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Met alledrukte overdenieuwe zorgverzekering zou een mens bijna vergeten datdeoverheden in Europa zich al eeuwen bezighouden met
gezondheidszorg. De nieuwe zorgverzekering is weliswaar een acute zaak, maar hetis uiteindelijk maar een van devele maatregelen van
deoverheid wat betreftdegezondheidszorg. Wist udatinGarmerwolde één van deeersteziektekostenverzekeringen heeft bestaan. Zokwam
deredactie ophetidee omvoor hetkerstnummer eens na tegaan wat ernuvroeger voorvoorzieningen voorde"volksgezondheid" waren
in Garmerwolde en Thesinge.

De veranderingen in een huisartsenpraktijk
Een grootdeel van delezers kent "het huisvan dedokter" in Garmerwolde wel. Dithuiswerd in 1864 gebouwd alsdokterswoning doordr.
Folmers. Daarna werd dr. Van Heynen Nanninga hierarts. Hij heeft in 1900 deserre aan dewoning laten bouwen. De goede man had veel
kinderen waarvan een drietal met tuberculose. Voor hetkuren werd er toen een serre aangebouwd waarvan alle ramen open kunnen. Hierna
werd dr. Anderson de huisarts, voorde oudere lezers misschien nog wel bekend. Dr. Anderson werd opgevolgd doordr. van derWerft,
waarmee we een dubbel interview hadden samen met dr. Friezema, dehuidige huisarts.



Hoe bent Uhierterecht gekomen?
Dr. van der Werlf: Ikben als invaller
begonnen bij dr. Blink in Appinge
dam. Dr. Blink en dr.Anderson wa
ren vrienden en op een gegeven
ogenblik vroeg dr. Anderson aan dr.
Blink ofhijgeen opvolger voor hem
wist. Mijn naam werd genoemd enzo
ben ik hier in 1956 begonnen als
huisarts.Vergeleken met nu washet
toenveel drukker.Jehad totaal geen
eigen leven.Alles stond indienst van
depraktijk. Ikben begonnen met 6
keer per week twee keer per dag
spreekuur.Daarnaasthad jenog 24
uur perdag dienst gedurende 7da
gen per week.

Hoe groot was de praktijk?
Deze omvatte de oude gemeente
Noorddijk.Euvelgunne,RoodeHaan,
Garmerwoldeen Thesinge.Jereed
toenveel meervisites dan nu,deed
veel meerbevallingen,ikhad erzo'n
70perjaar.Vroegerbleven de kinde-

De G.S.M.
Indebegin jaren was ergeenG.S.M.
(mobiele telefoon). Alsdr.Friezema
visites reed hadhij opdestoel naast
zich een behoorlijkgrote kast staan,
desemafoon. Het had drieverschil
lende lampjes. Als erbij mevr. Frie
zema een spoedgeval gemeld werd
stuurde ze ditdoor naar de sema
foon. Dr. Friezema kon dan aan het
lampje zienofhetging om een beval
ling.een hartaanvalofeen ongeluk.
Dan zocht dearts een huis waar hij
even mocht bellen om tewetenwaar
hijnaartoe moest.
Maarals jebij eenpatiëntbinnenwas
lag de semafoon indeauto,wanthet
apparaat was te groot om mee te
nemen. Het kon gebeuren dat er
toch enige tijd zattussen deverschil
lende meldingen. Het mobieltie is
dan ook een ideale uitvinding.

Het alarmnummer 112
In de beginperiode werd dr. Frieze
ma gebeldalsereenongelukwasop
de Rijksweg. Je ging er dan heen
maarkon vaakweinigdoen.Vervol
gens belde jeals arts eenambulan
ce. Door nu het nummer 112 te
bellen is de ambulance sneller ter
plaatse.
Er wordt geconcluqeerd dat het nu
beter gaat. De patilnt wordt sneller
geholpen.vooralincrisissituaties,bij
voorbeeldals iemand een hartaan
val heeft gekregen. Vroeger ging je
eerstbij de patiënt kijken,dan stuur
de jehem doornaar een specialist in
Groningendie een eigen praktijkhad
aan huis. De patiënt moest dan ver
schillende trappen op voor hij bij de
dokter inde behandelkamerwas en
danwerd ereen hartfilmpjegemaakt.
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ren langer bij de ouders wonen,
kregen daar hun kinderen en er
werden veel meer kinderen gebo
ren.Wat ikook erg leuk vond waren
dekleine chirurgische ingrepen.zo
als hechten en zweren opensnijden.
Het werkopzich isnietzo vreselijk
veel veranderd.maar jemag tegen
woordig minder dingen zelf doen.
Vroegerdeed jekleine laboratorium
bepalingen zoals kijken of iemand
bloedarmoedeofeenontsteking had.

Vond Uhetprettig dat er een apo
theek bij de praktijkwas?
Nee,totaal niet, jehad eralleen maar
werkvan.Er moestenminimaal 8000
patiënten zijn om het rendabel te
maken.Alle medidjnenkwamen aan
ingrote manden met flessen en pot
ten en het moest allemaal uitgeteld
en verdeeld worden. Soms kregen
demensenwel eens iets minder en
somswatmeer. Eengewoonteinhet
dorp was dat opzondagmorgende

Depatiëntwerd daarna doorverwe
zen naarhetziekenhuisdusalle trap
pen weer af. U kunt begrijpen dat
daarheel veel tijd mee verloren ging.
Het was een wonder als jede hart
aanval overleefde.

Relatie arts/patiënt
Ikvraag mijafofde relatie tussen de
arts en de patiënt veranderd is?
Dr. Friezema vindt niet dat het we
zenlijk veranderd is. De relatie arts!
patiënt is hetzelfde gebleven. De
patiënt isnog even aardig.Sommige
mensen zoeken informatie opinter
net,daarwordtdanover gesproken.
En erwordt vaker samen naar een
oplossing gezocht.
Hetisnatuurlijkwel zo,als jelangere
tijdeen praktijk hebt, jede mensen
beterkentenjekunt inschatten:moet
ikdirect naar iemand toe als erge·
beidwordt! Jekent devoorgeschie
denis en debijzonderhedenvan de
mensen.

Dokterdienst
Sinds02-02-2002 isdedoktersdienst
inhet levengeroepen. Dr.Friezema
heeft zijn diensten in Delfzijl en in
Groningen.Dan ken jedepatiëntdus
niet. je haalt de gegevens over de
patiënt uit de computer en jegaat er
naar toe. Maar als jedaar weer wat
langer inmeedraait heb jetoch her
kenning als je bij een patiënt komt
waar jeeerder geweest bent.
Door de invoering van de dokters
dienst ishet voor dr. Friezema en zijn
vrouw thuis welwat rustiger en meer
ontspannen geworden. Jehoeft niet
meer 24 uurbereikbaar tezijn en het
gevoeltehebben altijd bij de telefoon
aanwezig tezijn.Je wist dat het erbij

mensen voordat ze naar de kerk
gingen hun legemedicijnflesjesinhet
kasljebuiten neerzettenenverwach
ten dan datze na dekerkgang weer
gevuld waren. Dat betekende dus
werken opzondagmorgen.

Communicatie
De communicatie was nog niet zo
goed, weinigmensen hadden tele
foon.wanneerjebezig was metvisite
rijden enjezag ergenseen krantvoor
deramen staan betekende datdaar
een dokter nodig was.Ook hetbeta
1en ging nog ouderwets. Meneer
Mulder ging altijd met kwitanties lo
pen, hij haalde het geld dus recht
streeks opvan demensen. Er was
naast het gewone artsenwerk nog
veel tijd nodig vooradministratie. Ook
werkteiedereen vrij solitair, hoewel
dithierinGroningenwelmeeviel. Dat
kwamals volgt: Indeoorlog was de
Slochter kring ontstaan. Dit waren
huisartsen uit Ten Boer.Scharmer,

hoorde.hetwas en isgeenbaanvan
8.00uurtot 17.00 uur,maarditistoch
prettiger.

De apotheek
InNederland zijn nog 285 apotheek
houdende huisartsen. Alleen in de
provindes Groningen. Friesland en
Drenthe. In de beginjaren werden er
poeders en pillen gemaakt. Daarna
kwam er een periode dat je grote
hoeveelhedenthuiskreeg waarvan je
bijvoorbeeld200stuksmoesttellenen
zelf verpakken. Nu worden bijna alle
medidjnenindoordrukverpakkingge
leverd en kun jeze noggemakkelijker
verwerken. Zoalsheternu uitzietblijft
de apotheek wel bij de huisartsen
praktijkbestaan.

De automatisering
De automatisering indepraktijkisde
grootste verandering door de jaren
heen. Dr. Friezema schreef in de
beginperiode de rekeningen samen
metzijnvrouwop zaterdagavond. De
nota's werden aan de deurvan de
desbetreffende persoon geïnd. Nu
gaatdatallemaal via decomputeren
straks wordt het digitaal.

Er is ook een verschuiving bij het
afnemenenanalyseren van hetbloed
Nu stuur jede patiënt door naar het
huisartsenlaboratorium voor een to
taalbloedbeeld.Viadepostkrijg jeeen
dag laterdegegevensbinnen.Metde

Slochteren en Heliumdieelkaartij·
dens deDuitse bezetting gegevens
doorspeelden. Na de oorlog is dit
contactblijvenbestaanenveranderd
in een intensief medisch gesprek,
overleg en uitwisseling van gege·
vens. Dat was in die tijd heel erg
vooruitstrevend. Later. in'72-'73, is
deBreedenburgcursus gestart, een
bijscholingscursus waaraan je ver
plicht wasdeel tenemen. Dat iseen
heel goede zaak geweest.

Hoe kijktUnuzelftegen alfeveran
deringen aan?
Er isheel veel tengoede veranderd,
vooraldeautomatisering.het min
der diensten draaien. devele hulp
middelen.Wat mindergeworden is
denk ikhetmindergoed kennenvan
depatiënt,zijnpersoonlijke omstan
digheden. Het is allemaal wat af
standelijkergeworden.

Dettavan derMolen

komstvan de automatisering zul je
binnenkortdezegegevensookvia het
internet ontvangen. In het verleden
warendeuitslagen vaak veel langer
onderweg.

Patiëntendoorverwijzen
Als je een patiënt had die je wilde
doorverwijzenschreefjeeenkortbrief
je. de patiënt ging opdezelfde dag
naarhetA.z.G.enwerdookdezelfde
dag nog geholpen. Later kreeg jehet
systeem met de verwijskaarten en
moestjeeen afspraakmaken bij de
specialist. En het gekkeisdat ernu
meerspecialisten zijn enjewachUijs·
ten hebt. Met elkaar maken we blijk
baarmeer gebruik vandespedalis
ten.Ditisdoordeautomatiseringniet
veranderd.

Condusie
Je kunt zeggen dat de huisartsen
praktijkquaomgangmetdepatiënten
niet veranderdis.Deautomatisering
heeftwel veel veranderingenmetzich
meegebracht. De huisarts is beter
gedocumenteerd. snelleropdeplaats
van bestemming en kan daardoor
beterezorg leveren.
Wel wordteranno 2005 anders naar
de huisarts gekeken; je hoort niet
meer zoalsvroeger bij de notabelen.

Misschienkunnenwe overdertig jaar
nog eens een kijkje nemen achter de
deur van dehuisarts!



Het bloed kruipt waar het niet gaan kan
Yvonne Schouteten: "hulpverlening hoort bij mij"
Sommige gezinnen staan nog scherp ophaar netvlies, al ligtdetijddatzeals wijkverpleegkundige werkzaam was inGarmerwolde enThesinge
inmiddels verachter haar. Na 29 jaar werken in degezondheidszorg wilde Yvonne een andere richting inslaan. Maar dehulpverlening bleef
trekken...

Yvonne Schouteten. (Foto:Wo/terKarsijns)

die zich rusteloos ofgespannen voe
len,onvrede hebben metzichzelf en
hun levenkan lichaamsgerichtepsy
chotherapieeen steun zijn.De thera
pie houdt méér indan alleen praten
over deproblemen. Door ademha
ling,beweging,geluid en aanraking
komen spanningen, innerlijke con
flicten en ingehouden gevoelens naar
boven. "Jeweetvaak metjeverstand
wel hoe dingen werken, maar de
onvrede blijft. Indelichaamsgerichte
psychotherapie gaat het erom dat
mensen zelfpatronen leren ontdek
ken en accepteren en van daaruit
veranderingen tot stand brengen.
Met jehoofd omschakelen, dat lukt
meestal niet", legt Yvonne uit. "Ook
het gevoel speelteen belangrijke rol.
Verstand en gevoel moeten samen
werken en in balans komen. Dan
wordt duidelijker wat jeecht met je
leven wilt".

Ontroerend
Hetis fantastisch werk,vindt ze. "Dat
mensen vertrouweninjestellen,dat
ze jehun ziel en zaligheidlaten zien
en dat je een eindje met hen mee
mag lopen ophun levenspad! Dat
boeide mij ook altijd inmijn werk als
wijkverpleegkundige.' Groot respect
heeft ze voor demensen - en met
name voor dejonqeren -die inhaar
praktijk komen. "Vaakzijn het men
sen die inhun leven ontzettend veel
te verstouwen krijgen. Ze hebben
wel geleerd teoverleven, maar pro
beren weer meer te gaan leven. Ik
vind het ontroerend dat zedemoed
hebben om dingen uittezoeken en
meer verantwoordelijkheid nemen
over hun leven. Want daar gaat het
vaak om. Ikreik alleen handvatten
aan en ondersteun ze inhunproces:

AnneBenneker

Prachtige tijd
Ruimtwintigjaarwaszeindienstvan
Het Groene Kruis Ten Boer. "Het
was een prachtige tijd' , vertelt ze.
Het komt uitdegrond van haar hart.
"Er was eigenlijk niets toen ik hier
kwam. Samen met Lucie Nieboer
heb ikvan allesop poten gezet,zoals
depatiëntenadministratieen eencur
sus ziekenverzorging thuis. We wa
renookexperimenteel bezig bijvoor
beeld meturineonderzoekbij diabe
tici. In het begin waren we een soort
pioniers, kun je achteraf zeggen.
Gelachen hebben we ook veel. Alles
ging toen anders.Bij hetbevolkings
onderzoek voor tuberculose gingen
wij 'savonds naardemensen toedie
niet verschenen waren. De meeste
mensen hadden toen nog geen tele
foon, duswegingen gewoon aanbel
len en vragenofze nogkwamen.Het
was een goede tijd, maarhet ligt nu
ver achtermij." Wat ze zo mooi vond
aan hetwerk?"Alswijkverpleegkun
dige kom jedicht bijdemensen, de
drempel islaag. Mijnhartging vooral
uit naar het begeleidende werk. Ik
wilde nietalleen 1echnisch'bezig zijn,
maar mensen ookbegeleiden bij op
voedkundige vragen,problemen met
peuters en kleuters ofbij stervens
processen. Dat was ook wel moge
lijk, maar ik miste hierin soms de

diepgang,vaakvanwegegebrekaan
tijd."

Andere richting?
"Voor mij was degezondheidszorg
opeen gegeven momenteen gebed
zonder eind. Van 'smorgens vroeg
tot'savonds laatwas jeaan hetwerk
en erkwamen steeds meertaken bij.
Veertien jaar geleden ben ik eruit
gestapt. Het was op." Na lang wer
ken indegezondheidszorg bedacht
Yvonne dathet misschien tijd wasom
iets heel anders te gaan doen. Ze
volgdeverschillende opleidingen en
heeft nu eenpraktijkvoor individuele
begeleiding waarin zelichaamsge
richte psychotherapie geeft. "Blijk
baar ligt mijn wezen indehulpverle
ning' ,zegt ze."Maar nu ben ikbaas
over mijn eigen agenda en probeer
ik mijn eigen grenzen tebewaken:

Mëër dan praten
Eigenlijk ligthetwerk dat Yvonne nu
doet een beetje in de lijn van het
begeleidendewerkdat haaralswijk
verpleegkundige zo aan hethart lag.
Maardieverdieping die ze toen vaker
miste, isernu wel. Ze geeft hulp aan
mensen die bijvoorbeeld overspan
nen zijn, relatieproblemen hebben,
ofhetverlies van een geliefde willen
verwerken. Maar ook voor mensen

Het is tijd voor
de grootste
internetbank
van Europa.

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank
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Eeuwen gezondheidszorg
Het is misschien aardig omwatvan delange, lange geschiedenis van de"volksgezondheid" tevertellen.
Dat was toevallig geen probleem omdat hierover in huiseen gedegen boekje rondzwierf, opgesteld door
een handvol professoren. Bij "volksgezondheid" moet u nietdirectdenken aan derelatie van cliënt met
arts, maar ook denken aan de maatregelen van de overheid om de "gezondheid van het volk" te
verbeteren. Het zijn zaken alsvaccinatie programma's, of demaatregelen van deoverheid ingeval loch
degevreesde vogelgriep zal ontstaan. Een andere maatregel van deoverheid is dushetnieuwe systeem
van ziektekosten. Die verzekering is dusnu verplicht, maar dat was vroeger beslist anders.

Oe Middeleeuwen en wat eeuwen
daarna
AI indeMiddeleeuwenhaddeover
heidbeleidbetreffendegezondheid
en volksgezondheid. Veel steden
hadden gemeenteartsen in dienst
enerwarenmaatregelen.Zohad de
stad Florence in 11 27een maatre
geldat vreemdelingeneerstveertig
dagen inquarantainemoesten.Het
zalweliets temakenhebben metde
verschrikkelijke pestepidemie inde
Middeleeuwen, maarhoedan ook,
ook toen hadden ze al door dat je
eerstbeterkon kijken ofiemand niet
ziek was. Ook waren er gast- en
godshuizen(lees:ziekenhuizen)voor
vreemdelingen/ziekenlwezen.Nade
Middeleeuwen ontstond in de 18'
eeuwde'medischepolitie',endeze
organisatie hield onderanderebijde
geboortesen desterfgevallen.Dat
was dus de eerste statistiek over
gezondheid,endiewordtnogsteeds
nauwgezetbij gehouden

Londen, omstreeks 1850
Deuitvinding vandestoommachine
resulteerdeindeindustriële revolu
tieendeze bracht eenenorme toe
name van dewelvaart(entrouwens
ookeenenormetoenamevanbroei
kasgassen en mondiale tempera
tuurstijging). Diewelvaart was ver
schrikkelijk ongelijk verdeeld en in
bijvoorbeeldLonden ontstondenzo
bedompte sloppen- en arbeiders'
wijken. Politiek radicaleartsen stel
denmaatregelenvoor.Deheersen
demedische opvattingwasdat'kwa
lijkedampen"deziekten veroorzaak
ten. Nu dat het stonk iswel voor te
stellen: geen schoon water, geen
riolering,geen systematische afvoer
van vuilnis(ik herinner meeen foto
van Groningen uit 1900, waareen
dood paard gewoon een paar da
gen dood in de straat lag), en de
woningen waren donker, vochtig,
bedompt. Beslotenistoen riolering
aanteleggen,wateenmegaproject
was (zoietsalsbijvoorbeelddedel·
tawerken bij ons). Het idee vande
"kwalijke dampen' was natuurlijk
onzin, maardie riolering bleek een
gigantisch gunstigeffecttehebben
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opde volksgezondheid. Zo was er
eenenormdalingvaninfectieziekten
en sterfte.

Nederland, ongeveer 1900 tot nu
Andere landen namen voortvarend
delessen van deLondenseriolering
terhand,maar inNederlandhadden
wetoendegewoonteom hetpas te
doen als iedereen het allang deed.
HetkwaminNederlandopgang inde
tijd vanThorbeckeentoenisveel in
desteigersgezet.Kinderarbeid(dat
wil zeggen:jongerdan 12jaar)werd
afgeschaft, er kwamen bouwvoor
schriftenvoorwoningen(zemoesten
te ventileren zijn, en voldoendera
men hebben, want kromgegroeide
botten kwamennogalvooromdatde
kinderenonvoldoendeindezon kwa
men), drinkwater werd centraal ge
regeld en aangemaakt en er werd
riolering aangelegd. De maatrege
lendieervanaf 1900genomen zijn,
zijnwerkelijkteveel omoptenoemen.
Kinderarbeid, riolering, bouwvoor
schriften en drinkwater zijn al ge
noemd. Maar hetpakketrnaatreçe
len omvat ook consultatiebureaus,
vaccinatie programma's,deschool
dokter,de ARBO (bedrijfsveiligheid),
hetpakket inhetziekenfonds,GGD,
groene Kruis, verkeersregels (ver
keersdodenl),ambulances,fluoride
ring van drinkwater, vuilnisophaal
diensten, enzovoort, enzovoort. Zo
van tijdworden erdoor het ministerie
doelstellingengeformuleerd. Tienjaar
geleden waren een paar van die
doelstellingenomhetaantalhart-en
vaatziekten terug te dringen, het
aantal verkeersdoden te verminde
ren, en ook het aantal zelfmoorden.
De eerste twee zijn heel behoorlijk
gelukt maar het aantal geslaagde
zelfmoorden isnietverminderd.

Oeresultaten
Hetkan nietanders gezegdworden:
al dieinspanningen hebbenveel ef
fect gehad,ookomdat natuurlijkde
medische techniekenormisvooruit
gegaan. In het boekje wordt in één
zinneijeterloops gemelddatdemens
de afgelopen 150.000 jaar gemid
deldnietveelouderwerddan30 jaar.

In1850 wasdeleeftijdalopgelopen
totzo'n38 jaar. InNederland isdatin
2000 alwel 78jaar!Mondiaal zieje
het patroon vandegeschiedenis in
Europa: inarmelandensterf jeaan
infectieziekten,indewatrijkere lan
den(zoals Indiaen China) iser een
overgangsfasewaarinfectieziekten
geleidelijk "welvaarts' ziekten als
hart-envaatziektenvervangen,en in
derijke landen zijnhart-envaatziek
tendebelangrijkstedoodsoorzaak.
Devoomaamstedoodsoorzaakrond
1850 was ten gevolge van infectie
ziekten. Dat is wel een beetje te
begrijpen.Erwasnog geenantibio
tica, dus een beetje een forse snij
wond wasal gauw dodelijk. En ver
derwarenerindewinter nietzoveel
verse groenten en fruit.En daarmee
werdeen griepgolfjenieteen kwestie
vaneenweekinbed, maar al gauw
eenstrijdop leven endood die vele
slachtofferskon vergen (die griep
golf dan, niet destrijd) .
Tegenwoordig zijn debelangrijkste
doodsoorzaken hart- en vaatziek
ten. gevolgd door kanker. Bij al die
successenkunnentoch kanttekenin
gen geplaatstworden.BehoordeNe
derland in 1960 nog tot detop wat
betreft levensverwachting. tegen
woordig zijnwe terug gezakt tot de
middenmootvanEuropa.Endienieu
we zorgverzekering isook maar af
wachten,wantniemandontkentdat
het een ongewis avontuur is en in
belangrijke mate wordt ingegeven
doordewens/noodzaakomtebezui
nigen. En wat te denken van de
voedselbanken in Nederland? Het
wasietsvan vervoordeoorlog,maar
tegenwoordighelptprinsesLauren
tien op devrijwilligersdag MADDbij
inpakken van voedselpakketten.On
dervoeding verbetertbeslistnietde
gezondheid.

KarelDrabe

Schoolarts
Als dekinderen naardebasisschool
gaan,isdeperiode van hetconsulta
tiebureau voorbij en neemtdeschool
arts het over. Jaarlijks brengt de
schoolartseen bezoekaanalle scho
len. Ongeveer 20 jaar geleden was
hel nog degewoonte dat men eens
indetwee jaarkwam. En alserdan
al iets bijzonders was dan werd je
doorverwezen naardehuisarts.Te
genwoordigligt dat welwat anders;
erwordtheel veelvoorlichting geven.
De schoolarts Corrie Pijper-Geert
semaissociaal verpleegkundigebij
deGGD inGroningen.

Als de schoolarts op school komt
krijgen deouders eersteen brief met
vragen betreffende hun kind. Deze
vragenlijst moet ingevuld en onder
tekendingeleverd worden. Ingroep
3 komt er een doktersassistent te
wegen en meten en voor deogen
test komt een logopedistetescree
nen. Dan komt de sociaal verpleeg
kundige voor gesprekken met
ouders;datistegenwoordigverplicht.
Onderwerpen als tandverzorging,
sociaal gedrag (heeftjekind vriend
jes en vriendinneijes), waar kijkt je
kind naar op televisie,pesten, bed
plassen, hoofdluis, gescheiden
ouders (hoe gaan kinderen hier mee
om) komen veelal aan bod.
Ingroep 6worden dekinderen ge
meten en gewogen en krijgenze een
videotezien vanHet Klokhuisover
"dikzijn' en krijgeneen boekje mee
naar huis.
Hoofdluisisookzo'ngezellig onder
werp.Corrie Pijper liet mij zienhoe
die beestjes er uitzagen (wel dood
hoor!). Het is geen schande, maar
hetkomt nog steedszoafen toe voor.
Ze verteldedatvroeger de school-
artsallekinderenop school contro
leerdeen zo nodigbehandelde. Nu
hebben zeop demeeste scholen wel ..
een speciaal team (bestaande uit
ouders) die hierop regelmatig con
troleren.
Deschooltandarts bestaatnietmeer
maar menigonder ons zal nog wel
wetendat2xperjaardebusbijschool
verscheen. Je moest dan om de
beurt daar naartoe; voor velen zal
dat nietzulkeprettigeherinneringen
oproepen.Het lawaai vandeboren,
destrenge tandarts indebus.
Heeft u vragen omtrent bepaalde
onderwerpen wat betreft uw kind
kuntualtijd contactopnemen metde
GGD in Groningen of kijk op
www.ggdgroningen.nl.

Kar/aPostma



Mevrouw Oudman. (Foto: Wolter Karsijns)

De oudste inwonervanonsdorpwordt op24december 91jaar! Het
is mevrouw Oudman-Huizenga die nog zelfstandig woont aan de
Havenstraat in Thesinge. Een huis met een prachtig uitzicht over de
landerijen en over het Maar en met een flinke tuin eromheen. Ze
verbouwt er nog aardappelen in en rooit ze ookzelf, waarna ze de
grond eigenhandig omspit. De laatste jaren verbouwt ze geen andere
groenten meer omdat ze bijvoorbeeld omdeboontjes te plukken te
lang gebukt moet staan. Dat wil niet zo goed meer met denieuwe
heupen.Wel snoeit zede heg enmaait regelmatighetgras. Ook inhuis
houdt ze al het huishoudelijk werk zelf bij. Alles gebeurt met een
zekere routine en het enige lastige de laatste tijd is de nieuwe
wasmachine en stofzuiger die er moesten komen omdat ze bijna
tegelijk degeest gaven. "Ik doe dewas sneller met dehand enaan
aldieknopjes moet iknog ergwennen." Ooketen koken gebeurt met
beleid. De vriezer is goed gevuld en ook verse groenten staan
geregeld ophetmenu. Aaltje Mollema zet debestelde boodschappen
zaterdags op het aanrecht en daar kan zij zich de hele week mee
redden. Voor deoverige boodschappen winkelt zij met haar dochter
en man, die in Veenendaal wonen, vrij regelmatig op Lewenborg en
in geval van nood is er een zoon in Farmsum of mevr. Groothoff uit
Thesinge.

Oliebollen

dathet kind 'thad gered.Wachten tot
de dokter arriveerde kwam destijds
wel eens vooren dan maarproberen
de geboorte nog wat uitte stellen
door tezuchten en als het kindtoch
kwam dan vooral zorgen dat het
goed warm bleef. Verder mocht ik
ook niets doen want ik heb geen
opleiding gehad in de kraamzorg.
Van m'n5' tot m'n 12' ben ik naar
school gegaanen daarna totm'n16'
inde wintermaanden tweeavonden
per week naar deavondschool. We
leerden daar vooral handwerken,
naaien en verstellen en herhaalden
wat taal en rekenen van de lagere
school.

Truus Top

Lezen en puzzelen
Dekinderen,8kleinkinderenen 16
achterkleinkinderen wonen niet echt
omde hoek. Voor een deel ookin
Canada zodat erachterkleinkinde
ren zijndiemevrouw Oudman nog
nooit heeftgezien."Metmijnvenaar
dagvraag iktegenwoordigofze niet
allemaaltegelijkwillenkomen. Door
mijn gehoor kan ik in groter gezel
schaphet gesprekniet meer volgen
enhebikerveel meeraanalshetwat
verdeeld is. Ikverveel me gelukkig
nooit. Ikhou van kruiswoordpuzzels
en lees graag een boek en dekrant.
Elke dag lees ikTrouwen elkeweek
krijg ik het regiogedeelte van het
Dagblad v/hNoorden. Het gaat me
vooral om de familieberichten.Elke
middag kijkiknaar "thebold and \he
beautiful" en daarna naar het jour
naal.Erzijnwelsteeds mindermooie
programma's maar daar zit ik niet
echt mee. Ikvind hetheel fijn dat er
zo vaakeens iemand voordegezel
ligheidaan komt. Ikzou zelf ookwel
een loopje door het dorp kunnen
doen maar dat komt erniet van en
bovendien loopik liever deKlunder
in.

Mooi en dankbaar werk
"Deafspraken werden ruim tevoren
gemaakt en het isslechts één keer
gebeurd dat ik op twee plaatsen
tegelijk moestzijn.Erwerd namelijk
een tweeling te vroeg geboren en
iemand anderswas over tijd. Alsje
dan zelfookeengezinhebtmetjonge
kinderen is het passen en meten.
Ookde situatiewaarindebaby direct
na degeboortenaar het ziekenhuis
moesten doorde dokterwerd mee
genomen indeauto herinner ik me
nog goed.Hetduurdevoorde moe
der urenvoordat het bericht kwam

Baker
Bij toevalroldemevrouw Oudman in
haarfunctievan baker inons dorp en
omgeving.Ze werd gevraagd om de
taakvan een moeder van een jonge
vrouwover tenemen die een tweede
kind verwachte. Zij had de eerste
bevalling van haar dochter bijge
staan maar wilde dit niet nog een
keer doen. "Alsjezelf vierkinderen
hebt dan weet je genoeg om een
ander te kunnen helpen tijdens de
bevalling. Daarna kwam ik voor de
verzorging van moeder en kind en
voor dehuishouding.Vrouwen wer
den indie tijd opbed gewassen inde
kraamtijd en moesten 't heel rustig
aan doen. Tegenwoordig bevallen
demeestevrouwen inhetziekenhuis
en gaan meestal na een douche
vrijwel directweernaarhuis. Daar is
dan dekraamverzorging diehetzelf
de werkdoetalsikvroeger deed.Zo
wasikin 1946 voor 't eerstbakerbij
de familie Plijter en in 1982 voor 't
laatstbijdefamilievan Houten.Toen
hadikprecies100bevallingen bijge
staan.VanDorpsbelangenontvingik
toeneentinnenbordmet inscriptie."
Het boek met alle geboortekaartjes
wordt uitdekast gehaalden achterin
staan alledata vermeldvande gezin
nen waar mevrouw Oudman ge
kraamd heeft.

• •Door dik en dun.
Zelfstandig wonen

Meer bewegen
Mevrouw Oudman komt zelfuileen
gezin met acht kinderen. Er is nog
een broer vanhaar inlevenen hij is
82 jaar oud. Dat zij opdeze leeftijd
nog zo vitaal zou zijn werd haar
vroeger zeker nietvoorspeld. Toen
de jongste van haar vier kinderen
was geborenheeft zequa gezond
heideen slechte tijdgehad. "Trom
bose was deboosdoener.Ditkwam
invroegertijdveelmeervoornaeen
bevallingdoordatvrouwen veel lan
germoestenblijvenliggen. Deoudste
drie kinderenwerden driemaanden
opgevangendoormijnouders inTen

Post. Wijwoondentoen zelf op een
gepacht bedrijf in Kommerzijl en
mijn man ging afen toeop defiets
naar Ten Post om de kinderen te
zien. Jeaccepteerdeditsoortmoei
lijkheden in het leven en paste je
erbijaan.Een buurman zei destijds
tegen mijnman: "Joen vraauwkin
nooit meerdoor diken dun". . . Als
hijnunog deogenkon openendan
zou hij verbaasd staan. Het komt
vast door hel vele werken wat ik
gedaan heb. In mei volgend jaar
woon ik60jaarindithuis.We zijnin
Thesinge begonnen aandeDijk in
het huis waar Zwerver nu woont."

Lekker de lekkerste !
-------~~~-------

~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes
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Op douchenzonderkaartjestondeenzware boete. (Foto: familie Verbree
I Henk Vliem)

Aaltje Reinders. (Foto: Henk
BouchierI familieReinders)

Henk Vliem

stromend water. Men wastezichin
eenteil. eens perweek, en vaakhet
helegezin metdezelfdeteilwarmwa
ter. Of iets luxer: het huis had een
lavetenmenwaste zichdaarin.Gaan·
dede zestiger jaren kregen steeds
meer gezinnen zelf een douche in
huisen liep deklandiziebij het bad
huis terug. Reden om in 1968 te
stoppen met dezevoorziening. On
geveer tegelijkertijd verhuisde de
familieReindersnaardeDorpsweg.
Het Groenekruisgebouw heeft nog
eentiental jaren gefunctioneerd als
consultatiebureau en uitleenpunt.ln
1979werd hetverkochtaandefami
Iie Verbree,die het Groenekruisge
bouw verbouwde tot een geriefelijk
woonhuis.
Toen ik Jo vroeg naar een paar
bijzonderhedenofleukedingen aan
gaande het badhuisverteldehij dat
dokter van de Werf een tijdje zijn
spreekuurinhetGroenekruisgebouw
heeft gehouden. Dat was toen de
praktijkruimteinhetdoktershuisver
bouwd werd.
Een andere gebeurtenis die hem
bijgebleven is, was dat er op een
avondineen der douchehokjeseen
dikke drol in de afvoergoot lag. Jo
weet nu nog precies wie dieviezerd
was. "Verder had je toen ook al
gluurders", zegt Jo. "Op een gege
ven moment werd ereendorpsge
nootmeteen spiegelije betraptwaar
meehijdedamebegluurdedie inhet
hokjenaasthemstond tedouchen".

veertig-vijftigdorpelingendouchen.
Sommigeklantenkwamenelkeweek.
Andereneenkeerper twee wekenof
onregelmatig.Nethoe dringend men
aan een douchebeurt toe was. Ook
kwam deene badgast meteen setje
schoon ondergoed naar hetbadhuis
terwijl een ander na het douchen
gewoon weer indeonderbroekstap
tedie hij al minstens een week aan
gehad had.Jo: "Eenklant uitThes
ingewisselde dat af. De ene week
wel schoon ondergoed, deandere
week weer in het vuile spul. Dat
kwam, verteldedeThesinger eens
aan Jo.omdatde hospita maareens
per twee weken zijn onderbroek
wenste te wassen". Handdoek en
zeep moest je zelf meenemen. Je
betaalde contant per douchebeurt,
je nameen knipkaartol jehad een
abonnement. Op clandestien
douchen stond een hoge boete:wel
tweeënhalvegulden.
Jozorgde voor de warmwatervoor
ziening. Hij zorgde dat eraltijd een
voldoendevoorraadgas was en dat
deboilersopeen goede tempera
tuur stonden.'sWinters als hetglad
wasof alserveel sneeuw lag konde
bevoorrading met nieuwe gasfles
senwei eensproblematisch worden,
want de flessen werden door de
leverancier op de hoek Rijksweg 
Dorpswegneergezet. Voor vervoer
naarhetGroenekruisgebouw moest
Jo maar zorgen.
In het begin waren erdus genoeg
klanten. Ook wel begrijpelijk want
vrijwel niemand hadthuiseendouche
in die jaren. Soms zelfs geeneens

HetGroene Kruis,afdeling Garmer
wolde en Thesinge,was eengeheel
zelfstandige verenigingendefacili
teiten die Het Groene Kruis bood
warenookalleen maar bestemdvoor
de Garmerwolders en Thesingers
die lid waren. Maar lid was vrijwel
iedereen indie tijd.
De familie Reinders woonde opde
bovenste etage van het gebouw.
Beneden waren de douchehokjes
(zesstuks),eenwachtkamer,enkele
ruimtes voor het consultatiebureau
en eenopslagruimte vooralle spullen
die de Thesingers en Garmerwol
ders tegen een kleine vergoeding
konden huren,zoalsbeddenophoge
poten, ondersteken, weegschalen,
zeil~esvoorop de matras enzovoort.
Elke woensdag-en vrijdagavonden
opzaterdagmiddag kon ergedoucht
worden. In hetbeginvan de zestiger
jaren kwamen elke keer wel zo'n

ATTENTIE !!
DEGENE DIE ZOND R GELDIG

... A

TOEGANGSBEWIJS VAN HET BAD
-HUIS GEBRUIK MAAKT KAN BE
-BOET WORDEN MET 0 ~

SOMMA .VÀ.N F, 2.so

Aaltje,de vrouw vanJowerd in1960
door het bestuur van Het Groene
Kruis,afdelingGarmerwolde en The
singe,aangesteld alsbeheerstervan
het toengloednieuwe Groenekruis
gebouw.Datgebouw wasgebouwd
op de hoek van de Dorpsweg 
Hildebrandstraat; de familie Ver
bree woonternu.

HetBadhuis

JoReinders. (Foto:Henk Remerie)

ToenwealsredactievandeG&T,
onlangs het thema voor de de
cemberkrant bespraken hoorde
ik dat er nog niet zo erg lang
geleden, in Garmerwolde een
badhuis was. Nooit geweten, . . .
. en al helemaal nooit geweten
datdit badhuis inhet "OudeGroe
nekruisgebouw" gevestigd was
en dat Aaltje Reinders destijds
de beheerster was. Tijd dus om
eens even een praatje te maken
met JoReinders.Dan kon ikmet
een ook even zien waar Jo nu
woonde want Jo is aan het eind
van dezomer verhuisd van Gar
merwolde naar Ten Boer. Zo ge
zegd zogedaan.Dusopeen dins
dagochtend, een paar weken
geleden, was ik aan deMarskra
mer te gast bij Jo Reinders. De
dochter van Jo, Wilma, was er
ookenonder hetgenot van kof·
fiemet koek vertelden zij hoehet
zat met het badhuis.

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

tW\!!.'M &:;..~ I/;@, ~'

~~':.:~..d~ e..d:.~~~ ~ ~......iioiiio

Uwva gecertificeerde,
erkend Hoofdaannemer

Oude Rijksweg 11
9798 PAGARMERWOLOE

T. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 9268
www.havenga.com

in fa@havenga.com
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sanitair enverwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA
.-oIlIfl--.JlI~"""---

H. Weslerslraal18 Ten Boer (050) 3021227

Bij ons staan
kwaliteit en service

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Schoenm~kerij

SiM 'Ji ë rvice
L"--fo ·'·{"1 \ \ .. .~

Mid'" 'fJj an s
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

g"Hter Ve"

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

Teven s:
Suède-re iniging
stoppage en
kledingrepa ratie

GOED VOOR UW GOED

Ad..rniu rane - Ritsema
Uw adres voon

financi ële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangi fte

inkomstenbelasting

G.N. Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 \\ 82
mobiel 065 1533772

REINDER
vld VEEN

Nijverheidsweg6 TenBoel
Telefoon. OSO - 3024833
B.g.g. 50 . 3022689
Fax " 050 · 3024834
Mobiel 06- 51581046

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

! I

i~1,- w

@ Belga Fietsen "'"'~~:;',.~7';'~
• 0$0-&422252

- Groningen ......Iol· ..G'2m... "
RU""'Nl7I1tis~!

Reparatie alle mer1<en!

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fletsdragers
Accessoires
Onderdelen

Seatt-USA
Be-One

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfletsen
Specials

Gazelle
Batavus

• dl" lIil·u \\·~h: .l.:,,"ntra t i(,·" ~1;tJ':t·tI • ~lIp(..-rhch t l' l1 ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tlenzen - Hoortoestellen

WinReIcentrum Lewenborç
Kaj uit 28 1 - 9733 CV Groninçen

Telefoon/fax (050 ) 5490549

.\11 10 k hrillrnglazcn hestaan niet.

mooie ogen wel.
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Ziekenfonds Garmerwolde
Eind jaren negentig vandenegentiendeeeuw,opdonderdag 23april
1896 ompreciestezijn,werdindeschool deoprichtingsvergadering
van het "Ziekenfonds Garmerwolde" gehouden. Misschien was dit
welheteersteziekenfondsinNederland,enzo nee:dan zekerweléén
der eerste. Het initiatief tot oprichtingvandit onderlinge ziekenfonds
kwam van de Landbouwvereniging Garmerwolde. Het ziekenfonds
had als doel om aan deleden bij ziekte een wekelijkseuitkering te
verstrekken. De hoogte van deuitkeringbedroegtoenongeveer één
gulden per week. En voor vrouwen nog iets lager zelfs.

Feestelijke Vergadering
van het

Ziekenfon ds te Gar merwolde,
met welwillende medewerking van
hel Gezclsc;jlap "POLYIIYMl-lIA".

Op Zat erdag I ~ Jan uari 19 1 ï ·
.ten huize van J. DIJKHUIS.

*

P er s o ne n:

Aankondiging Feestelijke Jaarvergadering 191 7.

I. Huishoudelijke \'ergad~ring.

11. Opvoering van

, .i -ERV EUS" .
{Een ze nu wach tige familie).

Blijspel in 3 bedrijven van G. vuv MOSER eu O. G um oT.
li d stuk speelt ten hu ize van HE."PEL,

til' twee eerste bedrijven in de stad, het derde op ee n dorp.

(Iottlieh Hempel. vroeger koop man ,
thans rentenier . . .. de IIr. W. F. 1IILDt.RRA"u.

Rika, l ijn vrouw . . Mej. M. v. u . MOLES.
Tnerese. zijn zuste r . 11 A. WIETUSOA.
,"'eta, zijn doc hte r . . . . " S. J. WIEkENOA.
Hom. koopman. . . . '. de Hr. T. HOt'MAN.
t'aut Hom, zijn zoon .. " R. OF. BOEW.
Paul Os (Oso rtus). handelsrei ziger .. .. O. M EIl!W.
Bardua, Servi sche overste . •• .. .. T H. W IERENGA.
Marictta, zijn vrouw. M.ej . O. VAN Huis .
Laura Viviani . zijn schoonzuste r. .. T . HOFMAS.
Scnolts, bedie nde b ij Hem pc! . . de Hr. H. VkEOU 'OOGD.
Heier, hutsdokter van Hempct
l.o ulse. kamenie r hij Hempel Mej. T. I(L:I PERS

êntrée 5 0 cent.

4.vrachtwagenrijbewijs
5.aanhangervoorvrachtwagen
datis toch monsterachtig?
- hij nog even wacht met het
rijbewijs voor debus?
• de naam Garmerwolde en
Garnwerd doorbuitenstaanders
nog weleensworden verwisseld?
- je voor café Hammingh toch
echt inGarnwerd moet zijn?
• bij een onlangs gehouden snel
heidscontroleopdeN360 bij Gar
merwolde 70 bestuurders opde
bon werdengeslingerd wegens
te hard rijden?
-de snelstechauffeurmaarliefst
105 kilometer reed? En dat op
een wegwaarjeslechts 7D mag
rijden....Wieweetwaarditmoet
zijngeweest?
• de koffieochtend in Garmer
wolde weer op donderdag 26
januari is!

ftan vang 7 uUr.

Wist-u-dat..
• desponsorloop van deClini
ClownsopCBS 'DeTil"€ 1045,
heeftopgebracht?
- weallesponsoren enjongens
enmeisjeswillenbedanken?
• de gemeente Ten Boer in
samenwerking metdeRegiopo
litieGroningen onlangs een en
quëte gehouden heeft onder
haar bewoners?
- het onderwerp "Leefbaarheid
en Veiligheid in de eigen ge
meente" is?
• dit jaar dekerstboom inGar
merwoldedoor Reinier Buringa
geschonkenis?
• de18-jarigeFreddyGuikema
uitGarmerwoldebinnen9maan
den vijf rijbewijzen heeft ge
haaid?
1. luxewagen
2. aanhanger luxe wagen
3. chauffeursdiploma in3delen

Henk Vliem

menzich drukomdekomstvaneen
(vernieuwde) Ziektewet.Er bestond
namelijkalsinds 1913eenvoorloper
(Regeling der Arbeiders Ziektever
zekering).Het nieuwewetsvoorstel
opzich was niet zozeerhetprobleem
maar men voorzageen enorme bu
reaucratisering.Datbetekende amb
tenarendie zich fulltimemet deuit
voering bezigzoudengaanhouden.
En dat betekendeweer hogere con
lributieswant dieambtenarenmoes
ten ook betaald worden. En verder
zou decontributiehoogte ookbeïn
vloed worden doorhet ziektepatroon
(slechte leefgewoonten) elders in
hetland.Vergeleken met Noord Hol
landbijvoorbeeldbedroeg de contri
butie inGroningenongeveerdehelft.
Het Ziekenfonds Garmerwoldehad
zichindiejareninmiddelsaangeslo
ten bijde ProvincialeGroningerBond
van Ziektekassen en Ziekenfondsen
(7800 leden bij 63 locale fondjes).
Deze PGBZ wasophaarbeurt weer
aangesloten bijhetNederlands Ver
bond vanZiektekassen enFondsen
teDen Haag.Samensterkdus rich
ting de overheidindeonderhande
lingenover deziektewet.
DeJaarvergaderingen van het Zie
kenfondsGarmerwoldewaren indie
tijdaltijd FeestelijkeJaarvergaderin
gen. zo blijkt uit de notulen. Deze
vergaderingen werden in het café
gehouden,althansdeeerste vijfen
twintig jaar. Na afloop van het offi
ciële gedeelte volgde (een aantal
jaren lang) een toneelvoorstelling
van hetgezelschapPolyhymnia.Één
der hoofdrolspelers van dit gezel
schap wasmeesterW.F. Hildebrand
(hetisdusnietverwonderlijkdataltijd
Polyhymniaoptrad op diefeestelijke
jaarvergaderingen). Deze feestelij
ke jaarvergaderingenwerden altijd
druk bezocht, ook door niet
leden.Volgens de notulen werden
dievergaderingenmeestal"leuklaat"
en"heel gezellig".Vanaf 1921werd
er in de school vergaderd en werd
het feestelijke gedeelte geschrapt.
De belangstelling voordeverçace
ringenhalveerdeprompt.

Nukun je jenauwelijks voorstellen
hoe het geweest moet zijn als je,
arbeiderzijnde,indietijdeneenpaar
wekenziekwerd.Dan moestjejezelf
maarzientereddenen was jeover
geleverdaan de welwillendheid van
je baas of van de Diaconie. In die
tijden bestond ernamelijknog geen
Ziektewetdievoor een arbeidereen
wettelijke uitkeringregelde.Ookwas
er geen CAO die zorgde dat de
uitkeringdoordewerkgevertothon
derd procentvanhet loonwerdaan
gevuld.En erwasal helemaalgeen
VangnetvoorzieningZiektewetvoor
uitzendkrachten, freelancers enzo
voort.
Erwas,in1896,dusmeteeninteres
sevoorditinitiatiefvandelandbouw
vereniging.Opdeoprichtingsverga
dering waren 23 personen aanwe
zig.Heteerstebestuurbestonduitde
heren:W.F.Hildebrand.P.Stollen
ga,G.J. F.Keiser,H.J.Wigboldusen
H. W. Groeneveld. Om lid van het
ziekenfonds tekunnen worden was
éénmaligeen inlegvan 75centver
eistenvervolgensbetaaldemencon
tributie.De eerste paarjaarbedroeg
decontributie 15cent. Verderkende
het ziekenfonds zogenaamde "Be
gunstigers". Diebetaaldeneen vrij
willige bijdrage inde ordevan zo'n
één ' twee gulden. Daarnaastwaser
een (forse) jaarlijksebijdragevande
Diaconieen vandeLandbouwvere
niging.Het jaarerophad hetfondsal
78 leden en 41 begunstigers. Het
fondsdraaide toen alpositiefenhad
zelfsaleen reservepotje op debank
staan.
Één en ander valt te lezen in de
notulenvan devergaderingen. Jan
Wigboldus maakte me attent ophet
bestaanvan die notulen.Hijheeft ze
vanzijn vader inbeheer gekregen,
en diekreeg ze weervanzijn vader
enzovoort. lneendikcahierstaande
notulen van ruim dertig jaarverga
deringen en enkele l ijs~es zoalsde
"LijstvanBegunstigers"eneen roos
tervan aftredenvoor het eerste be
stuur.Denotulenbevattenaltijd een
financiéle verantwoording voor het
afgelopen jaar en verder laten ze
zienwaterindiedagenzoalspeelde.
Omstreeks dejarentwintig maakte
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SDUTAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat1a- Tel.3021785 - Ten Boer

LEVERANCIER qROOTKEVKEN EN HORECA

.'

Osloweg 126
0723 BX Groningen
T(OSO) 5421890
F(OSO) 5423n8
Iwww.kuilreinig ing.n l

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P~KU'L
'jl=tt:'cfll:Uf1i#;J'JtflJ

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

terk in senioren fauteuils

050 • 5498416

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

www.nijdam.nl

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

1 tf?t SLAGTE
WONINGINRICHTING

NIJDAM

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383

Bovag~id · 00. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MorORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

MZ::::X:Ulli't'

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: oosterseweg lb:: In:- 9755 AD z utdwol de er,
::.::. Td. (050) 30 1 28)1

wwwvaatstra.nl
vaatstra(n'vaatst ra.ul

elektrische ms,allalles

9 797 PC THES INGE

Telef oon 050 - 302 1957

Fax 050 - 3 0 21574

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
~~~.

Smit

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

L
. .----->.

~l
~

6e.vlij k t-I o ~á

N \cc\bc I11'\C\kcI" ij
Gespecialiseerd in

boekenkasten en tafels
Restauratie van Antieke meubels.

Bezoek op ma 1'TTl VI . na (Iel.) afspraak
zaterdagsbent u de gehele dagwelkom

Dorpsweg 58-9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

I •

I

I

I

I

I
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KarlaPos/ma

P ru nusst ra at 51
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 541 8468
Amb ulant (050) 5736989

verzo rgd e voet en ko me n verder

P~~~n
)

~, ~ r"'"\
I ,) s;:/

. Pedicuren

Voetreflexmassage
" -,

Zonnebankdé winkel voor ol uw
Ondergoed· Ungerie

Beenmode . Bodmode
Nodrtmode &

Domesmode maat 36 t/m 58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig odvies ollijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
TelJfax(050) 5418995

(Foto:Karta Postrna)

Opwoensdag 30novemberwas hetzover.Ondergrotebelangstelling ishet
nieuwegezondheidscentruminTenBoer geopend.Nahet openingswoord
van burgemeester mw. Pot, kwam de commissaris van de koningin dhr.
Aldersaan hetwoord. Vele lovende woordenwerden uitgesprokenoverhet
gezondheidscentrum.Aansluitend hierop haddhr.Aldersdeeeromdenaam
van het centrumteonthullen; "De Kiep".
Hetwas een drukte van jewelste.Aansluitendophetofficiëlegedeeltewas
eropenhuis. Het iseen bijzondermooi pand geworden,datvele mogelijk
heden biedt. Dehuisarts/apotheker,fysiotherapeutannex fitness-ruimte,de
thuiszorg, het consultatiebureau, de EHBO, de trombosedienst; allemaal
onderééndak.Twee damesuilTenBoer vielenindeprijzen enwerden met
bloemeninhet zonnetjegezet.
Deze middagwas goed voor eenopkomst vanongeveer500bezoekers.

Gezondheidscentrum "De Kiep"

JanArends

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

kan het nu dat bacteriën zich nog
steeds verspreiden?Ditheeftmeed
ereoorzaken. Dezorginziekenhui
zen wordt steeds intensiever.Bij elk
intensief contactmet een dokterof
verpleegkundige (lichamelijkonder
zoekiwassen)kaneen bacterie wor
den overgebracht wanneer dehan
den tussentijds niet goed zijn ont
smet. Omdat het aantal contacten
per dag groot kan zijn is het geen
eenvoudige opgave elke keer de
handen goed tedesinfecteren.
Verder worden de meest zieke en
besmette patiënten dicht naast el·
kaar gelegd op de intensive care.
Kortomdewaarnemingenvan Sem
melweis zijnnogsteedsergactueel.

Kleine
Doerak
'-baby- en.

kinderkleding
van de bet ere

kwaliteit
Waar?

Wlnkmcm1tnJm l.IlwenlJorg
Tel. (050) 5424519

WInkelcentrum Paàdllpom
Tel. (050) 5793111

,

Verspreiding van kraamvrouwen
koorts komt nogsteeds voor,geluk
kig veel minder frequent danvroe
ger. Ondanksalde kennisdiesinds
dienisverkregen gaat het inzieken
huizen nogsteeds regelmatig mis en
verspreiden andere gemenebacte
riën zich van patiënttotpatiëntviade
handenvanartsen enverpleegkun
digen.HetmeestbekendisdeMRSA
(MRSAstaat voormethicillineresis
tente Stafylococcus aureus) die re
gelmatig in het nieuws verschijnt.
Ookinmoderne ziekenhuizenals het
UMCG komt dit voor. Twee jaar
geleden waren maar liefst29patiën
ten met deze bacterie besmet ge
raakt.MRSAiseen soortclowndie
snel opvalt.Daarom "zien" we veel
verspreiding vandezebacterie.Hoe

Kraamvrouwenkoorts was vroeger een ernstige infectiedievroeger
vaak werd gezien bij vrouwen die in het ziekenhuis bevielen. Deze
infectie wordt veroorzaakt door een bacterie met denaam Streptoc
cuspyogens (ook Groep A streptokok genoemd enin delekenpers
devleesetende bacterie).Rond 1846 werkte een Hongaarse vrouwen
arts 5emmelweis (1818-1865) in een ziekenhuis in Vienna waar
kraamvrouwenkoorts veel voorkwam enwaaraan 18%van devrou
wen overleden. 5emmelweis kwam erachter waarom deze infectie
daar zo vaak voorkwam. Overleden patiënten werden in dietijd vaak
gebruiktomonderwijstegeven.Hierbijwarennatuurlijkookvrouwen
dieoverleden waren aan deverwekker van dekraamvrouwenkoorts.
Handen van artsen en studenten werden tijdens deze onderwijs
sessies besmet met deze streptokok. Later op de dag deden ze
bevallingen waarbij de barende vrouwen werden besmet met alle
gevolgen vandien. Semmelweis was zich hiervan bewust eneistedat
de handen werden ontsmet alvorens het doen van bevallingen. Hij
is hiermee de grondlegger geworden van de moderne hygiëne.

Van Kraamvrouwen
koorts tot MRSA
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen(050) 541 0508

Ook voor reparatres &upgrades

Complete PC

€ 549!

JPCOM
computers

Dege lijk & Goedkoop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

do rpsweg 59 garmerwolde

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921 15418462

Fax (050) 4042922
GoedongeZOlldvande boerongrond

Directe boerderijverkoop
• groenter &fruit
• aardappelen /!;;:.
• scharreleieren ~

• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

divers in groenten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

HAARSTUDIO

j 0 0f 0

, ; . '/'1~/;/jÎ:-

TEN BOER

CIIEI\ ;
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen

speelgoed en "
kinderboeken

I CIIE. :
I Winkelcentrum I

Lewenborg I
Telefoon (050) 541 40 40

I

RI'TSERlIIA~ - ~~~~ ~ ~ ~ =>

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoo n (050) 5493228

rJ

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink

'---- • Dakbedekking

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d . Veen - Kolham - te lefoon 0598-393504

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

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

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl
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"Hoal Anjes mor!"
Weet u hetnog?
SmidKampen inThesinge schafte zich begin1950 een grote personenwa
gen aan, een Ford Customline. Er waren in hetdorp toen nog maar zeer
weinigpersonenwagens.Kampen gebruikte zijnautovoorhelvervoerenvan
moeders meIbaby'sen peutersnaarhetconsultatiebureau inGarmerwolde.
bijbegrafenissen entrouwerijen, voor vervoer naar hetziekenhuis.
Ook kwam het voor dat hij mensen naar Schiphol bracht, die gingen
emigreren.
Op zondag gebeurdehetvaakdatvoor een van dekerken een dominee
gehaaldofgebracht moestworden.
Deauto werd ook verhuurd, zonder chauffeur. Dit gebeurde niet zomaar.
De automoest loenook al,aan veiligheidsnormen voldoen. Hij werddan ook
regelmatig gekeurddoor deverkeerspolitie uitGroningen.

O. Postma

Flokstra
Groningen

Destress kon daneindelijk worden weggedronken. (Foto:Sieb-Klaas Iwema)

Nieuws van het boerderijenboek
Op10november washet zover. De stresskon daneindelijk worden
weggedronken; er werd geproost op het inschrijfformulier van het
boerderijenboek Ten BoerI Overschild. Na meer dan25jaararbeid
lag hij daneindelijk op de tafel.
Veel mensen vandecommissie enhelpers lieten hunhoofdweleens
hangen, maar er wasaltijdweer één dieeen lichtpuntje zag. Ditheeft
geresulteerd dat In mei 2006 degeschiedenis van deboerderijen bij
u in de buurt gelezen kanworden.

Maar waar de één een kreet van verlichting slaakt begint een ander te
stressen;komt deredame wel goed bij de mensenterecht, heeft menhet
geldvoor zo'nboek over.hoemoetdepresentatieeruit zien, enz.
Mochtunog geen inschrijfformulierhebben;bijdeAgrishop (Garmerwolde)
enlandbouwmechanisatiebedrijf Oudman(Thesinge) liggenformulieren.

Metvriendelijke kerst·ennieuwjaarsgroet.Sieb-Klaas Iwema

Reconstructie W.f. Hildebrandstraat en L. van der Veenstraat bijna af
Zoals u elkedag kunt zien of merken vordert dereconstructie van deW.F. Hildebrandstraat en L. van derVeenstraat gestaag. OokdeW.F.
Hildebrandstraat is inmiddels in grote lijnen klaar. Erwordtdoordeaannemer hardaan de laatste loodjes gewerkt. Maar helemaal af voor
de Kerst zal niet meer lukken. Het is danook een fikse klus, die reconstructie.

Voorsommigevan dedirectbetrok
kente"fiks"hebikme laten vertellen.
Enkeleomwonenden raaktengeïrri·
teerd. Want: 'Het duurde te lang".
'Er lag overal zand (zelfs in huis)".
'Je werd gebrekkig geïnformeerd
(wanneerprecieszoumijnhuisweer
bereikbaar zijn)". ' Er ontstonden
somsgevaarlijkesituaties(vooralvoor
kleinekinderen)". 'De autokonniet
bijhuis komen (en ikzelf ook nauwe
lijks)". 'DeheleDorpswegzat onder
deklei".'Jemoestkilometers omrij
den".'Erwasonnodigeoverlast(een
stapel stenen opmijn oprit)". Enzo
voort.
Echter,andere omwonenden beke
ken deopgebroken boel en heton
gemak weer totaal anders. Zijvon
den dat er niet zo gezeurd moest
worden want immers:'Jekunt geen
omelet bakkenzonder heteitebre
ken".En:' Dehoofdoorzaakvoorhet
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nersbestwatongemakwaard.alsze
dieellendemaarkwi~raken . En ook
hoor je: 'De werklui helpen jewaar
het maar mogelijkis(evenzand voor
eentijdelijkeoprit storten wasgeen
enkel punt)". En: 'Dit soort overlast
overkomt je maar eens per dertig
jaar. Moet jezienhoevaakdeHere
straat in Groningen niet opde kop
staat".

Het isdusnogeventjes afzien, maar
hetgrootste ongemakis inmiddels
verleden tijd.Endestraten zien ernu
alveelmooier uitdanooit hetgeval
is geweest. En alshet werk straks
klaar is eninhetvoorjaar langs de
straat. de rode meidoorns weer
bloeien, moet jedan eenszien.

Hetgrootste ongemak is inmiddels voorbij. (Foto:Henk Remerie) Kortom: een genuanceerd beeld.
Zowelletterlijkalsfiguurlijk.

uitvoerenvandeze reconstructie was beelje regenbui liep je huis subiet
immers defalende riolering (bij een onder dedrek)". Het isdeze bewo- HenkVliem



Swinging Garmerwolde!
Lekker Rock 'n Rollen in Dorpshuis De Leeuw.Stuck Herry, deband
van Peter de Haan (ook wel bekend als Pé Daalemmer) was een
succes, mag je wel stellen. Prima muziek waarvan je lekker kon
genieten enwaarop jeooknog heerlijkkonrocken alsjeeven zinhad.
Indepauzes was ernatuurlijkvolopgelegenheidomeven bij tepraten
met vrienden en bekenden. Veel publiek van buiten Garmerwolde,
althans ik kwam een flink aantal Thesingers tegen. Hoezo 'Donkere Dagen'?

Traditioneel wordt Kerstmis in één adem genoemd met dedonkere
dagen ervóór. Kerst is het Feest van het Licht, van oorsprong een
eerbiedwaardig heidens feest waarbij midwinter werd gevierd. Het
was dedonkerstetijdvan het jaar met delangste nachten. Somberder
konniet.Na midwinter werden dedagen langer, enomdatte vieren
werden er vuurtjes gestookt enaltijdgroene heesters alskerstboom
opgetuigd.

De belangstelling voor deze avond
kon beter. maar het weer zat die
zaterdag niet echtmee (half Neder
land lag onder eendikpaksneeuwen
het KNMI had iedereengeadviseerd
omtochvooral thuisteblijven alsjeniet
perseweg moest) .Alvanafhetbegin
zatdestemmingergoedin.Datkwam
ookomdatdeband aanhetbeginvan
deavond "akoestischging",zoals zij
dat noemen. Datwil zeggen: zonder
versterkersen dergelijke, direct tus
sen hetpubliekspelen.Zoietsschept
een ongekendesfeer. Leukommee
te makendat je, als het ware lussen
de bandleden staat. Toen zo tegen
halftwaalf,dezaal goed gevuld was

Broodmaaltijd

ging deband nog een paaruurtjes in
hoog tempoophetpodiumverder.En
idemditodeliefhebbersvan eenswin
gend dansje. DitRock'nRollevene
mentwasook nuweergeorganiseerd
doorSwinging Gannerwolde.Zozoet
jesaanwordtheteentraditie:elkedrie
. vier maanden een goeie band in
Dorpshuis De Leeuw dankzij Swin
ging Garmerwolde. Dit groepje en
thousiastelingen isvanplan om deze
traditie ook komend jaar voort tezet
ten,heb ikme laten vertellen.Hopen
datditlukt.En als udezekeergemist
heeft?Kom danbeslist devolgende
keer!

Henk Vliem

Datjeals mensindiemaandenlange
duisternisverlangde naarwatlicht, is
logisch.Een vuurtjemetKerst,en na
Driekoningenzag jedatdedagenal
langer werden. Maar vroeger had
dendemensennoggeduld.Tegen
woordig kunnenwe niet meerwach
ten tot Driekoningen. Donkere da
gen mogen niet meer. Sinterklaas
heeft nauwelijkszijnhielengelichtof
overal schiet defeestverlichting de
grond uit. Met felverlichte bogen,
slingers,sterren,kerstmannen,her
tenen zelfskoeien,wordtdeduister
nis verjaagd.Nergens meerdonkere
dagen,het Lichtfeestbegintal op 6
december.

Winterkost

Weet jewaar het 'swinters nog écht
donker is? 's Morgens vroeg opde
Lageweg,alsjeopjefiets naarschool
moet. Inplaatsvanlantaarns staan
ereenpaargloeiendespijkers,en de
auto's razen je voorbij, Levensge
vaarlijk, vooral als je net van de als
eenstartbaanverlichteSchutterlaan
komt.
Moraal van dit verhaal: spaarop je
elektriciteitsrekening en geniet van
deduisternis,Envoordegemeente:
haaldehelftvan die stadionverlich
ting aan de Schutterlaan weg en
plaatsdie aan deLageweg.Dandoe
jenogiets nuttigs met datlicht.

FredjeBouma

Indecemberstaat gezellig samenzijnbij veelmensen hoog inhet vaandelen
wal is er nu gezelliger dan met elkaar eten in kerstsfeer? Dat kon in
Garmerwolde op 13december indorpshuis "DeLeeuw", waar eenbrood
maaltijd voor 50-plusserswas georganiseerd ......... (Foto:HenkRemerie)

......... en op 14 december verzorgde "Het Geweide Hof" een Groninger
winterkostavond. Anneke Spanninga laatzich graag bedienen door Leni
Arends. (Foto:Henk Remerie)
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De vrijwilligersploeg;helaasnietgeheelcompleetomdateenaantalalweerverplichtingenelders had.(Foto:HenkRemerie)

Vrijwilligersdag in Garmerwolde (MADD G25)

HenkVliem,mede namens het
bestuurvan destichting Dorpshuis

Gannerwolde

De familie Verbree (tel. 050
5415109)zou graag inhetbezit
komenvaneen paaroudefoto's
(of kopietjes) van het Groene
kruisgebouw.
Zowel foto'svandebuiten-als
vandebinnenkant.Wievanonze
lezersheeft zoiets?
Bijvoorbeeldeen fotogenomen
tijdens een bezoekje aan het
consultatiebureau.

Stoomfluitjes

dag had de Vereniging Dorpsbelan
gen een echte, degelijke Boeren
koolmaaitijdgeorganiseerd.
AImet al: eenleuke,zeergeslaagde
dag. Dorpshuis De Leeuw staat er
weerpicco bello bij.
En . . .. . aan alle vrijwilligers en
sponsoren: "Nogmaals bedankt,
want zonderjulliewasdezeklus niet
mogelijkgeweest".

ook de Rabobank deed eengift van
€ 100,-.Viade gemeente TenBoer
is het Dorpshuis Garmerwolde als
een van de25deelprojectenuitgeko
zen.
Ook de (plaatselijke) ondernemers
lieten zichnietonbetuigd.Deze "Op
knapdag" werd royaal gesponsord
door:de Agri-shop,HavengaBouw,
Wiekei Verf, Bakkerij KlaesHoeks
tra, ReisigerVerhuur, Remkes B.V.
Plafondsen SikkensLappenland.
Ter afsluiting van deze vrijwilligers-

~

~

Heeft u een feest of partijen wilt u een leuk prog ramma,
wij verhuren spelen voor groot en klein.

Tevens hebben wij ee n winkel met
pracht ig hou ten speelgoed, curiosa en antiek.

U vindt ons aan de Kerkst raat 9a , Thesinge, tel. 064796297 1
Geopend: wo - vrij 13.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 14.00 uur, en op afspraak.

www.d ery ke .nl of ww w.oud ho lland sespe len.nl
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zaterdag 10december was het zover. De "Opknapdag Dorpshuis De Leeuw" brak aan. En hoe... . . Ruim
dertigenthousiaste vrijwilligers uit Garmerwolde begonnen aan dediverse klussen enklusjes. Sommi·
gen al heel vroeg, zodra hetnog maar net licht was. Anderen om elf uur, naeerst een bakjekoffiemet
cake naar binnen gewerkt te hebben. En weer anderen begonnen in de loop van dedag, zodra ze even
een paar uurtjesvrij konden maken. Ook degemeenteTen Boer was sterk vertegenwoordigd, namelijk
deburgemeester mevrouw Rika Pot,dewethouder mevrouwJanny Zwerver enhetraadsliddeheer Harm
Derk Tammeling droegen actief hun steentje bij.

Deze "Opknapdag Dorpshuis De
Leeuw" was onderdeel vande lan
delijke MADD actie(Dieactie waar
aan ook koningin Beatrix meege
daanheeft. Dat heeft uvast wel op
televisiegezien).MADDstaat voor:
"Makea Difference Day", een jaar
lijksterugkerend landelijkevenement
dat twee dagen despotlights op vrij
willigerswerk zet.DeProvincieGro
ningen stelde binnen het kader van
MADD,aan 25gemeenten eensub
sidievan € 500,-.terbeschikking en
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I Hondenzijn leuk nog steeds leuk!! I

Wie (her)kentzo'ntegelije ?(Foto:Henk Remerie)

Truus Top

tegen haarmoederzeggen "mama,
dat isdestem vanzwartepiet!"

--- - -- - - -~
Sinterklaas metal zijn "knechten".
(Foto:Luciekol)

Afscheid van hoofdpiet
Na het bezoek van Sinterklaas enzijnpieten aan basisschool deTil
werd de G&T ontboden door de goedheiligman om zijn trouwe
hoofdpiet mee uitte zwaaien. De hoofdpietdiende 17 jaarinThesinge
engaat nuvan een welverdiend pensioen genieten indeSpaanse zon.
Erwas zelfs een rollator voorpietnoodzakelijk bij hetbezoek aan de
Til endan wordt hetlijd vooreen opvolger! Namens deoudercom
missievan deTil was er een mooie afscheidscadeau voor piel.

Dehoofdpietgaatmetwelverdiend pensioen. (Foto:Mat/hijsKol)

Ook dit jaar was het opdedag van
aankomstvoorde kinderen erg span
nendwatergebeurd was metdestaf
en het boek van Sinterklaas. Een
dievenbende zou er mee vandoor
gaan. Gelukkig heeft onze dorps
veldwachter, Jaoob v. d. Woude,
voldoendegezag en uitstralingzodat
hun vlucht per boot in het Maar
voorkomenkon worden.
Zo gebeurt er tochelk jaarweer iets
bijzonders. De hoofdpietkan leuke
anekdotes vertellenoverde verstre
ken jaren.Deaankomstper helikop·
ter was uniek en spannendl Hel is
ontzettend leukomditfeestsamen te
vieren en veel kinderen maakten
indruk maar vooral de jongen metde
groene krokodil. Elkjaar weer kwal
menze samen enwerden ze ouder...
Midden indezomer stond piet af te
rekenen bij de Plus-markt in Ten
Boer en hoorde een klein meisje

Groet,MarianneHaagmans

aan tetwijfelen. Een aantal kinde
ren loopt vervolgens een dag met
besmeurde maillots, broeken en
stinkende schoenen. Erg vies, on
prettigenonhygiënisch!!

Ikben erinieder gevalpoepzatvan!!

Voor hondenbezitters in het alqe
meen en hondenbezitters van fre
quentloslopendehonden inhetbij·
zonder:

Zouden jullie in ieders belang (ik
denkvooralaan alle spelende kinde
ren,maarookaan andere mededor
pelingen) de rommel van je hond
willen opruimenofdehondelderszijn
behoefte latendoen? Misschienhelpt
het om te denken aan het mooie
gezegde:
Wat gij niet wildat ugeschiedt,doe
datook een ander niet!!!

Daagsna hetuitkomen van de G&T,
editie december 2004, lag er een
verse hondendroloponze oprit.Een
hetzevan de hondenbezitters?Onze
tuinbielzen vormen ook een dank·
baar hondentoilet.

TIjdens degraafactiviteiten indeW.F. Hildebrandstraatkwam eentegeltje
tevoorschijn.Eengaafexemplaarmeteenbeetjevreemd witpatroonopeen
donkere achtergrond. Afmetingen circa 12 bij 12 cm. Carel Hazeveldwil
graag weten of iemand van onze lezers wel eens ergens zulke tegeltjes
gezien heeft. Volgens Carelmoetheteenoudtegeltjezijnwanterzitten nog
restenvaneenkalkmortel op.

Deel twee van deserie: Het probleem blijft zich "ophopen"!

Ik ben nog steeds een enthousiaste dorpsbewoonster uitThesinge,
een mooi en schijnbaar schoon dorp,waar ikme nualweer eenaantal
jaren thuis voel.
Waar ik me helemaal nietthuis bij voel, is deblijvende ergernis over
hondenpoep, die ik overal in het dorptegenkom. Een jaar geleden

I. had ikdehoop datdooreen berichtje mensen hun verantwoordelijk
heid voorhunhonden zouden nemen, maar datbleek een utopie!!

Maar ook ineen grotere kring dan
, alleen onze grond (ongeveer van

hetbordje 'Thesinge'aandeMolen·
wegtotaanhetbord'Thesinge'aan
de Lageweg,énniettevergetenhet
rondje Klunderl) is het vergeven
van hondenpoep, 's Ochtends op
weg naar school lijkt het meer een
reuze-slalomom de hopen te orn
zeilen,daneen prettigewandeling
naarschool,Onlangsgebeurdehet
tweemaal intwee weken tijddatde
kleuters van groep 1 en 2 op het

I schoolpleinineen hondendrolstap
te, achter de schommel en in de
zandbak. Hoewel ik weet datveel
hondenbezitterszelf kroosthebben,
beginikdaarnaditsoortervaringen

Weet udit misschien?
I Wie herkent dit tegeltje?

"Hallo, ik ben er weer"
Fantastisch!
Dankzij de Thais'ners(ongeveer 150handtekeningen) ;DankzijWier·
denen Borgen; Dankzij · nee, we noemen geen namen- die ervoor
gezorgd hebbendat ondergetekende weer inThais'n woont.
Hartelijkdank.
Wat iser mooieropdezewereld dan gelukkig zijn inThesinge!!!

Vriendelijke groet,Jakob van derWoude
Bakkerstraat5
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Foto van de maand
De kerstboom komt deze keer nietuit Duitsland. Wegens 'organisatorischeproblemen inHese/'komen ergeen
kerstbomen meeruitHesel,departnergemeente van TenBoer.De vereniging Dorpsbelangen Thesinge heeftzelf
een boom aangeschaften samen met enkele vrijwilligers opgetuigd.Zozijn we ook ditjaarweer helemaal inde
kerstsfeer. (Foto:WolterKarsijns)
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Protestantse
gemeente

De redactie van
de Garmer &Thesinger Express

wenst al haar lezers en adverteerders
fijne feestdagen

en een voorspoedig 2006.

Agenda
Zondag 1januari (nieuwjaarsnacht)
Kloosterkerk, Thesinge: 00.00 
00.30 uur: Kloksmeren. Ubent wel
kom om een slokje tekomen nemen.
Trefpunt Thesinge; 00.30- 03.00
uur: Zoalselkjaar isook ditjaarhet
trefpuntopnieuwjaarnachtweerge
opend omelkaar hetbeste tewen
sen. Met medewerking van "First
Move". Het eerste drankje wordt u
aangeboden door Dorpsbelangen
Thesinge.
Vrijdag 13januari
Buurhoes. Ten Boer; 14.00 uur:
Neijoarsveziede bijdeANBO m.m.v.
VisvrouwenensembleGitjeGenoat.
Alle 50-plussers zijnvan harte wel
kom.
Vrijdag13 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de:20.00uur:NeijoarsveziedeNBvP,
Vrouwenvan Nu.Met een optreden
vaneen musicalgroepvanhet Rode
Kruismet zang en sketches.
zaterdag 14 januari
Café molenzicht. Thesinge; 20.00
uur:neijoarsveziede met "Thomas-
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voar en Pieternel"en "deKoning en
dedame".Kaarten à € 10,- ppzijn
verkri jgbaarvanaf zaterdag7janua
ri, 10.00 uur bij Roelf Koopman,
Molenweg 10 (slaapzak mee).
Woensdag 18januari
Marskramer lb, Ten Boer; 19.30
21 .30uur:"Desigaret debaas".De
Hulpverleningsdienst GGD Gronin
gen, Thuiszorg Groningen en het
StoppuntGroningenorganiseren een
presentatievoor mensen diewillen
stoppen met roken.Iedereendiewil
stoppenis,geheelvrijblijvendengra
tis, welkom. Wel graageven aanmel
den. Telefonisch: 050 3123022 of
pere-mail: jankersen@stopt.nl.
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"De Soos"
Deklaveriasavord indecemberheeft
devolgende uitslag opgeleverd:
1. JoReinders 4874
2. Kees Wierenga 4754
3. Jannes Ramaker 4593
4. WilmaTammeling 4497
Inhet jaar2006 beginnenweweer
metfrissemoed! Deeerstekeerisop
dinsdag 10 januari, aanvang 20.00
uur. Nieuwe leden zijn van harte
welkom.

24 december Kerstnachtdienst
20.00 uur Thesinge
ds.deLangeen liturgiecie.
(m.m.v. brassband Heman)
22.00uur Garmerwolde
Mw. I.Plaatsman
(m.m.v.GemengdMannenkoorGar
merwoldeenSanne Werkman)
25december W' Kerstdag)
9.30uur Thesinge
ds.Volbeda
31 december
9.30uurGarmerwolde
Liturgiecie.

1 januari
9.30 uur Thesinge
ds.Volbeda
8 januari
10.00 uur Thesinge
ds.van Wieren
15januari
10.00 uur Garmerwolde
ds.Pol
22januari
9.30 uur Thesinge
dS.Volbeda
29 januari
10.00 uur Garmerwolde
dhr. Luinenburg


