, Intern Begelei·
der, verantwoordelijk voor de zorg
op school;zorg voordocenten, maar
zeker ook zorg voor kinderen die
problemen hebben met Ieren. zorg
voor leerstof-op-maat, zodat deze
kinderen zo lang mogelijk op deze
weliswaar bijzondere, maar toch
"gewone" basisschool kunnen blij
ven.De Jenaplanschool- ook dat is
Peta. Vaak oudersop bezoek, veel
eigen tijd inde school stoppen, het
werk dat hobby is geworden, of is
het andersom?

Die school, die blijft altijd;datpaard
rijden kan nu nog een hele tijd zoals
zij dat wil, want het goed houden
van een paard kost veel tijd, maar
"Een paard hebben is mooi; maar
n6g fantastischer is erop te zitten;
minstens om de dag, of een week
met de rijvereniging op ruiterkamp,"
zegt Peta. Zijn het jonge-meisjes
dromen die waarheid zijn gewor
den? Een beetje wel. Inmiddels is
defysieke belasting behoorlijk,maar
de beloning is er dan ook naar,
zolang heltenminstekan onder haar
voorwaarden.
Daarom was het ook een goede
beslissing om de G&T aan de wil
gen te hangen: "Het werd steeds
meer weekend-werk en ging ten
koste van de dingen die je liever
doet. De druk moest eraf, de ener
gie voor de krant was op." Dus
stoppen met dekrant en deenergie
besteden aan paard en school,
school en paard.

Het worden spannende tijden voor
de G&T. We overdrijven niet als we
zeggen dat nu Peta weg gaat de
continuïteit bedreigd wordt. Onder
de redactieleden is geen tweede
Peta die alle klussen kan (of wil)
overnemen. Afgelopen periode
deed de redactie een oproep voor
nieuw bloed. Die oproep is alleen
maar urgenter geworden.Dus: jong
en oud talent: kom langs, bel, mail,
geef de G&T een toekomst.

Hans Klamer en Marry Burgering



7Jrijwilligerswerk:
2lillie 2{amaker-'lepper
Woensdagochtend half tien bij Hillie op bezoek! Het was even
wennen na zoveel jaren. Per slot van rekening had ik de laatste
twintig jaren geen interview voor de Garmer & Thesinger meer
gedaan,endetijdenzijnwel veranderdondertussen.Opzichzoueen
beschouwing over deveranderingen die binnen deGarmer & Thes
inger in de afgelopen twintig jaren zijn doorgevoerd best wel een
interessant onderwerp voor een krantenartikel vormen, maar dat
was nu niet aan deorde.

dames het bestuur overgenomen.
Hillie is een van hen en schrijft
trouw elke maand een verslag inde
"Onderweg". Winy Remerie voert
het woord, Rika Boer beheert de
penningen en Hetta Heeres zorgt
voor eengastvrij onthaal tijdensde
voorbesprekingen bijhaar thuis.
Deanimovoordeze Koffiemorgens
isuitstekend. Elkekeerzijn erzo'n
vijftien tot twintig belangstellenden,
veelal uit Garmerwolde maar ook
uitThesinge enTen Boer weten ze
de Koffiemorgenclub te vinden; er
is zelfs een Delfzijlster lid.

Garmer &Thesinger Express
Doorhaar verslagen over deKoffie
morgensisHilliebetrokken geraakt
bij onze krant. De starthiervanisal
weer zo'nelfjaargeleden.Watvliegt
detijd!Eerstalsschrijfstervan stuk
jes en vervolgens als eindredactri
ce. Hillie schrijftnet zo gemakkelijk
in het Gronings als in het Neder
lands, zoals de trouwe lezers van
onze krantvastwel weten.Voor dat
Gronings heeft zijdestijdseencur
sus "Groninger-taal" gevolgd bij
Radio Noord. Enals eindredactrice
heeft ze inmiddels geleerd dat je

Hillie Ramaker-Tepper; wie kent haar niet? (Foto: Henk Remerie)

per maand op donderdagochtend
en 's zomers niet) is de start dus
alweer ruim dertien jaar geleden.
Op zo'n ochtend is eraltijdsprake
van een onderwerp; een enkele
maal komt er een gastspreker. En
dat allemaal onder het genot van
een kopje koffie plus wat lekkers.
Degezelligheid enhet socialecon
tact staan voorop; zo is er vorige
keer met z'n allen Sinterklaas ge
vierd.
Nadat dominee De Vries erna vijf
tig keer mee ophield, hebben vier

trum,enzovoort. Van hetéénkwam
hetander ennaarmate dekinderen
(en Hilliezelf natuurlijk ook) ouder
werden,veranderdehetaandachts
gebied.

Kerkhörn
AI heel gauw werd Hillie zijdelings
betrokken bij het organiseren van
de Koffie-ochtenden in Kerkhörn.
Dominee de Vries heeft destijds
deze ochtenden ingesteld en in
middels is alweer de 104e bijeen
komst geweest. Aangezien deze
morgens zo'n acht keer per jaar
georganiseerd worden (één keer

Ikkwambij Hillieom tehoren wat zij
zoal aan vrijwilligerswerkdoet. Dat
werdeenlang verhaal.wantzijdoet
zowat alles. Zit zij niet direct ineen
bestuurof commissie danis zij wel
indirect bij de club betrokken met
hand- enspandiensten. Hier onder
staat dan ookslechts een beknopt
overzicht. Degene die meer wil
weten over bepaaldeonderwerpen
of commissies kan altijd bij haar
terecht voor nadere details. want
Hillie heeft tussen haar drukke be
zigheden door altijd wel even tijd
om een geïnteresseerde nadere
uitleg te geven.

Hoe begon het allemaal?
Hillie vertelt onder het genot van
een bakje koffie. dat haar vrijwilli
gerswerk ooit - zo'n vijfentwintig
jaargeleden- gestart isopdekleu
terschool in Froombosch. Daar zat
zij inhetStichtingsbestuur.Ookhielp
zij ermeeopdelagereschool. o.a.
als leesmoeder. Eenmaal verhuisd
naar Garmerwolde bleek ook hier
dringend behoefte aan ouders die
behulpzaam wilden zijn bij zaken
als: het fungeren als leesmoeder,
begeleiding naar de zwemlessen
(helpen bij het aankleden) , de
schoolkrant. het documentatiecen-
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soms heel streng moet zijnen ach- lieindeProgrammaraadvan Radio Hillie evenvragen. Versterking van genclub zit endaaraan actief deel
ter laatkomers moet aanjagen, wil Midden Groningen. Zo'n raad is het bestuurinTenBoer isdringend wilt nemen dan zit je binnen de
jede krant elke maand optijd bij je wettelijk verplicht voor lokale om- noodzakelijk. kortste keren ook weer in andere
abonnees in debus krijgen. roepen en bestaat uit zo'n tien tot Zoals al gezegd, is deANBO een commissies. DuszitHillieook inde

vijftien ledenuit verschillendegroe- belangrijke gesprekspartnervoorde Seniorenraad GemeenteTenBoer.
Vrouwenraad Garmerwolde peringen. RadioMGisbestemd voor Gemeente Ten Boer. Vanuit de Deze raad is onlangs (april 2001)
Vijf dames, waaronder ook Hillie, de gemeenten Ten Boer, Lopper- ANBO zit Hillie dan ook weer in door de gemeenteingesteld om als
vormen de Vrouwenraad Gar- sumenBedum.Dezender is24uur diversie commissies. Haar eerste een klankbord van deouderenvoor
merwolde. Deze raad organiseert per dag indelucht opFM 107.5en officiële taakwas hetmeehelpenbij de gemeente te fungeren en zo-
elk jaar eenaantal activiteiten voor via dekabelop105.5.Elke zondag- detotstandkomingvande55+ Wij- doende een meer richtinggevend
alle .55+ ers in Garmerwolde en morgenvan11.00tot 12.00uuriser zer. Thanszitzeo.a.inhet"Clienten- Ouderenbeleid te kunnen vormen.
omgeving.Danmoet jedenkenaan: een speciaal seniorenprogramma platform". Hillie is benoemd totsecretaris. In
kaarten/sjoelenibingoën inoktober; met leuke nostalgischemuziek,tips deze Seniorenraad hebbenook de
een gezellige middag plus brood- en de verjaardagskalender. Voor Cliëntenplatform PCOB, Unie KBO, Stichting Woon-
maaltijd tegenKerst en Notenschie- dit laatste onderdeel levert de Het Cliëntenplatform is geïnstal- zorgcentrum Bloemhof, de Bouw-
tenomstreeks Pasen. Vroeger gin- ANBO,afdeling gemeenteTenBoer leerddoordegemeentenTenBoer, vereniging Ten Boer en de Thuis-
gen dedames van deVrouwenraad in de persoon van de heer Drent Loppersum en Bedum enbehartigt zorg Groningen zitting.
ook op huisbezoek, doch dit ge- trouw elkeweek denodige informa- debelangen van deminima.Aan dit
beurt tegenwoordig vrijwel niet tie. platform nemen bijvoorbeeld deel: Tenslotte
meer. Dit brengt ons meteen opeen vol- deStichting Vluchtelingenwerk, de Hillie werkt verder nog mee aande

gende activiteit van Hillie, namelijk Kerken, de Werkgroep Gehandi- jaarlijkse actie "Zomerzegels", be-
Stichting Dorpshuis Garmerwolde deANBO. capten, de Ouderenbonden, vak- zorgthet kerkblad "Onderweg",loopt
Vanuit de Vrouwenraad Garmer- bonden, enzovoort. Alle Gemeen- met collectes (niet zo vaak meer,
wolde zit Hillieinhet algemeen be- ANBO telijkebesluitvormingdiebetrekking wegens tijdgebrek), enzovoort.
stuur van de Stichting Dorpshuis Hillie voert sinds maart 2000 het heeftopdeze doelgroep komt inhet Ditalleskost haarveel vrije tijd(erg
Garmerwolde. En zegt daar haar secretariaat vandeANBO,afdeling advies-stadium op detafel van het veel vrije tijd). Om niet te zeggen
mening. Sowieso als dat in het be- gemeente Ten Boer. De letters platform. Ook heeft ditplatform de alle vrije tijd. Maar ze doet het met
lang is van haar achterban. Maar ANBO staan oorspronkelijk voor bevoegdheid om "ongevraagd" ad- erg veel plezier, en zoals ze zelf
ook geeft zij haar oordeel en me- "Algemene NederlandseBondvoor viesuit tebrengen aan deGemeen- zegt: "Hetgeeft ergveel voldoening
ning over de overige kwesties die Ouderen"; tegenwoordig spreekt teraad. en vooral ook veel dankbaarheid
aan deorde zijn. men van ANBO, de bond voor vijf- als je ergens kunt helpen en een

tig-plussers. Deze bond behartigt Project Senioren Voorlichting concreet resultaat bereikt."
FeestweekcommissieGarmerwolde de belangen van alle vijftig-plus- VanuitdeANBO stond Hillie aan de
Hillie is ook lid van de Feestweek- sers richting deOverheid(regering, wieg van het project Senio- Henk Vliem
commissie. Dit ook weer vanuit de provincie, gemeente, enzovoort), renvoorlichting. Er zijn inmiddels
Vrouwenraad Garmerwolde. Vroe- richting de Industrie & Handel (via negen seniorenvoorlichters opge-
ger was haar voornaamste activi- deConsumentenbond onder ande- leid om de zelfstandig wonende
teit het organiseren van de 55+ ren), richting de Openbare Voor- seniorenboven de75jaareen be- .:J.<erstdinervoordejeugdmiddag. Omdat de Feestweek in- zieningen (Spoor, Busbedrijven, zoekje tebrengen envoorlichting te
middels isingekrompentoteen paar Banken,Post,Gas&Licht &Water, geven over zaken als: aarpassin-
dagen, is deze activiteit vorig jaar Telefoon,enzovoort) enzovoort.Op gen in de woning, vervoersmoge- VooralleGarmerwolder jeugdinde
vervallen. Hillie zit nu dus op"per- ditmoment is deANBO bezig met lijkheden, financiële regelingen, middelbare schoolleeftijd is er op
soonlijketitel"indeoommissie,want een rapportoverdeRegiotaxi(zacht thuishulp en nog veel meer. Waar donderdag 27december a.s, een
zij vipdt dat een jaarlijkse "Feest- gezegd: het werkt nog voor geen moet jezijn voor wat? kerstdiner plus kerstfi lm!
week" iets isdatGarmerwolde niet meter). Aanvang: 18.30 uur.
mag laten schieten. Opmerkingen:erbestaaninNeder- Seniorenraad Gemeente TenBoer Entree: f 10,. p.p.

land meerdere bonden voor oude- Inmiddels zal het voor de lezer wel
Programmaraad Radio MG ren; voor meer informatie moet u duidelijkgeworden zijn: als jeeen- Opgave zo spoedig mogelijk bij
Ook vanuit deVrouwenraad zitHil- even kijken op Internet of u moet maal inhet bestuur van een belan- Cheryl Hoekstra, tel.050-5417517.
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~itme van altijd
Op de tafel bij Aukje Groothalf van de Schutterlaan ligt een stencil
met deuitnodiging voordekerstmiddagvoor55-plussers uit Thes
inge. AI sinds 15 jaar wordt er voor ongeveer 25 mensen een
gezellige middag georganiseerd. Dit stamt nog uit de tijd van de
Vrouwenraad, die zo'n zes jaar geleden werd opgeheven.

"We moeten dit aan de loop hou
den,want alswe 1 nu opgevendan
komt het niet weer. Dat geldt ook
voor andereactiviteiteninhetdorp.
Alsjeergenslidvanbent.danmoet
je ook zorgen dat je er bent. Voor
mij is dathet volksdansen.
Gelukkig iser nog een basisschool
in het dorpen is dejeugd ook heel
actief. Dat zorgt voor leefbaarheid
in het dorp.

Uit de Vrouwenraad bestaat nog
steeds een groep van zo'n 30vrij
willigers die activiteiten verzorgen
in Bloemhof in Ten Boer. Elke
maand wordter een spelavond ge
organiseerd. Wij schenken dan bij

toerbeurt koffie, doen de bingo en
besluiten met een borrel voor de
bewoners.
TIjdens het kerstdiner zijnwat extra
handen in de bediening ook heel
welkom en zo zijn er door het jaar
heen nog heel wat momenten te
noemen. Het reisje, waarbij voor
iederebewoner haasteen begelei
der mee moet om de rolstoel te
duwen of te ondersteunen bij het
lopen. Voor mijzelf zou ik dit ook
echt niet willen missen, ondanks
dat ik me thuisook nooit verveel."

Dat blijkt wel uitdecreatieve bezig
hedeninenom het huis.Daarnaast
bezoekt zij wekelijks twee buur-

Aukje Groothoff (Foto: Wolter Karsijns)

vrouwen en een bejaarde tante in
het dorp en doet voorhen wat hand
en span klusjes. Datzelfde geldt
voor haar hoogbejaarde vader en
diens tweede vrouw inLeek en haar
schoonmoeder inUithuizen,dieeen
van beiden inhaar weekplan staan.
"Het is voor mij het ritme van altijd
en ik doe het met plezier!"

Opdevalreepontfutsel ikhaar nog
wat informatieover klussen, diezij
doet in het dorp. Zij coördineert de
jaarlijksereumacollecte en helpthet
kerkblad inelkaar vouwen enrond
brengen.
Alsjezo fit en energiek bent,kunje
heel wat aan.

Truus Top

GA RI\IE RWOLDE
ro (050) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

Klauwverzorging
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""qd . -~ Q
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De winkel voor service & kwaliteit

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

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.nijdam.nl

Installatiebedrijf
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• C.V Fax 050 - 3024693
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Als17-jarige werd Janna lidvan detoneelvereniging;ditdeed ze met
heel veel plezier. Ondanks haar verhuizing naar de stad is zij wel
altijd lid gebleven.

ZJanna 2laze:veld,
één van de vele vrijwilligers lij ons dorp .
met hu l véél activiteiten ...

~ festival of lessons and carols inEarmerwolde

Marry Burgering

word (haarwoorden); ja, dan wordt
het anders en moet ik stoppen."
Een onbetaalbare vrijwilliger.

omoptenoemen.Jannaheeft één
geluk/ongeluk: al/es vindt ze leuk
en heerlijk om te doen. Stoppen
met dit alles is niet aan leeftijd
gebonden. "Welalsikkrakkemikkig

Een kerstconcert met lezingen uit het kerstevangelie en kerstliederen.
Uitgevoerd door het Roden Handel Chorus onder leiding van Rintje te
Wies. begeleid door organist Jan de Roos. Dit concert naar Engelse
traditiewordtalweereen aantaljaren inde Garmerwolder kerk gehouden.
Dit jaar opzondagavond 23 december om 20.00 uur. Wonderschone
kerstmuziek in een mooie ruimte waar de klanken optimaal tot hun recht
komen.

Voorverkoop en reservering kaarten bij tarn, Karsijns, Kerkstraat 9 te
Thesinge en/of bijA. Elting. Dorpsweg 62teGarmerwolde (f 12,50). Aan
dekerk kosten dekaarten f 17,50. Kinderen tot 12 jaar betalenf 7,50.

Dannoghet ool/ecteren;opdil mo
mental/eennogvoor dekankerbe
strijding en diabetes. Je kunt niet
altijd bij dewegzijn ...

gestredenindejaren '80. Dieheeft
een goede afloop gekregen in de
vorm van "StichtingDorpshuisGar
merwolde". Daar is Janna nu de
penningmeester van.

Het project reünie school Garmer
wolde 125jaar
Daar komt heel wat voorkijken, dat
gaat echt nietvanzelf. Erwordt ook
hard gewerktaaneenboek.Voorje
het weet. is het september.

Tijd voorhobby'sheeft ze ook nog:
borduren, naaien voor de kleinkin
deren. kaarten en cadeaus maken
en attenties voor de buren. Niet te
geloven.
Ze is onuitputtelijk. Maar degroot
ste hobby: haar kleinkinderen; vier
kleinzoons en éénkleindochter.Wat
zedáárallemaal voor doet!Teveel

Platte/andsvrouwen ...
Heel wat anders. In de beginjaren
vanhaarhuwelijk wilde zij wel wer
ken, maar datgingwatmoeilijk:de
kinderenwaren nog zo klein. Maar
Janna wildewatdoen!Enkwam zo
bij de Plattelandsvrouwen terecht.
Ongeveer zes jaar in het bestuur
gezeten.Toen erevenuit, dat isde
gang van zaken, en inmiddels al
weer twee keer voor zesjaar geko
zen. Tot op heden nog een hele
drukke baan.

Werkgroep Stichting Dorpshuis
Daar hebben ze met elkaar (meer
dorpsgenoten) een helestrijd voor

Weer terug in het dorp toonde zij
nogsteedseen geweldige inzetvoor
het toneel. Op een gegeven mo
ment kreeg zijdefunctievansecre
taresse met al/e bijbehorende ta
ken: de gehele voorbereiding van
het begintot het eind vaneen stuk.
Plus kleding naaien. passen. ver
anderen en ga zo maar door.

M
~c.: 'e!"~,,,.#~&

<,~ _ DAMES· EN KINDERMODE

~ Jolanda Spraakman

/

'\ Hendrik Westerst raat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat18 Ten Boer 050 • 3021227

H. Westerst raat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

......
'..
~

8J~nW !J~u:t

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

ensalades.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schunerlaan 46
9797 PC Thesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Uw adres voo rs

Admin;""'i, · Ritsema

lIJ-.......--

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Indu strieterrei n:: Jr::. Postbus 91, 9780 AB Bedu m
::.::. Tel. (050) 301 2832

wwwvaatstra.nl
vaa ls lra @;vaa ts tra.nl

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.
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't Is vrijdagavond. Het weekend is begonnen. Lekker even vrij. Vrij
van hetwerk. Vrij omte doen en laten wat je wilt. Op zo'n vrijdag
avond loopik doorhetdorpnaar huize van deBelt. We hebben een
afspraak gemaakt vooreen interview. Vrijwillig; oponze vrijeavond.

2-let zit me blijkbaar
in ik genen

Er brandt licht in een slaapkamer.
Boven het bureau in het schijnsel
van het lamplicht zie ik een telefo
nerende Koos van de Belt.We gaan
praten over vrijwilligerswerk. En
daar is Koos druk mee bezig. Op
vrijdagavond isdit een steeds terug
kerende bezigheid. De organisato
rische zaken rondom het zaterdag
ochtendprogramma van de GEO
jeugd worden doorgenomen met
diverse contactpersonen.Koos,als
jeugdsecretaris, isdespil inditge
heel. Hij belt met deconsul of het
veld bespeelbaar is, met dejeugd
leiders. met degenen diede gege
vens opteletekst en deinternetsite
verwerken en natuurlijkook met de
coördinator van de tegenpartij .
Vooral in de winterperiode is het
altijd veel geregel. Is het veld be
speelbaar of niet. Afgelasten of la
ten doorgaan. Meestal is deze be
slissing vóór acht uur vrijdagavond
genomen, maar het komt ook voor
dat ditpas op zaterdagmorgen ge
beurt.

De KNVB geeft het jeugdprogram
ma meestaldrieweken van tevoren
op. Koos verwerkt deze gegevens,
regeltde scheidsrechters, de ouders
die de jeugdleden vervoeren naar
deplaats van deuitwedstrijd.Nadat
dit geregeld is geeft hij alles door
aan Wim en Anne Benneker.die dit
alles op de teletekstpagina van

Nieuws-TV (pag. 280) zetten en
aan Gerard de Valk. die de GEO
website - www.wgeo.nl - actueel
houdt.Bijna ieder lidvanGEO heeft
debeschikking over of teletekst of
internet.
Het clubblad verschijnt nu minder
vaak. Koos vult hierin enkele pagi
na's.lnterviews metjeugdleden,we
tenswaardigheden voor de jeugd.
Hetblijktdatdepapieren krantmeer
achtergrondinformatie kan geven
over het wel en wee van de club en
dat de meer vluchtige gegevens,
zoals een wedstrijdprogramma,
geschikt zijn voor het beeldscherm.

Voetballen. een mooie tijdsbeste
ding. Dat geldt voor Koos en voor
honderdtachtig leden van de voet
balvereniging Garmerwolde en Om
streken met hem. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door een grote
groep vrijwilligers. Zestig mensen
maar liefst. Zij ontvingen onlangs
van Sinterklaas een attentie als
bedankje voor hun inzet voor de
voetbalsport. Zonder vrijwilligers is
een goed draaiende voetbalvereni
ging met een grote verscheidenheid
aan inzet niet mogelijk. Om maar
een paar zaken optenoemen:be
stuursleden,jeugdtrainers,jeugdlei
ders, scheidsrechters, grensrech
ters, kantinebeheerders, handige
lui voor de (ver)bouw van de ac
commodatie, strepentrekkers, ver-

zorging vanhetclubblad, internetsi
te en kabelkrant. AI met al een
onbetaalde, onbetaalbare inzet.

Het is een leuke bezigheid. Maar
het sloktwel een deelvan het week
end op. 's Morgens de B-junioren
begeleiden en 's middags zelf nog
als speler van clubje drie inde wei.
Gelukkig heeft Koos elke maandag
vrij om tebesteden voor zijn andere
grote hobby: tuinieren. Het vorig
jaar verworven stuk grond achter
zijn woonhuis wordt door hem op
ouderwetse wijze, gewoon met de
spade, ontgonnen. Natuurlijk kan
ditook machinaal gebeuren, maar
Koos vindt het prachtigom op eigen
kracht deze werkzaamheden te
verrichten. Het is voor hem altijd
weer te vroeg om op tehouden.

"Het vrijwilligersbloed zit me in de
genen,' vertelt Koos. "Blijkbaar is
ons dat vroeger met de paplepel
ingegoten, want ook mijn broers
nemen diverse vrijwilligerstaken
voor hun rekening: Alsjeergens lid
van bent,moet jeerook voor staan,
is een stelling die hem zeer aan
spreekt. Lid van de kerk, dan ook
hiervoor zaken doen: leiding geven

aan een jeugdclub, of lid worden
van de kerkenraad.Lid van devoet
balvereniging,danzaken als jeugd
leider, jeugdtrainer of - zoals nu 
jeugdcoördinator voor je rekening
nemen.
Soms is het natuurlijk wel wat te
veel. Dan moet jekeuzes maken en
bepaalde takenafstoten. En ande
re - jeugdige - leden inschakelen
om de continuïteit te bevorderen.
Zo geeft zoon Tim - samen met
Peter Blauw - training aan de f 
pupillen. 't Isdus duidelijk erfelijk!

Roe/ie Karsijns-Schievink

Oproepje
Gevraagd: voor mijn werkstuk Ge
schiedenisopschool benikop zoek
naar oorlogsverhalen.
Hebt u iets meegemaakt dat uwilt
vertellen (overbijv.werken inDuits
land, het verzet, onderduikers of
een - héél - ander interessant ver
haal), bel dan naar Antonia Stoel,
050-541 4662.

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CO Ten Boer
({) 050 - 3021210

Geopend: di. Vm vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)
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Voor Brood-Koek en Banket. In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISnOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!



Jonge vrijwilligers

Detta V.d. Molen

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Gewasbescherming,
Groot pak persen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
--- ...... ,

N ••• r .... th.. ff~
Lageweg 22 .Gjl!~el'Wo16e~

(050) 5~2 1535 ' ='"

krijg je andere hobby's. Of mis
schienwoon jehierdannietmeerin
de buurt. Momenteel valt het nog
goed te combineren met de studie
en misschlen -alswij het niet meer
kunnen behappen - dat een ander
het danoverneemt.Maarvoorlopig
gaanwe nog door."

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Gediplomeerd
schoenhersteller

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer - Telefoon (050) • 3022151

creatief ~ \
centrum ~

"

Schoèflr:nakerij
SleuteI5,~rvice

Middeljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

hebt en dat het erg gewaardeerd
wordt.Opzo'nfeest hopen we toch
op 100 mensen. En wat ook niet
vergeten moet worden: organise
ren kost veel tijd, maar opruimen
ook:

Hoe lang blijven jullieditdoen?
"We verwachten nog zeker 4 à 5
jaar;daarnaben jeafgestudeerden

Hoofdweg 42 • Harkstede
050 • 4041 218

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

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet- ,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarn ituur.
• Fruitmanden.

net even iets anders

Kost dit veel tijd?
"Behoorlijk veel ; de vaste kern
maaktmeestal een planningen dan
vragen we vri jwilligers om mee te
helpen alles in orde te maken, Dit
jaar organiseren we het oud en
nieuw feest in de Leeuw; nog wel
onder supervisie van Ed Welling,
maar toch ... En volgend jaarhopen
we twee grote feesten teorganise
ren, Dat kost meer tijd, want dan
komen er ook dingen om de hoek
alsvergunningen, een locatie, enz.
Het blijft echter leuk werk, ook al
kost het redelijk veel tijd. Het leuke
ervan is ook dat je veel respons

gonnenwe zelf wat aan teschaffen.
We lieten demensen een klein be
drag aan entree betalen en ver
kochten wat frisdrank, zodat we
weer een bee~e uit dekosten kwa
men.Metoud en nieuw organiseer
den we ook wat voor de jeugd in
samenwerking met Ed Welling.
Het iseigenlijk vorigjaar wat vaster
geworden. Dorpsbelangen organi
seerde toen een groot feest. Wij
hebben een tent op het land van
Jan Wigboldus gezet, een geluids
installatie gehuurd en verlichting
(disco), zelf bier en frisdrank inge
slagen en voor dejeugdeenavond
verzorgd. Dit was een heel groot
succes. Tijdensdeze periode heb
ben we ook shirts met de naam
"Fuzion" laten drukken:

-BEKKEMA

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 5424519

van maat 44 t/m 176

KleineDoerak ·

. /i'rJ/i'Y- éN.
K..IN fJER.Y..LEfJIN G

Als er over vrijwilligers gepraat wordt, gaat het al snel over mensen
dieindekantinevaneen sportclubhelpen of een dorpshuis draaien
dehouden. Helemaal nietstennadelevan deze mensen, maar er zijn
ookvrijwilligers in de leeftijdscategorie die nietzoalgemeen is n.l.
onder detwintig. In Garmerwolde zijn een aantal jonge mensen die
gezamenlijk een soortclubhebben opgericht,diefeestavonden voor
de jeugd organiseert.

Wat is eigenlijk hetdoel van jullie
club?
"Weorganisereneenpaarkeer per
jaar een feest voor jonge mensen
tussen de 15 en 20 jaar. vooral
omdat er voor jongeren weinig te
doen is in Garmerwolde.
Ongeveer vijf jaar geleden was de
aanleiding oud en nieuw. Erwordt
al jaren een feest georganiseerd
door Dorpsbelangen in deLeeuw,
maar daar waren wij nog te jong
voor. Om toch een leuk oud en
nieuw te hebben, hebben wij zelf
watgeorganiseerd bijdefam.Veen
stra indekas. Dit was zo'n succes
dat we een maand later weer een
feest georganiseerd hebben. De
gemiddelde leeftijd van de bezoe
kers was ongeveer 14 jaar. Zo'n
vier jaar lang hebben we het op
deze manier gedaan:

Wie zijn deze jonge mensen?
Degenen. diedeeerste aanzet ge
geven hebben.zijn: RoeiVeenstra.
Gert Jan Kallenberg. Quen Hoeks
tra. Jan-Peter Schaatsberg, Riek
Bouchier en Han Munstra. Hunge
middelde leefti jd is ong. 18 jaar.
Met Gert Jan en Riek heb ik een
interview gehad.

Hoe kwamen jullie aan een installa
tie?
"Deeerste jaren hebben we her en
der wat geleend, maar algauw be-
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FABER

I KLUSSENBEDRIJF I

•I
Nijverheidsweg 8

9791 DA Ten Boer
tel/fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders
• Eukanuba • I'ams
• Canex • TechniCal
• Royal Canin . Prins
• HopeFarms• Greenfield
• Kanacorn Hill's

Kijk of Bel
Kajuit 284
Winkelcen tru
Lewenborg
(050) 5415553
• Bez orgen in over leg

... Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

... Pensionstalling

... Tevens ter dekking: de
bewezen NRPS-rijpaard-
hengst Romanloco en de
uniek gougeel met zwarte
ponyhengst (1.4Bm) Roman
tic Popcorn v. Romantico

CAIEll
Voor cadeaus,

huishoudelijke artikelen
enkleine afdeling

speelgoed.

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (OSO) 541 4040

OOSTERHOF
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines
• CASE·IH . AlO . LELY

• HARD! . FELLA
• KVERNELAND . KONGSKIL·

DE. FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW . TORO
• STIGA . HUSQVARNA

• MTD . GARDENA . BISON
• ZIRCON . CRAMER

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJf

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5 Ten Boer(OSO)30236 14
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Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajui t 322 • 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum va n Beyurn en Selwe"rd

P~1b ~~It

~\
t'Ped icu re~
-, Manicurep

Voètre flcx massage
Z"onneba nk\ ~

Beehharse~ \
\ '

\ )
Prunusst~a.!2V
wijk: Sclwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambulant (050) 5418468

ve rzorgde voete n ko me n verder



Siem
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050 ·3021494

Siem 8ijman 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. bOl/a,! '!arantie

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

odte S VOOf
'evens U'N educ ten

eco\OQ\sche pi'

Dorpsweg 1 • Garmerwolde
Tel : 050 - 404 292 1

b .g.g. : 0 5 0 - 54 1 8 4 62
Fa x: 0 5 0 - 40 4 29 22

' I , I ' " . • , , ,

groenten & fruit
a ardappelen
scharreleieren
vlees
b oerenzuivel
salades & rauwkost•

•
•
•
•
•

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

BOUW v.o.f.

9798 PA Gormerwolde
Fox: 050 5419268

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.I. ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

9



Een gezellige club dus. Een mooi
gezegde vanBertus en Martinluidt:
"Wel t waark oppakt,dij het et:

orde zijn, de baan geveegd ... de
machines moeten onderhouden
worden en - niet te vergeten - de
verlichting.Werk genoeg dus,maar
gelukkig helpen er vaak ook nog
"vrijwillige" vrijwilligers mee (voor
o.a. de muziek, catering, enz.).

De vrijwilligers Bertus Kol en Martin Wierenga van "De Scheuvel"
zijn er klaar voor: Laat dewinter maar komen ...

Samen met de andere vrijwilligers iserweer volopgeklust. Het gebouw1je
isopnieuw geverfd, tegelsgelegd, bankjes vervangen, ventilatieroosters
geplaatst, enz. enz.
Van 1december tot 1maart word1
het land van R. van der Veen ge
huurd. In die periode mag er dus
water op het land worden gepompt.
Dit duurt wel even,want de ijsbaan
is zo lek als een mandje.
Alsergeschaatst kanworden,heb
ben de vrijwilligers het druk. Er
moeten schaats- en priksleewed
strijdenwordengeorganiseerd,prij
zen gekocht ...decatering moet in

"<D« Scheuvef'

I 'Oliebollen

Lekker de lekkerste !
L-- ~.~-------

~

let op!
Alleen standplaats in W insum en Haren!

06 54944004 en b ij GEO
Garmerwolde - Jan vld Tu ik 5413303 I",
Thesinge - Bertho Top 3021293 GE
Ruischerbrug - Dienco Bo/hu is 5414424

me bibliobus
Waarzou de bibliobus zijnzonderdeinzetvanRoelieKarsijnsenLucyKol?
Gelukkigkomtde busnog steedsiederemaandagvan 10A5uur tot 12.10uurin
Thesinge.Mededoorhun inzet vinden jeugdenvolwassenenhun wegin/naarde
boeken,tijdschriftenen CD-roms.

TekstHilmaUbefs,bibliothecarisenfoto: WolterKarsijns

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van allemerken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoucapparatour,

Ookvoor lnbouwapparaten.

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Ko lle rijweg 14 Wolter
sum
Tel. 050 - 3021796

Rijschool

Severijn
auto & motorrijd en is

meer da n a lleen jezelf
ver p laa tsen

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

• ELEKTROTECHNIEK
• INSTALLATJETECHNIEK
• REVALIDATIETECHNIEK
• SERVICE EN ONDERHOUD

WAARBORGINSTALLATEUR

RIJKSWEG 56
973 1 AD GRONINGEN
TEL. (050) 54 1321 2
FAX (050) 5417 106
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Carel 2-Lazeveld
Carel is altijd bezig: van een poppenhuis maken tot een stoel
opnieuw in elkaar lijmen; van burenhulp tot Plattelandsvrouwen ...
hij doet het met erg veel plezier.
Hij kan uren vertellen overz'n vogels; dat is z'n grotehobby. En als
ringcommissaris verzet ie een pens vol werk.
Maar ook diekeer dat Mandyen een vriendinnetje bij hem kwamen
met een jonge, nog kale "specht" staat in z'n geheugen gegrift.

"t Beestje was meer dood dan le
vend; het kopje zag helemaal rood
van het bloed. Ikdacht: Dat redt ie
nooit! Maarde volgende dag deed
iei nbekopen ...hij had honger! Ik
aan 't prutsen met eigeel, stukjes
koekje, krachtvoer en brood. Met
een pincet en wat brood ertussen
heb ik hemgevoerd.
In de natuur eet zo'n beeslje na
tuurlijkpieren en dikke wurmen; en
allerlei torretjes, larfjes en kleine
beestjes.De helebuurtleefde mee;
Marryen Froukkwamen regelmatig
met wormenaanzetten. Toenikal
les had omgespit en geen wurm
meer kon vinden, heb ik universeel
voer uit de dierenwinkel gehaald ...
plus meelwormen.
Uiteindelijk bleek het geen specht,
maar een lijster. Hel beestje was
noghelemaal kaal toendiemeiden
hemvonden:deveertjeszaten nog
ingepakt.
Zo'ndier hoort natuurlijk vrij! Toen
detijd rijpwas, mochtAmber (onze
kleindochter) hemlaten vliegen. In
het begin kwamienog elkedag z'n
voer halen; we herkenden hem
meteen aanhetknalrode ringetje:

"Askinder nvogel vinden,dinkomt
e hier. Der was ais n mus zowat
verzopen in n emmer met wotter.
Dij heb ikdou dreugdmet nföhnen
innhokje zet. Dou edreugwas,heb
ik tdeurtjeopenzeten... floep!Vot!

Ik heb ook ais n weeklang n doet
opvongen. Twij uur noadat ik hom
vlaigen lottenhaar,beldede aignoar
oet Fraisland met de boodschap:
"Hij is terug!"Dat geft jen kick!"

Sociale contacten
Carel is "in dienst" van de Platte
landsvrouwen. Zo heeft iebijv. van
diehouten kistjes gemaakt voor de
Pompoenenmarkt.
'Woarombennender gain Pladde
landsmannen???" Carel vindt het
maarniks:hijmag wel helpen,maar
kan geen lid worden. Waarom ei
genlijk niet???
Socialecontacten zijn heel belang
rijk. Carel beleeft veel plezier aan
z'nkinderen, kleinkinderen, het to
neel,deG&T...Ookhet stimuleren
van anderen hoort erbij. Net dat
ene duwtjekan het hemdoen ... zo
iemand neem jetoch gewoonmee.

Burenhulp
"Ik stoa altied klaor. Over en weer
gait dat zo. Elke dunderdag bv,
dounen Jannaen Pia soamen bood·
schappen:
Evenhelpen bij Geert Pops en Pia.
een klusjedoen bijFrouk, een schut
ting bouwenbijMarry ... Carel doet
het met liefde.
''Veur Geert Baauwman heb ik n
moal roamen moktveurzienkas ...
nou brengtemieal joaren gruinte:
vanalles en nog wat.

Endindat toneeldecor veur t leste
openluchtspel!Datwas ndecor van
acht meter;dij konbienoa naitinde
schuurvan Haarm Jan! Dat is mie
laank biebleven, dat was mooi.
Ennoaàfloopvan d'oetvoereneven
weer schoonmokken ... n borreltje
drinken ... en even wat eten. Wat
inspanning isnhalle goieontspan
ning."

Hulpsinterklaas
Ook de Sinterklaasperiode vindt
Carel prachtig. "t Is eigenlijk een
heel mooi kinderfeest.Ookvolwas
senen zijn ineens heelbeleefd. Als
Sinterklaas moet je niet met
stemverheffing spreken, de kinde·
renvolledig uitlaten pratenen geen
negatieve dingenzeggen. 11s een
hele mooie ervaring ; je moet het
natuurlijkwel goed voorbereiden ...
Toenik zelf zes jaar was, moestik
bij Sinterklaas komen en kreegeen
flinke uitbrander: ik mocht geenru
zie maken,nietopm'nnagelsbijten
... Dat is me altijd bijgebleven."

Tot slot
"Erzijnnatuurlijkveel meer mensen
die stil dingendoen,bijv. oude men
sen verzorgen, de tuinomspitten ...

Je zou als dorp het kerkhof eens
onderhanden moeten nemen;een
voudige dingen opfrissen, dat hek
opknappen. Richt daar een groep
voor op;schakelerookjongerenbij
in. Met wat "deskundige" leiding
moet het lukken. Als het van de
grond komt,meldikme meteen aan

"
Hilfie Ramaker-Tepper

"De Soos"
De december-avond heeft de vol
gende uitslag opgeleverd:
1. Jo Reinders 6837
2. Jannes Ramaker 6285
3. Riëlte v.d. Molen 6041
4. Henk Vliem 6003
5. Kees Wierenga 5955

De feestelijke jaarafsluiting is op
dinsdag 8 januari. Deze avond be
ginttevens denieuwe competitie.
Nieuwe leden zijn van harte wel
kom. lnfo :GeertBouwman.tel. 541
6503.

Ook
voor

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer • 050 - 3021 715
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tllrogisterij - Parfumerie
2<efortlJ - Schoonheidssalon

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Auke Kuipers

sche vissersliedje "Hvemkan fejle
for üden vind' , deed mij degevoe
lige snaar raken.
Prachtige mannenstemmen in het
eeuwenoude kerkje van Garrner
wolde met de goede akoestiek
maakten voormij desfeeravond tot
een groot genoegen. Een mooie
introductienaar de sfeervolle kerst
dagen. Jammer dat er niet meer
inwoners van Garmerwolde aan
wezigwaren.Zij hebben beslist iets
gemist!
Hulde aan de initiatiefnemers.

Sfeeravond in de kerk
van Barmerwolde
Bijnawas opzaterdagavond 15december- bij gebrek aan initiatiel •
detraditiegetrouwe sleeravond niet doorgegaan, ware hetniet dat
hetbestuur van ons muziekkorps de "Harmonie" te ellder ure nog
een sleeravond indekerk heeft georganiseerd; dit in samenwerking
met het shantykoor "Westerstörm" uit Westerbroek.

Deze avond is een groot succes
geworden voor wat het gebrachte
betreft. Allereerst de prachtig ge·
speelde nummers vanons muziek
korps; meteen bij hel eerste num
mer "Kleine Klassieke Ouverture"
werd de kerstsfeer erin gebracht.
Het meestverbluffendemoest ech
ternog komen!Gebrachtdoor"Wes
terstörm" genoten we van prachti
ge zangnummers als "Minulay
Boatsonq": een visserslied, op
prachtige wijze vertolkt en onder
steund door een heusedoedelzak
speler die voor een verrassende
climaxzorgde.Ook het Scandinavi-

Bel met éénvan onzehypotheek
adviseurs:
JacobArends of Sjoerd Cats
telefoon(OSO) 3039494

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

..Aflebei net afgestudeerd en di
rect aan hetwerk. Mijn vriend wilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantecht gespaardhebben weniet.
Ja , dat kan .

..We zijn opzoek naar een hypo
theek waar we laterweer uit kunnen
putten. Voordestudiefinancieringvan
onze dochterbijvoorbeeld. Ka.n dat?
Ja, dat ke n.

Bedum-Ten Boer

D

..Wehebben een prima inkomen.
MIjn vrouw wil straks een paar jaar
stoppenmet werken omvoordekinde
ren tezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo
theekbetalen, kan dat?
Ja, dat kan .

Rabobank

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

-

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83 Fax: 050 - 3021435

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang~~!J
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!
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Het heeft me moeile gekost omHannie HavengatesIrikken voor een
gesprek overhaar vrijwilligersactiviteiten,want ze vondhet eigenlijk
niet zo nodig dal hierover in deze GT geschreven zou worden. Het
heeft allemaal niets te maken met valse bescheidenheid of iets
dergelijks van Hannie. Het zit zo:

2let vrijwilligerswerk
van 2lannie 2lavetltJa

Toneelspelen. zingen, enzovoortis
gewoon héél héél leuk.
Hanniewoont reeds 35 jaar inGar
merwolde. en vanafhel beginheeft
ze met plezierdeel uitgemaakt van
derederijkerskamer "Wester".Daar
kwam in de loop van dejaren wat
extra's bij. zoals regisseren. open
lucht spelen. uitvoeringen voor
kinderen, enzovoort.
Bovendien vindt ze zingen ookheel
leuk. Daar is ze 18 jaar geleden
meebegonnen naaraanleidingvan
een revuetje ter gelegenheid van
het 50-jarigjubileum inGarmerwol
de van de Bond van Plattelands
vrouwen. In dit koor speelt Hetta
Heeres piano: en indeloop vande
tijd kwamen daar voor Hannie ook
exlra dingetjes bij zoals dirigeren.
Tegenwoordig zingt ze ook in het
Gemengd Mannenkoor van Gar
merwolde. en fungeertzeals inval
dirigente. En het toneel en zingen
voegde zich soms samen:een voor
drachqe,hetonderdeelThomasvaer
&Pieternel (samen met Kees Jan
sen wordt ongeveereens indetwee
jaar in dichtvorm de afgelopen tijd
doorgenomen), de jaarlijkse tekst
voor het schoollied ("Kombij ons,
kom bij ons ..."j.
En al deze activiteiten kosten ei
genlijkniet zoveelmoeite.Derollen
voorhet toneelwerden uil het hoofd
geleerdbij het uitlatenvan dehond.

Reinder
vld Veen

Voor bedrijvenenparticulier
handel in:
~ Pallet- en magazijnstellingen
~ Magazijnwagens
~ Palletwagens

~ Kantoorkasten
~ Gebruiktekantoormeubelen
~ 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

met name op deStadsweg. Enach,
deliedjesen teksten kwamen altijd
vanzelf,onder bijvoorbeeldhet strij
ken. Dus eigenlijkmoet een mens
het omdraaien: corvee-klussen als
strijken zouden een stuk vervelen
derzijnzondereen tekstjeof liedje.
Zokan iknog veel meer vermelden,
maar ikheb maar tweekolommen,
en er is nog een onderwerp wat
aangesneden moet worden: het
"gastvrouwschap" bij het Acade
misch Ziekenhuis inGroningen.

Een ander soort vrijwilligerswerk
Sindsongeveeranderhalf jaar isze
"gastvrouw" in het AZG. Hier is ze
mee in aanraking gekomen via de
Bond voorPlattelandsvrouwen.Het
concept "gastvrouwschap" is een
lang verhaal, maar in 1kort zithet
zo:
De oudste vorm van vrijwilligers
werk inhet ziekenhuis (80 jaar, om
preciestezijn) isde patiëntenbibli
otheek. waarbij door medewerkers
eenbibliotheek werd aangelegd ten
behoeve van patiënten. In de loop
vandetijd zijndaar allerlei vrijwilli 
gers activiteiten bijgekomen, zoals
"baliemedewerkster" (een soort
opvangfunctie en gids in het zie
kenhuis labyrint), "poppendokter"
(reparatie van speelgoed), en het
huiskamerproject. Bij dit laatste is
Hanniebetrokken. Het komterruw-

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'j'#'?'@1:lffI1#i

'
1'i ii

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

weg op neer - er is hier echt geen
ruimte voor precisie, ik heb maar
twee kolommen -dat met patiënten
in huiselijke omgeving een kopje
koffie wordt gedronken (geen
ziekenhuis serviesI), naar muziek
wordtgeluisterd,daarsomsbijwordt
meegezongen, een spelletje wordt
gespeeld, enzovoort. Het zijn bij
voorbeeld mensen die nog in het
ziekenhuisliggen omdaternog geen
plaats is in het verpleegtehuis.
Echter, er iseengroot verschiltus
sen dit vrijwilligerswerk en het an
dere, zovindt Hannie. Het punt is
datzingen,toneelspelen.enzovoort
gewoon leuk is.Als daarbij mensen
komen luisteren, dan is er een uit
voering. Enmocht die uitvoeringnu
eenseen keermindergeslaagd zijn.
nu ja, dat is dan echt heel vreselijk
jammer maar uiteindelijk erisgeen
man overboord.
Maarbijhetgastvrouwschap heb je
met mensen temaken inverzwakte
toestand. Een mens voelt aan dat
ereenwereldvan verschil inzit:het
is ook vrijwilligerswerk en het is
heel leuk om tedoen, maar het is
een stukminder vrijblijvend.
Ubegrijptnatuurlijkwel dathetgeen
werk is waarbij aan het eind een

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

applaus klinkt. maar toch op een
heel anderemanier dankbaarisom
te doen. Ik heb het gevoel dat ik
Hannie een plezier doe door hier
uitdrukkelijkhetcontactadres tever
meiden:Stichting Vrienden van het
AZG,tel.050-36146 80.Maar mis
schien is het gewoon het simpelst
om Hannie even aan te schieten.
Overigens ...inde folders trof ik40
foto's. waarvan welgeteld één foto
van een man.

De restvandeavond was eigenlijk
tekort:het ging overherinneringen,
geschiedenissen en verschillentus
sen nu en vroeger, zoals de ver
dwenen schoorstenen van decen
trale. het verdwenen ACM gebouw.
de files die tegenwoordig al voor
Ruischerbrug staan. het ons toe
schijnt dat de kwaliteit van het vrij
willigerswerktegenwoordigeenstuk
hoger lijkt teliggendan zeg20 jaar
geleden, de school ... en nog tig
andere onderwerpen.

KarefDrabe

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannnerwolde
050 - 5416244
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vrijwil'liger, m (-s) tem. die vrijwillig iets op zich neemt
Dat is de uitleg diedeDikke Van Dale geeft. Minder wordt hetals je
een "echte" vrijwilliger bent:
"hetiseenechtevrijwilliger," iem.dieinalleszijneigenwil doet,zich
niets laat zeggen.

Roelie Dijkema en Welly Boer, twee vrijwilligers van heteerste uur.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Wat iseen vrijwilliger,wanneer ben
je dat?
Deze vraag leggen we voor aan
Roelie Dijkema en Welly Boer, vrij
willigers van het eerste uur. Vol
gens hen is vrijwilligerswerk werk
dat jedoet voor een groep, vereni
ging of kerk. Maar jekunt ook indi
vidueel vrijwilligerswerk doen, op
eigen initiatief, bijvoorbeeld voor
iemand uitdebuurt die ziek,gehan
dicapt of eenzaam is, ook wel bu
renhulp of (nog vroeger) noaber
plicht genoemd. Kern isdat aldeze
werkzaamheden onbetaald zijn.

Beide dames zijn hun vrijwilligers
carrière begonnen bij het toneel in
Thesinge (VIOD) ; Roelieal 43 jaar
en Welly zo'n 30 jaar.
Eind jaren '70bestond het bestuur
van Dorpsbelangengeheeluitman
nen en vondmenhetbelangrijkdat
erookvrouwen tothetbestuur toe
traden. Dankzij haar grote mond
(het zijn haar eigen woorden-red.)
kwam RoelieDijkema erin en moest
zij gelijk de scheidend secretaris
opvolgen. Maar één vrouw alleen
was ook niks en zo kwam Welly ter

versterking ook inhet bestuur. Hun
eerste grote optreden was met de
opening van "Pabbemaras." de
nieuwe woonwijk aan de Bakker
straat.
Zij hielden het tot halverwege de
jaren '90 vol. een hele staat van
dienst. Het regelenvan de55+reis,
met een bloemetje langs nieuwe
dorpsgenoten,het indebrandewijn
zetten vanrozijnen voor detraditio
nele "boerenjongens" tijdensNijjo
arsveziede ... het behoorde alle
maal toldetaken, die zijverrichtten,

Iserveel veranderd in het vrijwilli·
gerswerkde laatste jaren?
"Niet echt, het werk moet gedaan
worden omdathel belangrijkisvoor
de leefbaarheid in het dorp. Als er
niets meer georganiseerd wordt,
gaat iedereen helemaal langs el
kaarheen leven. Endankrijgjewel
de kritiek van "Hier gebeurt nooit
wat". Maar je moet erwel echt zelf
iets voor doen. Soms moet je als
vrijwilliger met een hamer en een
knijptang achter de mensen aan
om ze ergens bij tebetrekken, er
voor warm te laten lopen.

Ook kun je merken dat het moeilij
ker is voor vrijwilligers tegenwoor
dig om erdetijd voor vrij temaken.
Iedereen heeft het erg druk met
werk, opvoeding, hobby's en wat
dies meer zij."
Ze denkenookdatsommigevrijwil ·
ligers wel wat gemakkelijker den
ken over hun taak, het gaat anders
dan vroeger.
Hoehetindetoekomstverdergaat?
Daar hebben Wellyen Roeliealle
bei wel een beelje zorgen over.
Maar tot31 december isditnog hèt
Jaar van de Vrijwilligers. Er is

tegenwoordig wel meer aandacht
voor het werk van vrijwil ligers, je
moet zuinig op zezijnl

SusandeSmidt

Stoomfiuive
Gezocht:
hulp indehuishouding, ca. vier uur
per week. Fam. Brak-Hoejenbos,
tel.542 51 07.

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

v.o.f.

HOfSTEDE-• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten ..I'!,.'
e!"''''~ ,'.':'
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,,:$::1 '4.......:.:...u;;.:.
Winkelcentru m
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

Werkplaats:
Grasd ijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Geopend:
de-do. en vr, van 11.00 tot 17.45 uur

za ter dag van 10 .30 tot 17 .00 uur

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Gron ingen

(050) 3139393

sanitair en verwarming

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

.....",...............B....U__RINGA

Bovag·lid- OH. SUZUKI dealer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORD HOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie
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Zoreageerde Hennie Mollema vier jaar geleden toen haar gevraagd
werd om de jaarlijkse collecte voor de brandwondenstichting te
regelen in Thesinge. Erzijnnu vijf collectanten in hetdorp voor dit
goede doel en Hennie zorgt dat het ingezamelde geld afgedragen
wordt in Ten Boer.

~h, je doet het voor
je medemens

OogMerK
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekbolt-HensbroekTruus Top

Sindskort doet zeinBloemhof een
avond per maand baliedienst. Ze
laat bezoekers binnen en noteert
hunnamen en debewonerwaar ze
naar toegaan. Heelvaakkomener
mensenuit hethuiseen praatjemet
haar maken en dat isprecies waar
het haar om gaat:onderdemensen
zijn en een bezigheid hebben.

groep en waser heel veel tedoen.
Dal waseen leuketijden ookinde
basisschoolperiodewas Henniemet
plezier lees- en bibl io-moeder.
Bovendien was het bij haar thuis
altijdeen zoete inval voordekirde
ren.

Voor de kerk heeft ze een paar
activiteiten: ze is penningmeester
vandezendingscommissieen helpt
mee aan het kerkblad en brengt dit
ook rond.
"Gelukkig hou ik nog tijd over om
een ochtend perweekmijnmoeder
te helpen in dehuishouding. Voor
ons allebei isdat heel gezellig:

Erisdit jaarbijna500guldenopge
haald. Dat is een flinkbedrag, wat
waarschijnlijk te maken heeft met
de manier waarop de collectanten
hun taak opvatten. Als zij op hun
routemensen nietthuis treffen ,dan
lopen ze opeen ander moment in
deweeknogeens ofzelfs een paar
keer opnieuw.

Toendekinderen op school zaten.
heeft Hennie ook aan allerlei klus
sen meegewerkt. In de tijd dat de
peuterspeelzaal werd opgericht.
was zoon Klaas één van deeerste

Hennie heeft - als ik haar er naar
vraag - heel wat vrijwilligerswerk
gedaan. Behalve debrandwonden
collectelooptzijook opverzoek voor
het reumafonds, de nierstichting en
de kankerbestrijding."Ja,ikkanmoei
lijk nee zeggen envind het ook niet
vervelend omdeze klusjes tedoen.
Degenoemdecollectes worden po
sitiefontvangen.VoorhetRode Kruis
brengen we tegenwoordigaoceptgi
ro'sronden datblijkt landelijkgezien
ook goed telopen:

Brillen - Contactlenze n - Hoortoestell en
Winkelcentrum Lewenborg
Kajui t 281 - 9733 CV Groningen

Tel./Fax 050 - 5490549

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 541 9626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingrepa ratie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers

Iii? reparaties
Iii? upgrade
Iii? nieuw
.~. basistraining

windows

info/pr ijslij st:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
do rpsw eg 59
garmerwolde
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Abonnementsgeld
f 25.- / € 11 .34p.j.
bij automatische incasso
f 20.- / € 9.08 p.j.
Postabonnees
f 29.50 I € 13.39 p.j.
prijs per krantis f 2.20/ € 1,-

~enda

Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neU

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of
G.N.Schutterlaan 16,uiterlijkwoens
dag23[anuari 19.00 uur. zo mogelijk
eerder.

2{edactie
Fotograaf Garme rwolde:
Henk Remerie050- 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050-3022071
Eind-red ac ti e
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335
Adm in is t rati e:
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PCThesinge.050-302 3896.
Rabobank Ganmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749

Zaterdag 5 januari
Kloosterkerk; 20.30 uur: Nijjoars
concert met Grensgeval. Kaarten
verkrijgbaarbij Huiskamercafé Jop
je 3023045 of in!o@jopje.nl
zaterdag 12januari
De Leeuw; 20.00 uur: Nijjoarsve
ziede NBvP m.m.v. Shantykoor
Oosterstörm uit Oosterhoogebrug
zaterdag 12 januari
Café Molenzicht;20.00uur:Nijjoars
veziedemet Thomasvaer en Pieter
nelm.m.v.Fré Schreiber.De avond
wordt afgesloten met Harmina.
Kaarten verkrijgbaar v.a. 5 januari
vanaf 10.30 uur bij Roei!Koopman.
zondag 13 januari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Sl e OSA-concert. "Symfonie en
Lied", gebracht door kamerorkest
Clemens Schröner m.m.v. het In
canto Trio. (Liederen en duetten
vanoa.Mozart,Schubert,Mendels
sohn en Brahms en de Symfonie
no. 104 in Dvan Joseph Haydn)
donderdag 24 januari
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen

Josje
ENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

deskundig advies altijdaanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Gro ningen
Tel./Fax(050)5418995

dé winkelvoor cl uw
Ondergoed - lingerie
Beenmode - Badmode

i Nachlmode &
Damesmode moot 46 ï/m 56

6 januari
10.00 uur Thesinge, Ds. Wester/
Surhuisterveen
13 januari
19.00 uur Thesinge, Ds. Kuikl't
Zandt
20 januari
10.00 uurGarmerwolde, Ds. Struif
27 januari
10.00 uur Thesinge, Ds. Schuur/
Zuidwolde

sEELv
J UIST DE KWALITEIT
E DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Ikhouvan lekkeretenenbesteed dan ookveel tijdaanhetmaken
van een uitgebreide heerlijkemaaltijd. Lekkeresalades, smaak·

volle sauzen,verse groentesen natuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit vanmijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeensopaanradenvaneen vriendinbij de
GROENEWEG slagerbinnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings
wijze van hetvlees. Zij bieden daarnaast een
groot assortiment aan. Bovendienverkopenze
enkel eerste klas vlees. Voor mij gevenjuistde
kwaliteit endesmaak de doorslag.

:foto van de maand
Sommige vrijwilligers maken in hun vrije tijdde mooiste dingen, zoalsdit buitenhuisje voor onze gevederde
vnenden, gemaakt door Care! Hazeveld. (Foto: Henk Remerie)

::Kerkdiensten
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