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28e jaargang december 2002

Van de redactie

Tradities en gebruiken in onze omgeving

Allereerst wenst deredactie
van de Garmer & Thesinger
Express al haar adverteerders, donateurs, abonnees,
bezorgers enalleandere bij
dekrant betrokkenen (zoals
bijvoorbeeld het personeel
van Blue Mule, onze drukker) prettige feestdagen toe
ennatuurlijk een heel geluk·
kig 2003. Hopelijk kunnen
we in2003 ookweer rekenen
op uw onontbeerlijke steun
en inzet.

Korte terugblik op2002
Voor de redactie van de G&T
was 2002 een veel bewogen
jaar. Een aantal leden hebben
hetredactieteam verlaten,maar
er zijn gelukkig ook weer een
paar nieuwelingen bijgekomen.
Verder isdeGarmer &Thesinger Expressomgevormdtoteen
stichting, compleet meteen officiële akteeneeninschrijvingbij
deKamer van Koophandel. En
inmiddels heeft er ook al weer
eenwisseling inhet Stichtingsbestuurplaatsgevonden. Eénen
ander had onder meer ook lol
gevolg daterbinnen deredactie
diversetaakverschuivingenhebben plaatsgevonden,waardoor
sommige zaken niet altijd meteenvlekkeloos verliepen. Uals
adverteerder of abonnee heeft
dat misschiengemerkt doordat
derekeningenafgelopen zomer
paslaat verstuurd zijn. Hopelijk
heeft u het echter niet kunnen
merken aan de inhoud en de
opmaak van de krantzelf.
Inmiddels zijn we weer in iets
rustiger vaarwater beland.
Tenslotte:financieelgeziendraait
dekrant dil jaar net quitte en hel
aantal abonnees islets gestegen.

Alsdeze krantbij Uindebusvaltis hetmidwinter; dekortste, donkerste dag van het jaar. Deze dag wordt
ook wel winterzonnewende genoemd en in verband gebracht met heidense gebruiken die te maken
hebben met dood en wedergeboorte en met het voortbestaan van de zon. Het midwinterblazen om de
winterduivel te verdrijven is een oude traditie die in het oosten van ons land nog bekend is.
Voorde G&Tishettraditie geworden kerstkrant gekozen: Tradities en geom inde decemberkranteen kaars te bruiken in onze omgeving. Met de
rollen in de hoop onze lezers een oudere generatie inwoners vanGarlichtpuntjetebezorgenindeze don- merwolde en Thesinge zijn we in
kere dagen. Het is ook een klein gesprekgegaanoverhungebruiken
gebaar om iedereen fijne teestea- en tradities rond Kerst en Oud en
genen een gelukkig nieuwjaar toete Nieuw. Veel herinneringen aan hun
wensen. Om in de sfeer te komen jeugdjaren kwamenweer boven.
hebben we als thema voor deze
December
Deze maand met lange avonden
nodigtuittot lekker lezen bij dekachel. maar ookom vrienden en familie tebezoeken. De kerstversiering
wordt tevoorschijn gehaald en er
wordt flinkingeslagenom lekkereten
klaar te maken voordefeestdagen.
De kerstman komttegenwoordig ook
bij velen langsom cadeautjes onder
dekerstboom teleggen. Veeltradities en gebruiken rond Kerst
en Oud en Nieuw

worden inere gehouden.We sturen
elkaar kerst- en nieuwjaarskaarten
en de brandewijn trekt vanaf eind
novemberalflinkinderozijnen. We
gaan naar dekerstavondviering ol
naar de nachtmis, muzikanten trekken indekerstnacht door Thesinge
en spelenop verschillendeplaatsen
hun kerstmelodieën. Na deingetogen viering van Kerstmis maken we
ons op voor deviering van Oud en
Nieuw.Devoorbereidingen voor het
bakkenvan oliebol en appelflapworden getroffen en erwordt vuurwerk
gekocht. Het oude jaar wordt met
veellawaai uitgeluid om volgens het
oude bijgeloof de boze geesten te
veriaqen, Oudjaar wordt vaak gevierd met warme bisschopswijn en
op het moment van dejaarwisseling
knaltdekurk van dechampagnefles.

bakker langs de deuren met een
mand metkoek-bijvoorbeeldouwewijvenkoek -enkoekjes.Ennatuurlijk
bakte iedereenzelfde oliebollen. "s
Avonds inde kerkhing de baklucht
nog aan demensen."herinnert
Jelle vanZanten zich.Erwerd
op nieuwjaarsdag brandewijn
met rozijnen geserveerd.
"Vroeger gebruikte men rozijnen met pit en die smaakten echt
beter dan de pitloze soort die nu
gebruiktwordt. Maar ja,op"nijjoarsveziede"pitten uitspugeniseen wat
onfatsoenlijke vertoning endus heeft
Menna vanZanten 12pond rozijnen
zonder pitop brandewijngezet zodat
het dorp er in 2003 weer van kan
genieten.

Jan Jansen heeft erlol in!
(Foto: Karline Malfliet)
"Stamtoaver
Begin december houden we een
"stamtoavel"metdedamesGrietvan
Zanten-Ridderen Menka Kol-Oomkensende heren Hendrik Kol,Jelle
van Zanten en Jan Jansen. Zij zijn
allen geboren in Thesinge tussen
1920 en 1930 en behalve Hendrik
Kol nog steeds woonachtig in ons
dorp. Hendrik Kol isin '95verhuisd
naar Ten Boer, maar kwamvoorde
gelegenheid op de fiets naar Ons
Trefpunt. Ons redactielid Lucie Kol
schenktkoffie en kent alsechteThesingse veel van deverhalen. Het is
jammer dat wij, Karli ne Malfliet en
TruusTop, niet instaat zijn om Uin
het Gronings verslag tedoen. Want
alseriemand opde praatstoelzitdan
gaat dat toch hetmeest natuurlijkin
deeigen taal.
Eten en drinken
We zitten aan de koffie/thee met
speculaas en pepernoten. Echt decemberlekkers uitdesupermarkt. In
de jeugd van onze gastenwarener
nog drie bakkers in het dorp. Van
Kelten, Stuurwold (Jop stoet) en
Mulder.Debestellingenwerdenrondgebracht in een grote blauwe korf.
dieopderug gedragenwerd.Ookde
slagerswerkten metbestelboekjes
enbezorgden aanhuis:Ridder,Boer
enHavingaworden genoemd. Voor
kruidenierswaren kon je terecht bij
Jetje enTetje,degezusters Schutter
waarvan de mannen bij de boer
werkten en zij beiden een winkeltje
dreven. Ervallen nog veel meer namen:Joost Dering,JanKoster. Jan
Vrucht. Line,WillemHaak.Luchtenberg ..... Je zou er een boek over
kunnen schrijven. En ook over de
bijnamendiesommige mensen inhet
dorp hadden.Zowerd Lammertvan
Dijken diebrandhout verkocht Lammertholtje genoemd.
Vlak voor Ouden Nieuwging ereen
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een t1adderakje en rookte jeeenOld
Mac. Dushkind ofChief Whip. Ook
thuiswas vaak wel een borrel ingeslagen voor gasten. Zo herinnerde
zich één van onze gasteneen dergelijke grote fles brandewijn die voor
meer dan de helft soldaat werd gemaakt door een groep vrolijke jongens, die de fles daarna weer voor
volachterlieten metwater ...Beslist
geenwater wasdejenever, illegaal
gestookt door bakker Van Ketten
(kennelijkwas indietijdbakker een
veelzijdiger beroep dan heden ten
dage!); Hendrik Kol herinnert zich
nog een invalindeze stokerij toen hij
nog een schooljongenwas.

31 december
Goede voornemens werden zeer
Oud en Nieuw
letterlijkgenomentoen onze gasten
In de dertiger jaren was er in de jongwaren;op31 decemberwerden
oudjaarsnachtveel politieopde been. namelijk alle rekeningenvereffend.
DedorpspolitiemanOostinghield een Boeren, dagloners en overige conoogje in het zeil en er gebeurden sumenten begaven zichnaarslager,
geen gekke dingen. Er werd ge- bakker en kruidenier om de nog
sleept en niet vernield en dit werd openstaanderekeningen tebetalen.
door deouders ook tevoren stevig Geen vervelende aangelegenheid.
geprecikt.Bij Smidshoukverzamel- zo blijktwel uit de uren die daarna
denzich dagelijksde boerenknechten nog bij de kredietverleners werden
en arbeidersen voor deze gelegen- doorgebracht met een borrel of siheidtrof de jeugd elkaar hier. Met de gaar. Voor de ondernemers uit het
geleende wagen van Ritsema wer- dorp betekende het een dag van
dende spullen soms opgehaald en ontvangen en bijpraten nadat ze de
op de vreemdste plekken weer drankvoorraad voor deze dag hadneergezet. Zo herinnerenonze gas- den aangevuld;bij de molenaarwerten zich de wc-pot dievoordedeur den hier kruiken vol jenever voor
van de pastorie werd achtergelaten bewaard in speciaal daarvoor been het schoolpleindat vol stondmet stemde rieten manden. Een fijne
werktuigen. hout e.d., vaak afkom- kerstgratificatie of kerstpakket bestig van Lammert holtje.Ook detuin stond toen nog niet;zelfshet daglovanmeester Boskmawerd zodoen- nersvolk kreeg geen extraatje voor
de gebombardeerd totopslagplaats deze dure dagen.Om over eendervoor overtollige troep.Voor het ge- tiende maand nogmaar tezwijgen!
bruik werd een kan jenever voor
Ritsema opde wagen achtergelaten. Ktokslag twaalf
Inoorlogstijd namen de NSB·ers de De klok werd geluid! Het was twaalf
wacht over en moest iedereen vóór uur en demensengingennet alsnu
acht uur binnen zijn. Alleswas ver- de straat op om buren en vrienden
duisterd, maar dat kon de pret niet een "veul zegent niüoa( toe tewendrukken. Het slepen ging gewoon sen. De stoere knapen uit het dorp
doorendejongelui werden alleen op luidden hetjaarinmethetschieten van
hun plicht om naar binnen te gaan carbid, alhoewel dat mondjesmaat
gewezen met de mededeling: "De voorkwam. Er was geen vuurwerk;
gevolgen zijnvoor U!"
daar was uiteraard geen geld voor.
In cafédeWaaykochtje voor 15cent Welvoorsterretjes,die IJsbrand Plijtervoor 1centperstukmeebrachtuit
de stad. Natuurlijk werd erook weer
even geproost op dit feestelijkeuur.
Nieuwjaarsdag
Bijfamilie en buren ging jenieuwjaar
wensen en verder was
het een gewone zondag . Voor gereformeerde mensen

betekendedat naarde kerk gaanen
verder volstrekte zondagsrust. De
hervormdekerk was toen algetooid
met een feestelijke kerstboom;mevr.
VanZanten herinnert zich nog datje
eendubbelijemoestbetalenom deze
pracht te mogen bewonderen. De
gereformeerde kinderen waren best
jaloers opdie heerlijke sinaasappel
die de kinderen vande hervormden
met kerst kregen.
Op 1januarizat je,net als de zondagen, inde voorkamer en deed daar
spelletes, Vaakkwam ervisiteenvoor
de kinderen was dan een handjevol
"souskes"(doppinda's)een traktatie.
De meeste gezinnen hadden het op
z'nzachtst uitgecrukt nietbreec en in
diedertigerjaren zijner5à6gezinnen
vertrokken naarCanada en Amerika.
Opdezondagmoesten de koeien wel
gemolken worden,maarverderdeec
men de heledagniets.Retsen,breien,
verstellenenookjezelf scheren enje
beo opmaken waren geen bezighedendiepasten inde zondagsrust.
Ach,watwildejeverderookmetjebuik
volkrenteweg.oliebolen illegaalge·
stooktejenever. moevanhet slepen
en meteenlege beurs.1januari was,
net alsnu, voor de meeste mensen
een welkome rustdag,hard nodigna
de drukkedecembermaanden.
De tijdtoen onze stamgasten nog tot
dejeugd van het dorpbehoorden,is
voorgoed voorbij.Menigeen zal met
weemoed denken aan die voorbije
jaren toende wereld nog overzichtelijk was en je wist wat je aan een
anderhad.Toch moetenwe concluderen dat eraan de gebruiken nog
niet veel veranderd is; we eten nog
steecsgraagoliebollen,drinkenmet
pleziereen borrelophet nieuwe jaar
(ensommigeook zelfgestookte!)en
wensenelkaarnog steecseengoed
en gezond nieuwjaartoe. En wie nog
even wil mijmeren over zijn eigen
kwajongensstreken. kan genieten
vanhet lawaaivancarbiddatdoor de
zonen van Jelle van Zanten nog
steeds elk jaarmet Oud en Nieuw bij
hunouderlijk huisaanhet Maarwordt
geschoten met melkbussen.
Karlineen Truus
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Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
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Voor een compleet
programma tractoren en machines
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Voor cadeaus,
huishoudel ijke artlkelen en kleine afdeling
speelgoed .

. . Rijlessenvoorkinderen en
volwassenen

CAIEi"
Winkelcentrum

. . Pensionstalling
. . Tevens ter dekking: de
beweze n NRPS- rijpaardhengst Romantoco en de
uniekgougeel metzwarte ponyhengst (1.48m) Romantic
Popcorn v. Romantico

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders

~
~
"

Eukanuba • I'ams
Canex
• TechniCal
Royal Canin. Prins
HopeFarms• Greenfield
Kanacorn Hill's

Kijk of Be l
Kaj uit 284
W inke lce ntr u
Lewenb org
I ~050 ) 5415553
~ Be zor gen in ove rleg

• CASE-lH . ALO. LELY
• HARDI . FELLA
• KVERNELAND. KONGSKILDE
• FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM
• PEGORARO. KEW . TORO
• STIGA. HUSQVARNA
• MlO . GARDENA. BISON
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Veeservice
R. VU il der Woude
Klau,vverzorging
Dierg eneesmiddelen
en -benodigheden

• ZIRC ON. CRAMER
LAN DB OUWMECHANISATIEBEDAIJF

OOSTERHOF

B.V.

Nijverheidsweg5 Ten Boer (050) 3023614
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GA RI\1ERWOL UE
((j (050) 5424962
b.g.g. 06-2 0 188706

Rijschool
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DAMES- EN KIN DERMO DE

Bo~r

[o landa Spraakman
He nd rik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten
Telefoo n (050) 302 34 17
-

-
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Severijn
auto & moto rrijd en is
meer dan a lleen jeze lf
ve rplaatsen

P. Dijkem aweg
Groningen
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(050) 54 1 17 83
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AGRISHOP
Directe boerderijverkoop
•

groenten & fruit

•

aardappelen

•

scharrele ieren

•

vlees

•

boerenzuivel

•

salades & r auwl<ost

BDUWv.o.f.

Oude Rijksweg 11
tel.: OSO 54165 01

9798 PAGarmerwolde
Fax: OSO 5419268
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Tradities rand Oud en Nieuw
Met oudjaar maken weveel lawaai, er worden vuren ontstoken en er
wordtveel envooral doorelkaar gedronken. We eten oliebollen enop
nieuwjaarsdag vaak een hartige stamppot. Berust dit alles op een
traditie of niet?
Om hier achter te komen, benikop watertegooien.Aan dehandva nde
het internet gegaan; dé plaats om vorm die het aanneemt. probeert
ietstevinden,vooralalsjeniet weet menteradenwat het nieuwejaarin
ofiets bestaat.AIzoekendekwamik petto heeft.
terechtbij hetkerstweben daarstond EninJapan is bv. deeerstedroom
precies wat iknodighad.nl."Nieuw- heel belangrijk.omdatdiehet geluk
voor het komendejaarmoetonthuljaarsvieringen indeoudheid".
len.
Degeschiedenis van
deNieuwjaarsviering
Vroeger werd het nieuwjaar uitgeDe eerste nieuwjaarsfeesten wer- smeerd over twaalfdagen ofnachden gehouden in het oude Meso- ten. Indeze periode doofde men de
potamië. DeMesopotamiërs geloof- vuren om ze laterweeraantesteken.
dennl.dat aande scheppingvan het Ditwas om degeesten vandeoveruniversum eenenormestrijdtussen ledenen te verjagen. Men geloofde
hun god Mardoek en Tiamat. de nl.datdedoden opaardeterugkeergodin vandechaos, was voorafge- den. Hierbij werd ook veel lawaai
gaan. Metgeweldhad Mardoekorde gemaakt.Alsdegeestendemensen
uitdechaos tevoorschijn geroepen. goedgezindwaren.brachten zevoorleder jaar werd zijn prestatie her- spoed. Dus brachtmenoffersinde
dachtwanneerdelevenschenkende vorm van maaltijden. Ook de geregens arriveerden. Aangezien de schenken die men elkaar gaf. hadkoning deorde vertegenwoordigde. den het doel om geluk tebrengen.
ging hijeenaantal dagen inafzondering, terwijl debevolking letterlijkde Waaromoliebollen eten ?
chaos herschiep door te drinken. De betekenis van oliebollen is oerdoor de slaven toe te staan hun oud enstamt uit detijdvan de Germeesters tebeledigen endoorsek- manen.Voorhet Midwinterfeest (ofsuele immoraliteittebedrijven.
tewel het huidige Oud en Nieuw)
Deoude Romeinen deden hetzelfde werden broodbolIetjes met vruchten
bij hun Saturnaliënfeest in decem- gebakken. De bolletjes symboliseerber.Enindezegewoonten valtonze den devruchtbaarheidenwerden in
maniervan oudejaarsviering teher- grotengetalegegetenomdat nagekennen.Hetdrankmisbruiksymboli- slacht indietijd pure noodzaakwas.
seertdechaos diedekoning moest De broodbollen zijnvervangen door
oliebollen.
herstellen.
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Jekunt hetgoedzien:dedameshebben nethunwekelijkse gymnastiekoefeningen achter derug ... (Foto: Henk Remerie)
vrouweningehuurd;diekregen een
jukopmetdaaraan tweekorven:een
met koeken een met oude wijven.
Diewerdenaandedeurverkocht. Je
konop nieuwjaarsdag danvrij koek
enoude wijveneten.

stamppot snijbonen met witte bonen
er doorheen. Volgens deeen werd
ditgegeten omdat jeal zoveel zoete
gerechten at,volgensdeander was
het gemakkelijkomdat iedereen onregelmatigthuis kwam en het rustig
opdekachel kon staanpruttelen.

Ander eten op nieuwjaarsdag was
vaak"blotebilletjesin hetgras".Dit is

Dettavan derMolen

"Blate billetjes in het gras"
1kg
1Y2 kg
250 gr
30 gr
80 gr.

snijbonenuit het zout
aardappelen
witte bonen (gedroogd)
rookworst
boter of 100 gr. rookspek

De witte bonen wassen, 1nacht weken en gaarkoken inhetweekwater
(men kan ook een blik witte bonen nemen).
De snijbonen 1nacht inschoon waterzetten (omhet zout teverwijderen).
De aardappels schillen en wassen en in de pan doen. Hierop de
snijbonen leggenenderookworst en rookspekenalles samen gaarlaten
worden. Kooktijd ± 30 minuten.
Dan deworst eruit nemen, het spekfijn snijden en alles door elkaar
stampen. Daarna debonen erdoor heen roeren.

Wat is er nog aanoude gebruiken over?
Om hierachtertekomen.hebbenwe
een aantaloudere inwonersvanGarmerwoldeen Thesinge na dewekeEet smakelijk
lijksegymlesgevraagd om hiereens
-onderhetgenotvaneen kopje koffie
meteen plakje cake -metelkaarover
Waarom is 1januarinieuwjaarsdag? te praten.
(tenminstebij de westerse landen) Wat vooral naar voren kwam, was
DeRomeinseheerser Julius Caesar dat erweinig tot geenvernielingen
stelde in 46 voor Christus 1januari waren. Wel werd er veel gesleept.
vast als nieuwjaarsdag. De Romei- bv.een fiets indetorenhangen,een
nenwijddendezedagaan Janus,de boerenwagenopeenschuurzetten,
godvan poortenendoorgangenen enz.
van alle begin. De maand januari Ook werden er op nieuwjaarsdag Er zijninmiddelsaleenpaarleukeontwerpen ingeleverd. Tevens krijgen wij
werd vernoemdnaarJanus,dietwee nieuwjaarskaartenbezorgd:depost- steeds meer inzicht indewensen van"Garrnerwolde" m.b.1. deplaats van
gezichten had:hetenenaarvoren en bode ging bij iedereen naar binnen detoekomstige bankjes.
het andere naar achterenkijkend.
en kreeg een borrel. Het is wel te Maak vande gelegenheidgebruikom uw mening kenbaar te maken.
radenhoe hij zich aanheteind van de Tot 2 januari kunt u debetreffende formulieren inleveren.
dag voelde.
Nieuwjaar en waarzeggerij
In vele Germaanse landen bestaat
Debankcommissie
degewoonte om opklokslagtwaalf Er liep vroeger ookvaak een stoetuur, wanneer het nieuwe jaar arri- vrouw door het dorp. Door deplaatveert, gesmolten lood of tin in het selijke bakker werden een aantal Voor nadere informatie:Luukvan Schaick, tel. 5426132(na19.00uur)

InBabylon. waar vroeger denieuwjaarsviering het sterkst was ontwikkeld. werden de demonen van de
chaos de stad uitgejaagd. Dit gebeurt ook nu nog met veel lawaai,
vuurwerken de stoomfluitenvanschepen.

Ontwerp een bank
voor Garmerwolde
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S tiefhee11 e11 Z0011
RIEDT TE KOOP AAN: TE KOOP GEVRAAGD:
Tuingereedschap
Stripboeken veor eenl odeprijs
Hardhouten banken... € 65,- Stalramen
Antieke kasten en banken
Oud gereedschap
Stoelen en tafels
jj nJl d~jSl)lld 81'Jl ~1Jl j1l2
+ 4000 stuks
Horeca accessoires
Stiefhee11 en Z0011
Wasbakken en WC's
U1gersmaw,g 147- 973 1RR Gronin g,n
1,1.050-549291 3- Fax050- 5491 660
Kranen etc.
autetel, 06-5342301 9

nuishoudeliike arJikelen • Banksfellen al vanaf € 349,• Speel~oed • ToUef- en Cadeau-arfikelen • Videobanden 240 minufen € 3,- • Aardewerlclponelein voor
minder dan de halve priis
UI~ersmawe~

14 - 9731 SS

Gronin~en

- (050) 549 00 70

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra
• Gas
• Water

.C.V

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax050-3024693

• Zink
• Dakbedekking

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM

Hl i

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

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

050-3010735
0598-393504

Voor Brood-Koek en Banket, in Garmerwolde
en Thesinge gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Telefoon (050) 5490789 - Fax (050) 541 5751
www.nijdam.nl

I
I

TOT
VAN
IDEE
DRUKWERK
---------1-------I
I
I
I
I
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Om dagelijks van te smullen!

VORMGEVING

I • DRUKKERIJ
I D U ITGEVERIJ
I • Rijksweg 83
I 9791 AB Ten Boer
I (050)3021715
I info@bluemule.nl
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Recepten uit de oude doos
Kn iepertjes

Oliebollen

Rolletjes

Ditrecept isafkomstig vanmijnovergrootmoeder(zoalsze hetopschreef
voor mijn moeder).
2 pond bloem
7 onsblanke basterd
3/4 pond roomboter
5 middelgrote eieren
4pakjesvanillesuiker
1mespuntjezuiveringszout(tekoop
bij dedrogist)

Ditreceptisafkomstiguithetbakverleeenvan mijnschoonmoeder.
1 kg. bloem
50 gramgist (dedroge gistuitzakjes
voldoet goed)
3/4literlauwe volle melk
10 gramzout
250 gram rozijnen
250 gram sukade/oranjesnippers
5 kleine eierenof 4 grote
(ik doe er zelf nog 2 dikke, gesnipperde goudrenetten door,eventueel omgeschept inkaneelpoeder)

Dit recept is ook aljarenoud en de
rolletjes zijn erg lekker (vooral met
eenbeetjeslagroomerin gespoten).
200 gramsuiker
1 ei
125 gram roomboter
250 gram bloem
beetjezout
kaneelofanijspoeder(werdvroeger
veel gebruikt;ikzelfvindkaneel lekkerder)

Mengbloem,suiker en vanillesuiker
dooreen, botersmelten,eierenkl utsen,zuiveringszoutmengenmeteen
weinig water.
Vandit alleseen deeg kneden enhet
bakt dat het dondert!
Het koekjesijzer beboterenenvoor
heteigenlijkebakkenhetijzerschoonmakend.m.v. een deegje vanmeel,
zout en water. Tijdens het bakken
van de kniepertjes regelmatig het
ijzerbeboteren.
N.B.Hetknedenmoetbeslist metde
HAND, nietmeteenkeukenmachine!
Dangaan ze allemaal kapot!

Desuiker oplossen in1,5dlwater,ei
loskloppen, botersmelten maarniet
Bloemineen kom doen,zouttoevoe- te heet latenworden. Wanneer het
gen. Droge rozijnen, snippers en suikerwaterafgekoeldis,heteiende
appeltjes erbijen dan deeieren toe- gesmolten boter erbij. Bloem met
voegen.
wat zoutenkaneel zeven boveneen
Degistoplossen ineenafgestreken kom,het vocht erbijschenkenen dit
eetlepel witte suiker en wat melk alles tot een dik beslag roeren (als
(drogegistkan erzo bij).Inopgeloste een dik pannenkoekbeslag). Het ij·
toestandtoevoegen aan het beslag zer alleeninvetten voorde1eoublie
en goedvermengen.Melkrustig bij- (rolletje). Perrolletje een roomlepel
schenken, alles goed door elkaar beslag op het ijzer leggen (als het
kneden.
beslag te stevigis, mag ernog wat
Het beslag een uur laten rijzen op water bij). Als het rolletjegoudbruin
een warme plaats (niet tegenaan is,deze uit hetijzer wippenen direct
komen, anders zakthet in).
rond desteel vaneen pollepeloprollen (nietmeewachten,ze koelenvrij
Olieverhittentot 180 graden.
snel afen zullendanbij het oprollen
breken' Wat door sommigen niet
erg gevonden wordt:ookgebroken
sm en z~ eerlijk.)

•••

Kinderkoekjes
Tot slotnog eenreceptvoor kinderkoekjes zondersuiker.
75 gram boter
75 gram honing (een oftwee eetle·
pels vol)
150 gram tarwemeel
1theel epel vanillepoeder en kaneel
1eigeel
Roerdeboter romigmet dehoning.
Meel,vanillepoederen kaneelzeven
en bij debotervoegen.Kneed dittot
een samenhangend geheel. Mocht
het deeg tedroog zijn, dan kun jeer
wat waterbij doen. Een uurwegzet·
tenopeenkoeleplek.
Deeg uitrollen tot een lap van 1cm
dik.Steekmetvormpjesofsnijdmet
een mesfiguurtjesuithet deeg.Met
wat tussenruimte op een ingevette
bakplaat leggen. Klop het ei los en
bestrijkerdekoekjes mee.Jekunt de
koekjesookversierenmet bv.krenten, kokos of zonnebloempitten.
Afbakken inongeveer20minuten op
180 graden (stand 3) in hetmidden
van een voorverwarmdeoven.
Veel plezierermeeen
EET SMAKE IJK!!!
Winy

-s
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Lekker de lel~kerste
t/m 31 december stad plaats

Winsum (dorpsplein)
Haren (Rijksstraatweg)
06 54944004
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Koffieconcert van de Alpenjagers
Het moest er toch echt eens van komen en zowaar: op zondag 24 november stonden kennelijk zon, maan en de sterren voor mij dermate
onverbiddelijkgunstig dat ikgewoon omelf uurhet dorpshuis binnenliep.Weliswaarbleek dat een half uurtelaat tezijn,maar het was toevallig
pauze, dus ik had dal eigenlijk eerst niet eens door.
Wal wel opviel was dat dezaal van
dorpshuis de Leeuwhelemaalvol zat
met ruim 100 personen. en het zodoende nog lastig was een plaatsje te
vi nden.Voor diehoge opkomstwas
ikooitaleens gewaarschuwd, want
erzijn nogal wat liefhebbers van dit
soort muziek, en inhet geval van de
Alpenjagers komenze ruwweguit de
noordelijke provincies. Dan komt
vanzelf denieuwsgierige vraag aan
de orde wat voor muziek me tewach tenstond. VandeAlpenjagerswistik
nietveel meerdan dathet een blaaskapelis(hetwoord zegt hetal: het zijn
allenblazers).dat ze erg goed waren
(nuja,met l00 mensen inde zaal kon
dat ook niet anders) en een soort
Midden-Europese (Tsjechisch?HonEen winterse zondagmorgen met de Alpenjagers geeft je even
gaars?) en!of Oostenrijkse muziek
een vakantiegevoel.(Foto:Henk Remerie)
speelden. maar voor dit stukje kan
datnatuurlijkniet zo summier enkort Bij het blokna depauze was binnen Dan resten ermisschien nog twee
door de bocht.
een minuutduidelijkdathettechnisch vragen: was het mooi, en wat voor
gezien helemaal geen makkelijke muziek isheteigenlijk ?
De Alpenjagers zijnongeveer (en al muziek is om te spelen, het inder- Welnu, wat betreft de mooiigheid :
weer) 30 jaar geleden voortgeko- daad goede blazers zijn, ze goed dat ligt wat mij betreft altijd heel
men uit deHarmonie inGarmerwol- ingespeeld zijnenhettechnischniet simpel, wantikbendolopmuziekmits
de. Het zijn allen amateurs, en van veel beter zou kunnen. Dat bracht het maar van het soort is dat vóór
het soort dat de dag niet goed is weer in herinnering dat deAlpenja- 1900 geschreven is of geschreven
doorgekomen alshet niet gespeeld gers jaarlijks deelnemen aan een had kunnen zijn (en deze muziek is
heeft (als u begrijpt wat ik bedoel). internationaal concours voor blaas- van dat type).
De groep bestaat thans uil dertien kapellen. Daarbij worden de groe- Dan rest voor de geïnteresseerde
spelers (twee klarinetten, vier peningedeeld in"goed","erggoed" lezer misschien nog de vraag: wat
trompetten!flugelhorns, twee hoor- en "topklasse",met degrappige be- voor soort muziek het is. Tsja, Tjenisten,trombone,tenor, bariton, bas namingen "heuvelklasse", "bergklas- chisch dus, maar een mens moet
endru ms),waarva ntwee - vanoor- se" en"bergtopklasse".lndelaatste daartoevalligook maarmee bekend
sprong - uit Garmerwolde (Wilma klasse zitten groepen met professio- zijn. Liever waag ik mij er niet aan,
Tammeling enAncoTerpstra)ende nelemuzikanten.Welnu,deAlpenja- wantover muziek valt eigenlijkheel
dirigent Roelf Stol. Endemuziek is gers warendeeersteindebergklas- slecht te schrijven. Je zou kunnen
Tsjechisch.
se endat was tehoren.
zeggen: volksmuziek; maar dat is

Drogisterij - Parfumeri e
Refo rm - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

een levensgevaarlijke opmerking,
want de een denkt dan aan bijvoor·
beeld Fransechansonsoflersevolks·
muziek. en deander voor mijn part
aaneen liedje als "JanHuigen inde
ton". Hetzelfde geldt voor een om schrijving als bergmuziek: de een
denkt aan jodelen, maar de ander
aaneen midwinterhoorn ofzo.Daar
ga ik dus niet aan beginnen; maar
watikwel weet isdat ikergens inhet
derde blok desneeuw buiten miste,
enhet jammer vond dat ikniet ineen
café -verstoptonder meterssneeuw
indeberçen - rozigen tevreden zat
tesoezen.Kortom:detijdvan elf tot
half twee is moeiteloos verstreken.
KarelOrabe

"De Soos"
De kaartavond in december
heeftdevolgende uitslagopgeleverd:
1. JokeVliem
6596
6587
2.Jannes Ramaker
3. Jo Reinders
6449
4. Geert Bouwman
6271
De bekendmaking van deklaverjaskampioen 2002 plus de
uitreiking van de jaarprijzen is
opdinsdag 7januari(dus niet
opde14e!). Het kaarten begint
om half acht;nieuwe ledenzijn
van harte welkom.

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

~~B__
U__
RINGA
sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -54 93950 - FA X 050 -5493673
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die zich ineen razend tempo via de
hartkleppen en de bloedbaan door
hetgehele lichaam verspreidt en een
enorme schade aanricht als er niet
snel wordt ingegrepen.
Janny belandde in het ziekenhuis.
Voor haardochter Petra brak ereen
zeermoeilijketijd aan,wanterwasook
nog dezorg voorJanny'spleegkinderen MarkenAlf.

Hoe kijkjezelf terug
op hetafgelopen jaar?
"Ikhad heel veel pijn en was inshocktoestand toen ik naarhet ziekenhuis
ging. Ik weet zelf niet wat er toen
allemaalmet mijisgebeurd.Doordat
ikzoveel pijn had,werd iklangeretijd
door medidjnen inslaap gehouden,
maarmijngevoel zegt datikmaareen
paar dagen "vande wereld' ben geweest.
Je hebt geen besef dat je aan de
beademingligt,weet nietdatje inmiddels algeopereerd bent. Daarbij was
ikmijnspraakooknogkwijt.Jevoeltje
gevangen injeeigen lichaam. hoort
mensen óver jepraten in plaats van
mét jepraten. Het gevoel van eenzaamheid doordat niemand jeziet of
hoort, maakt jeheel erg angstig.
Mensen werken aan jealsof jeerzelf
niet bij bent. Het was voor mij blijven
vechtenom teoverleven,ommensen
duidelijkte maken wat je bedoelt of
Een jaar is inmiddels alweer aan wilt, alsje niet kunt communiceren.
onsvoorbijgegleden ... voor som- Het is voor mij heel erg belangrijk
mige mensen is erweinig bijzon- geweestdat Petra mijdoormiddelvan
ders gebeurd en voor een ander liplezenkon begrijpen:
staat het leven helemaal op z'n Na vele ups en downs,kwamertoch
na lange tijdweer wat verbetering in
kop.
de gezondheidssituatie. Na vele moDeze keer ben ik aangeschoven bij menten vanvreesdat ze het niet zou
Janny Bakker. Janny werd vorig jaar overleven, kwam ereen Iichtpu n~e.
ziektijdensdeKerst;aanvankelijkwerd Janny knapte op,maarstond nog wel
ervanuitgegaan dat het een griepje bloot aan een reeks operaties van
was, maar al snel werd duidelijkdat handen. voelJbeen amputatie. Zelfs
hetgeheelietsanderswas.Cardinale haar gehoor isaangetast en zal ook
Streptokokken bacterie,een bacterie nooitmeer helemaal herstellen.

Janny Bakker
Kerst 200 1/2002

Reinder
vld Veen

Het isdanook niet te bevatten dat je
het ene moment zo gezond bent en
het andere moment geheel hulpbehoevendkuntzijn. Voor Janny isdat
helaas de realiteit. Dagelijksvecht ze
voor zichzelfom de meest 'simpele"
dingen, die voor een ander zo normaal zijn, te kunnen doen. Dan eindelijk - 10 april isde tijdgekomen
dat ze naar Beatrixoord kan om te
revalideren.

Terugblikop de perjode
in Beatrixoord
"Blij, heelerg blij, was iktoen iknaar
Beatrixoord kon;voormij was het een
stap in de richting naar huis. Een
dagtaakvan hard werken om jezelfte
bevorderen weer naar huiste kunnen
gaan.Geen strijd meer om teoverleven.maarom opnieuw te leren leven
metde handicapsdieikheb. Je eigen
tempo bepalen voorjerevalidatie programma.begrip krijgen vananderen
die begrijpen wat je hebt moeten
meemaken. Soms niet snappende
hoe hetmogelijkisdat ik nogleef;in
Beatrixoord word ikook het lopend
wonder genoemd.In Beatrixoord ben
ikook nog drie keer geopereerd:
MaarondanksallesisJannyeendoorzetter endoeteen iederversteldstaan
wat ze nog wel kan. Zelfs in Beatrixoord komen andere patiënten Janny opzoeken en hebbenveel bewondering voor haar. Zelfs daar heelt ze
anderenveel steun kunnengeven en
moed om doortegaan, zelfs als het
evenheel moeilijklijkt.Jannyleertdaar
ookknutselen,knippen en plakkenen
draait haarhandennergensvoorom.
"Nadathet steeds beter met mij ging,
mocht ikindeweekenden naar huis.
Dan ging iknaar mijn zus Jantine in
Hoogezand. die mij de nodige hulp
bood:
Vanaf dat moment was Janny ook
weer regelmatig in Garmerwolde te
zien. Bij haar eerste bezoekjes in

Garmerwolde vonden de kinderen en waarschijnlijk ook velevolwassenen - hetbest wel eng om haar een
handtegeven.Maarookdaarwas het
weer Jannyzelfdieeenanderoverde
drempelhielp.
"Nadat de protheses waren aangemeten en ik (in twee dagen) weer
redelijkmet krukken kon lopen - en
achter derollalor • mocht ik al snel
voorgoed naar huis. Ikhad mijn doel
bereikt!
In januari wordt mijn woning aangepast: er wordt een unit bij aangebouwd. Voor mij betekent dat erg
veel; in iedergeval dat ikinGarmerwolde kan blijven wonen:
Wekelijks krijgt ze van de thuiszorg
hulpvoorde adl (algehele dagelijkse
levensbehoeften), en onlangs heelt
ze van eenaantalvrijwilligedorpsbewoners bezoek gehad die haar tuin
grondig hebben aangepakt en rolstoelvriendelijkhebbeningericht. Dit
alleswerdnog gesponserd ook door
de firma Ritsema. VoorJannywasdil
een erg emotioneel moment: dat
mensen dit voor haar hebben gedaan!
"Langsdeze weg wil ikdan ook een
ieder die in de periode dat ik in het
ziekenhuislageninBeatrixoord revalideerde en na mijn thuiskomst, mij
kaarten, brieven, emaiIshebben gestuurd, heel erg hartelijk bedanken.
Ook de mensen die me vandaag de
dag nog helpen en steunen:
Ondanks alles wat Jannyhet afgelopen jaarheelt meegemaakt, hoopt ze
door middel van een boekverslag,
met haar verhaal andere mensen Ie
kunnen helpen. Het isde bedoeling
van Janny dathaar levensverhaal op
deIC afdeling inhet ziekenhuis komt
teliggen. Wil jenog iets van jelaten
horen, mail Janny dan maar eens:
jannybakker322@msn.com
Karla Postma

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst

Voor bedrijven en particu lier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium
steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon
050 - 3024833
B.g.g .
050 - 3022689
Fax
050 - 3024834
Mobiel
06 • 51581046
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Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen
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PETER KUIL
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Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050 ) 542 18 90
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(050) 542 37 78
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Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-54 13045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
GOED VOOR UW GOED

"De

Scheuvel"

Op vrijdagavond 29 november was het weer ouderwets gezellig
tijdens de jaarvergadering van "DeScheuvel". Voorzitter Wim Ritsema opende de vergadering om 20.1 5 uur en kon 31 aanwezigen
welkom heten.
Vervolgens nam onze secretaris,
Martin Wieringa, het woord inzake
denotulen van devorigejaarvergadering en het jaarverslag over 20011
2002. De penningmeester konhierna mededelendat deverenigingerin
financieelopzichtgoed voorstaat.en
dat de vereniging thans bijna 200
leden telt.

Trieneke Schuppertwerdherkozen
en Hans van deBrandwerdverwelkomdalsnieuw bestuurslid.
Bij het punt activiteitenprogramma
seizoen 2002 en 2003 en rondvraag.
kwamennogpuntenaandeorde als:
wat doen we met ons "Scheuvelhoes";wijblijveneenvochtprobleem
houden.Hetbestuur zal dekomende

Jaarvergadering "De Scheuvel". (Foto: Bertus Kol)

Na derondvraag werden delootjes deze avond bijna sprake van een
van de tombola getrokken en nam rookvrije avond.
EdwardOudman weerdeveiling van Voorts willen wij u graag nog de
de worsten voor zijn rekening, wat trekking vandeverlotingvermelden.
meestal garant staat voor een hoop Er waren 15 prijzen en deze zijn
hilariteit. en werd er nog tot in de gevallenopdevolgende lotnummers:
kleine uurtjes heel gezellig nage- 1432.1635, 1742, 1125,1872,2230,
praat en gegeten van de door het 191 8.1679,1908.2029,1988,2212,
bestuur zelfklaargemaaktegehakt· 1377, 1488 en 1991. Alle prijsballen. Aangezien de fa. Vaatstra winnaars hebben inmiddelshun prijs
"DeScheuvel"tijdens devoorgaan- ontvangen.
de jaarvergadering een ventilatieHet bestuur van "OeScheuvel"
systeem had aangeboden, was er

Tijdens de pauze werden weer de
lootjes voor detombolaverkocht en
werd tevensdetrekking verricht voor
deverlotingsactie.De verloting, georganiseerd door Jokevan der Woude en Corrie van Houten. was een
groot succes. De eerste prijs, 70
euro ,werd gewonnen oplotnummer
1432 en was in het bezit van onze
voorzitter.Na depauze.dievolgens
sommigen telangduurde (wijzullen
hier volgend jaarrekening meehouden),volgde debestuursverkiezing.
Reinie Boer. niet herkiesbaar, werd
bedanktvoorzijnjarenalsbestuurslid en ontving uit handen van de
voorzitter een pen met inscriptie.

Scheuvellopers opt Damsterdaip.
(Foto:Henk Remerie)
I

Trineke Schuppert zorgt voor de
hapjesendrankjes!(Foto:BertusKol)

zomer eens onderzoeken of een
groter gebouw. inclusief toilet en
hoger geplaatst. haalbaar is voor
"De Scheuvel". Ook zal gekeken
worden ofdeijsbaan nieteen renovatiekan ondergaan.

f

Worstverkoop door Edward Oudman tijdens dejaarvergadering van
"De Scheuve/". (Foto: Bertus Kol)
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• Slagerij . Vleeswaren
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• Slijt erij . Kaas . Zuivel
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Lewenborg
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Gron ing en
Tel. (050) 5424519

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarn it uur.
• Fruitmand en.
Hoofdweg 42 - Harkst ede
050 - 404121B
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Is een "onbezorgde" Kerst nog mogelijk?
Twee weken geleden viel in de postvak van de Christelijke Basisschool De Til in Thesinge een brief van de gemeente Ten Boer. Ik mag
aannemen dat alle andere scholen en horecagelegenheden in de gemeente ook deze brief hebben ontvangen.
De boodschap uit deze brief was in
eerste instantie een schok. In verband metdeveiligheidvandekinderen werd geadviseerd geen kunstkerstboom inschool tehalen.die niet
geïmpregneerd was meteen brand
remmend middel. Laten we evenniet
overdekosten vanzo'nboom praten
enwemoeten er vierhebben.Wanneer besloten zougaan wordenom
een natuurboom aan te schaffen
werd geadviseerd ereen metkluitte
nemen:niet om teherplanten, maar
om hem tijdenszijn binnen schoolse
tijdwater tekunnen geven,zodat hij
niet zo snel indebrand zou vliegen.
Ubegrijpt dat nahet lezen vandeze
brief wij in eerste instantie niet zo
vriendelijk over de gemeente spraken.Ookdekinderen vonden heteen
belachelijkverhaal. Devolgendedag
zou onze "nieuwe"burgemeesterop
schoolkomen kennismaken.Een uitstekende gelegenheid om haar de
brief eens voor te leggen en om
commenlaar tevragen.
De volgende dag werd het plan uit-

Nou zal hetin scholen welmeevallen
wat betreftdeveiligheidmetkerstbc·
men,maar het isgoed om ereven bij
stil testaan.
Wijhebbenditjaar,net alsvoorgaandejaren, wel gekozen om eenkerstboom iniedere klas teplaatsen. We
hebbenwel rekening gehouden met
het plaatsen van licht brandbare stoffen,dusgeen nylon vitrage.Ookkerstverlichting en stoffen zullen uit elkaar
gehouden worden. Kaarsenworden
alleen met toezicht en zelden gebruikt.

Meester Ben heeft alles onder controle. (Foto: Lucie Kol)
gevoerd en deburgemeestervertelde uiteraard wat Nederland was
overkomen in Volendam tijdens de
Kerstdagen.Intussen zijn erlandelijk
regels opgesteld. Deze regels zorgen ervoor dat een gemeente zulke
brieven gaat versturen.De veiligheid
voor deinwonersisde grootste zorg

voor deburgemeester. InDelfzijl is
dezorg zo groot dat kerstbomen in
scholen zijn verboden. Zo ver wilde
onze burgemeester nietgaan.Waarschuwenvoorveiligheidiseen goede
zaak. Ik denkmaar eens even aan
het vuurwerk. waar ieder jaar toch
weer een aantalslachtoffers vallen.

In de brief stonden nog tal van tips
voor deveiligheid, zoals plaats uw
kaars niet boven de verwarming,
anders kan deze slap worden en
ombuigen,waardoorbrand kan ontslaan.
Hetisnatuurlijknietdebedoeling om
alle tips tebespreken,maarhet gaat
erom datje erzelf over nadenkt en
zelf bepaalt wat wel en niet kan.
Alleen dan kunnen de kerstdagen
onbezorgd zijn.
Ben Boft

De koffiemorgen van Kerkhörn
In demaanden september tot en met april komen zo'n vijftien tot twintig
mensenbij elkaaromeengezelligemorgentehebben.Erwordenvoordrachten gehouden.dia'svertoond,een quiztussen twee groepen gespeeld,over
vakanties bericht. verhalen verteld en - wat zeer belangrijk is - er wordt
gepraatonder het genot van een kop koffie met wat daar bij hoort!
Deze morgen werd destijds ingestelddoor Mevrouw deVries-Batenburg.
toenzij noginGarmerwoldewerkte.Men vondhetprettigen toenMevrouw
deVries vertrok,besloot eengroepje van vierdames het · na enige aandrang
- van haar over te nemen.
Dat isuitstekend gelukt. Indegroep. diemaandelijks - op een donderdagmorgen - samenkomt. zijn de dames ietwat in demeerderheid. Daarom
verschijnt ditstukje inditblad:het zou fijnzijn alsernog watbelangstellenden
zouden komen en speciaal demannen kunnen wel versterkinggebruiken.
De heren Pellebcer, Wolt. Piet deVries, Jaap deVries en Jaap Reinders
denken, dat er in Garmerwolde en omstreken wel mannen zijn die onze
koffiemorgen opprijs zouden stellen endie hun aantal kunnen vergroten.
Nieuwe dames zijn natuurlijkeven welkom!
Wij,dedeelnemers aan dekoffiemorgen, kijken met belangstelling uitnaar
degenen diewijals nieuwe koffieleuten mogenbegroeten.Inlichtingenkunt
uverkrijgenbij: Winy Remerie, tel. 050-541 9630 en Hillie Ramaker, 05054153 35. En natuurlijk bij genoemde heren ...
Namens de club:
Jaap Reinders
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Aankomst van Sinterklaas op "De Til". Dit jaar met Johan Langelo in de
Canadese Jeep. (Foto:Lucie Kol)

Nieuwe redactieleden gezocht
Deredactie vandeGarmer&Thesinger Expresszoektversterking.Omiets
preciezertezijn:wij zoudenéén oftwee nieuwe schrijvers/schrijfsters goed
kunnen gebruiken. Als krant kunnen we puiten uit een redelijke pool van
schrijfsters/schrijvers.wat betekent dat jezekernietelke maand deklos bent
om stukjesaan temoetenleveren.Maar zoalsjeweet, maken vele handen
licht werk.Dus vandaaronze oproepvoorversterkingvan hetredactieteam.
Alsjegeïnteresseerdbent en schrijven altijdal leuk vond. neem dan even
contact opmet één vande redactieleden (zie decolofonopde achterste
pagina). Ook tips over mogelijkenieuwe redactieleden zijn natuurlijk zeer
welkom: dan nemen wij wel contactop met de potentiële kandidaat ...
Verder zoeken weook een opvolger voor Carel Hazeveld. Carel heeft zich
vanafdedoorstart van deGarmer &Thesinger Express met name bekommerd omdeadvertenties.Hijzorgde onder meer voornieuwe adverteerders
als er gaten vielen en hij zorgde elk jaar weer voor continuering van de
afspraken met onze adverteerders. Helaas voor ons heeftCarel tekennen
gegevendat hij binnenkort met zijn activiteiten voor deG&Tstopt. Dus we
zijnopzoek naareen commercieel ingesteldpersoon, diehet leuk vindtom
als redactielid de relaties met onze adverteerders te onderhouden. Alsje
geïnteresseerd bent, neemdaneven contact op met één va nde redactieleden.Ooktips overeenbekendedie datsoortzaken graagzou willendoen,
zijnnatuurlijkzeerwelkom.Dan nemen wij welcontactopmetdepotentiële
kandidaat.
Namensderedactie
Henk Vliem

"Knoppendagen"
Donderdag 19 december werd het kantoor van de Rabobank in
Garmerwolde definitief gesloten! De bezoekers hebbenoptwee speciale "knoppendagen' degelegenheidgehad om kennis temakenmet
het kantoor in Ten Boer en dediverseapparaten.
Mochten ermensenzijn,diediedag nietkonden - ofgeen uitnodiging
hebben ontvangen -dan kunnen diealsnog een persoonlijkeafspraak
maken.Bel 050-303 94 94en vraagnaarJeroen Krops, Janna Hofstede
ofJanvanHeerde.En Ukrijgt alsnoguitlegoverdegeldautomaat (niet
alleendevoorkant. maar ook deachterkant), destortingsmachine en!
of het internetbankieren

Aanmoedigingsprijs Ten Boer

Verlate opening van denovember/december expositie ingalerie en theeschenkerij Abbemaar door Reint Jurjens. V.l.n.r. Reint Juqens, Metha
Nijkamp en AnnemarieWijffels. Vanaf 3januaritot en met 16februari kunt
uer genieten van deopvallende,kleurrijkeschilderijenvan LindaBouteren
deprachtigekeramischeobjectenvan Tiny Bouter-Snijders.
(Foto: Truus Top)

De jury heeft uit de vijf inzendingen de volgende driegenomineerden (in
willekeurige volgorde) aangewezenvoordeAanmoedingsprijs 2003:
• Jeugdcommissie Garmerwolde
Dezecommissiezetzich invoorderealiseringvan eenjeugdontmoetingsplaats
inGarrnerwolde,

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

• Volksvermaken Ten Boer
AI sindseen grootaantaljarenorganiseert dezeverenigingtalvanactiviteiten
in Ten Boer, variërend van de intocht van Sinterklaas tot de feest- en
lichtweek.
• IJsvereniging Ten Post
Elkjaar zorgt eenaantal vrijwilligerservoordat erinTen Postopdeijsbaan
kan worden geschaatst. In eigen beheer werd onlangs een clubgebouw
gerealiseerd.
Dezedrie verenigingen krijgentijdensdefeestelijke nieuwjaarsbijeenkomstvan
de gemeente Ten Boer, op vrijdag 3 januari a.s. in het Buurhoes. de
gelegenheidzich uitvoerig tepresenteren.Aansluitendzaldejury deprijswinnaarbepalen. En nu maar duimen voor de jeugd van Garmerwolde...

Winkelcentrum Lewenborg
Kajtril 322 - 9733 ex GrollilW" 050 - 54 15222
Ook

I~
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Kerst in Engelse sfeer

"Buurschutters"

Op zondag 22 december a.s. geeft het Roden Handel Chorus onder Op 26 november 2002 werd svde"Buurschutters"voor hetjaarlijkse eerste
leidingvan RintjeteWies een uitvoering van het "Feslival of Lessons deel luchtdrukmeting door "The Cartwrights' uit Ten Post uitgenodigd.
and Carrols" in de Nederlands Hervormde kerk te Garmerwolde.
De uitslag luidtals volgt:
Onze Engelse burenhebben een goede neus voorlradities.Eénervan ishet
"Festival of Lesscns and Carols". In negen lezingen ("lessons') wordt het
kerstverhaal verteld,afgewisselddoorkerstliederen voor koor ofsamenzang
("carols").Kerstavond 1919werd heteerste festival inEngelandopgevoerd
en vanaf 1928 jaarlijks door de BBC uitgezonden,
waardoor het bijeen breed publiekpopulair werd.
Het in 1996 opgerichte Roden Handel Chorus
J heef1 deze traditieopgepakt met voor het vierde
jaar een Festival, onder andere inGarmerwolde.
Naast bekende kerstliederen wordt het publiek
onthaaldop minderbekend materiaal,eeuwenoud of
_ , .' .~ vanmeer recente datum.
~~" " (1
Rein Ferwerdazal alsorganist zijn medewerking
~~ '8~
.0'11-',
verlenen. De lezingen, in het Engels. worden
.\ ' .~
. verzorgd door Hiltje Burgier.

",I..

sv de "BuurschutIers"
1.J. Bouman
2. L. v.d, Molen
3.W. Offringa

113 p.
110 p.
108 p.

sv "The Cartwrights"
1. P.S. Berghuis
2. G. v.d. Leest
3. A. Boer

11 3 p.
109 p.
108 p.

Het tweede deel wordt in 2003 geschoten. Danmaarhopendat svde
"Buurschutters' iets meer of betere
hoge druk heef1 en Ten Post iets
lagere druk.
SV de"Buurschutters" wenst iedereen goedekerstdagen inhetvizieren
- met een schot voor de boeq- een
gelukkignieuwjaar.

Het verenigingsgemiddeldevan de
"Buurschutters"is101,22 p.(9man)
en van"The Cartwrights' 102,21 p.
(14man). Allen heren;helaas geen
dames.

MetvriendelijkegroeI.

Sieb-Kfaas Iwema

1/
<:
Aanvang 20.00 uur. Toegang: 7 euro (voorverkoop, o.a. bij A. Elting, Dorpsweg 62, Garmer.."-;

<:;.
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.
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;,;, wolde) en 9 euro (aan dekerk).
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Kan ik met de
nieuwe OpMaat
Hypotheek
ook...?
..We hebben een prima inko·
men. Mijn vrouwwil straks een paar
jaar stoppen met werken om voor de
kinderen te zorgen.
Dan willen we minder aan onzehypo·
theek betalen. kan dar?
Ja, dat ka n.
..Allebei net afgestudeerd en di·
reet aan het werk. Mijn vriend wil
meteen een hUIS kopen. Kan dat nu
al? Want echt gespaard hebben we
niet.
Ja, dat kan.
..We zijnop zoek naar een hypotheek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor de studiefinanciering
van onze dochrer bijvoorbeeld. Kan

dal ?
Ja, dat kan .
U ziet het. MeI de nieuwe OpMaat Hypotheek van de Aabobank
kan eigenlijk alles, Het is een nieuwe
hypotheekvorm.die opgebouwd is uil
een lening en een verzekering . En
afhankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zoda nig dat u altijd maximaal fiscaal voordeel heeft. Uniek is
dat u de OpMaat Hypotheek op ieder
moment kunt aanpassen aan uw
wensen en omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.
Bel met éénvanonze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039

Wist-u-dat

• Mieke Welling uitGarmerwoldedewinnaresisgeworden van hetspelletje
"Geenja,geen nee"op RadioMG?Zij iserals enige ingesiaagddevijfminuten
zonder ja of nee vol te praten!

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I . gediplomeerd

Telefoon

Dinsdag tlmzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Bedum-Ten Boer
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Examentraining
per computer

06·5461 1091
Dagelijksgeopend van:

Rabobank

•••

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Theoriecursus:

dinsdagavond
19 .30 uur.
Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 -_3021905

Josje
EENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE
déwinkel voor al uw
Ondergoed - Lingerie
Beenmode - Badmode
Nachlmode &
Damesmode maal 31 1/m 58
deskundig ad viesaltiid aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg
Groningen
Tel/ Fox(050) 541 8995

~(Vw
t'
10
of

BOUWBEDRIJF

•:1

FABER

Nijverh eidsweg 8
9791 DA Ten Boer
tel/fa x (050 ) 30225 10
auto 06 - 539776 62

zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien.
Gewasbescherming,
Groot pak persen,
Grondtransport,
Mestverspreiden en
Sleulkouter bemeslen.

Loonbedrijf
N _.'.-nntlu.U
Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

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

~

f.e:~

'

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

,

Siem

\;, Ped icu ren
\
. Ma nic uren
I
Voet re flex m assu ~e
\
Zönncba nk
Beeil harse n
(ço \

BOVAG Autobedrijf

Op al onze reparaties

3 mnd. bOl/ag garantie

Groene Zoom 2 Ten Boer 050 • 3021494

Sleutelservice

Middeljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen
Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

VAN DIJKEN
Autoschade

~d? '
""-= "~2
:3

" ....,;". " ,

\

\
I)runusst ~a at 5 1/

Schoenmakerij

\

I

wijk: Setwer d
Te lefuun (USU) 54 1 8468
Am b ula nt (050) 5736989

VAN 81een's
5AKKEQIJ
H. Weslerslraal 18Ten Boer 050 • 3021227

".

.-:'l

~.

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kolierijweg 14
Wo ltersum
Tel. 050 - 3021796

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven enpersen
vanhooi enstro staan
wij altijd voor u klaar.

TOMMY

Dorpshuis

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.

,\t\eLlb e l moker'i)

Behandelingvolgens afspraak,

E e r·li jk +-loLlt V.O. F.

Tevens verkoopvan
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde
!'() 050·5421615

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20
9798 TGGarmerwolde
Telefoon050-5418610

Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud houtl )
Tevens ve rkoo p Antieke meu bels.
's zaterdags geopend (10- 17 uur)
Gerard en Margreet Klunder
Dorp sweg 58
979 8 PG Garmerwolde
el. 050 - 54 94 580 - Fax 5494579

"DE LEEUW"
V oor uw :

Bruilofte n
Fee sten
Re ce pties
V erga de ri ngen
Za lenve rhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244
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Oetsproaken rond Old en Nij
Zo mor wat uitsproaken rond Old en Nij, optaikend oet de mond van de gemestiekers.
(Omdat ik t Grunnegs schrieven nou ainmoal nait latten ken.)
.
.
•
.

"Mienpabakte euliebollen."
"Mienpa dronk n borrel, mien moeke n fladderak."
"Mienpadronk nooit: hai was lid van de biaauwe knoop."
"Ik dronk al heldere, douwas ik nog mor 16 Brr... ik zal t nou nait meer
luzzen."
"Wie kregen brandewien met rezienen. Daar heb jeveur neudeg:
npond rezienen, nhaalf pondklontjegroes, nhaalve literbrandewienen
nkaneelstokje.Dijmotjeinseptemberinzetten,zodat zegoud deurtrekken."
"Endin met zo'n brandewienslaifke d'roetscheppen."
"Mien grootmoe muik kaarsenbrandewien. Datbrandewien kwam in n
kaan;dijallekaarsen gooideze achter tmishin ...en hounderwerren doen."
"Enmet meziek euliebollen rondbrengen...Ikwait nog wel dat wienkeer
naar Zuudwàl mozzen. Daar laggen z'aprnoal nog op bèr. Ik docht:
Dat wordt niks ["
"Wie hemmennmaal nfiets innlanteernpoalhangen enainderoamen
dicht plakt met kraandepapier."
"InMiddelsturn (da's nkomdörpmet apmoalvan dijstroatjes dijopt plain
oetkom men) kwammen apmoal autobanden aanrollen ... oet aal dij
stroatjes. Dat vergeetik nooitweer."
"Omnirragkwamdernschaalmet euliebollen optoavelen kannenw'ons
zateuliekoukeneten."
"Onsjong was nog mor zo'nlutje prugeltje. Wiewarren met mekaar bie
grootmoe; z'haar niks veur lutje jong inhoes en gaf homàf en tau n
oetzogen rezien ...Douwienoatied nog even deur t dörp luipenom te
kiekenwat er sleept was, zee lujong: Wat vuilen mien bainen raar ..."
1

•
.
.
.
.
.
.
.

t Oldste lid, mien moe, is der dit keer nait bie. Doaromvraag ikheur thoes
wat zai zuch zoaal herinnert.
"Mien vaar schoot vrouger met oljoarsoavend, om twaalf uur. Veur zien
traauwen ;moeke zei derwel nhekel aanhad hemmen. En grootmoe ging
snachtsmet brandewienkombie bèrren langs.
En nijjoarlopen van kinder ...datdedenwienog.Wieluipen hal Engelberten
Haarstee;Milbert ...InMilberterpasterijwoondendomnee dou ...dij vannen
t zo mooi dat wie heur nijjoar wensten ... Mor t ging ons netuurlekomwat
tekriegen! (Dij kwammen hier zeker nait vandaan.)Moeke en heur soortgenoten gingenmetnkussensloopaanloop. Dat kwaminnmelkbus...en
dinharen ze nhal zet kouk. Of wieookkoukkregen,wai'k nait meer.k Ken
mieook nait herinnern dat wesententelden. Vanbekenden kregen we wel
ndubbeltje;dat was nhal nustl Enasze tewied vat woonden, mornpoar
doagen loater touvalleg bied'ollu kwammen, gaven z'onsook nog welais
senten. Douwas je nog overaal bliede met.
En nijjoarsdag atten n hal bult mensen sniebonen. Kirrels dij gingen aan
sjaauw en vraauwludij mozzen thoesblieven. Dij mozzen d'aander kirreis
ontvangen. Paging eerst naar opa en grootmoe. Wie mozzen beslisteerst
naar opa en grootmoe veurdat we bie oomJurrie kommen maggen.
En loater haren ze nijjoarsveziedes; dat duurde bie summegen wel tot
maaimaand ... Dat hang der mor vanàf naarhouveul of je tau mozzen.
Daar bie t Slochterdaip hemmen z'ons n maal n vat met wotter aan deur
bonden.Dat zol netuurlek -as wiedeuropendeden -naarbeneden valen."
Hiflie Roamokker-Tepper

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid - OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leve rbaar
Prima service en reparatie

Fol k i n g est ra at 5
Gron ingen
(050) 3139393

NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624
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v.o.f.

Tafelsworden door ons
opmaatgemaakt
vandiversehoutsoorten
engeheel naar uw wens

Geop end :
di -d o. en

'I r.

va n 11.00 lot 17.45 uu r

za te rd ag van 10 .30 to t 17.0 0 u ur

Werkplaats:
Grasdijkwe g 8
Garmerwolde
Tel: (050) 54175 17

De witgoedelektro specialist
Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

-1

"" . '
Sc hut t er laa n 28

G. N.
9797 PC THESING E
Telefoon 050 - 3 0 219 57
Fax 050 - 3021574

@•

Belga F.-e t s e n
G r o ning en

' ': ",'''''''~M L''''_9 I
)50·542 22 52
K3Jo,l1212 Si33 CT

B"'''''''~I;'2~',,''
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gratis parl<~n '

j
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Gazelle Scott-USA
Bat avus
Be-One
Kom langs voor gratis Fietsmel ing
Toerfietsen
Woon· Werk
Stad sfietsen
Racefietsen
Mountain bikes
Hybrides
Vouwfi ets en
K inderf iet sen
Specials

Uw fiets ook leverbaa r via
BedrijfsFietsen Nederland en
Nationale FietsProjeclen
Reparatie alle merken'

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken vloeren - Laminaat - Parket

Regenkleding
Racekleding
ATB·kleding
Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes
Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

RIT5EMA

Koldingweg 5
9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 - 5498416
www .nijdam .nl

VAATSTRA

dakbedekkingen B.V.

bitumineuze dakbedekkingen

Sierbestrating

dakisolatie
renovatie

Showterras 3000 m 2

nieuwbouw
onderhoud

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

aupJng
~

Dllnlop.lo
. ....,.0&.>

. ." '
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"'irlsette'

...l8iII
Iii.. d e Ploeg

~ :::

Industrieterrein
Postbu s 91. 9780 AB Bed um
: : . : : . Tel. (0 50) 30 1 2832
www.vaatstra.nl
vaatstra éz vaa tstra.n l

•• 1IIr::·

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang Gfj
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en
vloerbedekking!
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QUICK 'STEP
FlOOR

~
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W ON INGIN RIC HTING - MEU BELM A KERIJ
Stadsweg &3 - 9i91 KB Ten Boer Tel.: OSO - 30213 8 3 Fax: OS O - 302 1435
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-54 1 96 30
Folograaf Theslnge:
Woiler Karsijns 050-302 20 71
Eind· redactle:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsw89 26 - 050-541 53 35
anneileramaker@G RN.albracht.nl
PenningmeesIer:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12,50 p.j.
Bij automatische incasso € 10,00 p.j.
Postabonnees € 14,50 p.j.
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op lntemet:
www .garmerwolde.netl
Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. SchuIlerlaan 16, uiterlijk
woensdag 22 januari 18.00 uur.

Foto van de maand
Hartje Winter in Garmerwolde: ouderwetse ijspret op hetDamsterdiep.
(Foto:HenkRemerie)

Agenda

Erediensten
SOW gemeente

3 januari tfm 16 februari
GalerieAbbemaar:werken van LindaBouteren Tiny Bouter-Snqders. 24 december Kerstnachtdiensten
(Geopend op vrijdag, zaterdag en 21.00 uur in Thesinge (Kloosterzondag van 13.00-1 7.00 uur; enop kerk) met als voorganger ds. de
afspraak)
Lange,m.m.v. deliturgie commissie
enhet Heman-orkest uit Zuidwolde
dinsdag 7 januari
De Leeuw; 19.30 uur: klaverjassen 22.00 uur in Garmerwolde, m.m.v.
bij"DeSoos". Feestelijke jaarafslui- dhr. Hof, de Harmonie en het Gemengd MannenKoor Garmerwolde
ting plus start nieuwe periode
zaterdag 11 januari
25 december Kerstdienst
DeLeeuw;20.00uur:Nijjoarsvezie- 10.00 uurThesingeds. Timmerman
debijdeNBvP m.m.v. JohanVeen- 26 december Kerstdienst
stra (humoristische verhalen in het 10.00 uurThesinge
Stellingwerfs) en Thomasvaer en o.l.v.leidingkindernevendienst
Pieternel
29 december
zondag 12januari
10.00 uur Thesinge
t Jopje; 15.00 uur: De Drentsetrou- ds. Slobuit Wildervank
badour Egbert Meyers met liedjes 31 december
over herkenbare zaken van het le- 19.30 uur Garmerwolde
ven, zoals liefde, hoop, verdriet en dhr. Jans uit Leeuwarden
eenzaamheid(gitaar en zang). Info 5 januari
&reserveren: 050-302 3045
?? uur Thesinge, nog niet bekend
woensdag 22januari
12januari
07.30-21.00 uur: Tweede-Kamer- 10.00 uur Thesinge
verkiezingen
ds. deWit uitDrachten
donderdag 30 januari
19januari
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen 14.30 uur Garmerwolde
ds. van Vlietuit Veendam
26 januari
10.00 uur Thesinge
ds. Schuur uit Zuidwolde
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Kinderkerst-nachtdienst
Hallo, kindereninTen Boer en omgeving !
Speciaal voorjullie iserop24december, om 19.00 uur, een kinderkerstnachtdienst. Dit wordt gehoudenindegereformeerde kerk, Wigboldstraat
3inTenBoer. We WIllensamen het kerstverhaalgaan beleven,enhierover
zingenenmuziek maken. Ook het kinderkoor "Eigen-wijs"zal optreden,
Komdus allemaal enneemookjevriendjes en burenmee.Natuurlijkzijnook
jeouders welkom.

OogMerlt
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• modern e coruac tlenssystemen • gcdipfomcenl c specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrum

Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 54905 49

