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Typerend tafereel in Garmerwolde: een ronkend, knorrend
geluid dat aanzwelt, kinderen die naar de kant van de straat
komen en joviaal hun hand opsteken naar twee oudere, maar
o zo vitale mannen, die dan alt ijd weer met een even joviale
groet antwoorden.
Het zijn de gebroeders De Jong uit Garmerwolde.
Dit voorjaar gingen hun laatste koeien weg. Voor ons reden
om met hun én mevrouw De Jong terug te blikken .. .

Wanneer je met kennissen over
Garmerwolde praat, wordt meestal
gevraagd: Werkt iedereen in Groningen
of wonen er alleen boeren?
Het kost dan wel even tij d om uit te
leggen, dat er (veel) mensen in
Groningen werken, dat er ook
landbouwers wonen, maar dat er ook
bedrijven zijn, die voor werkgelegenheid
in het dorp zelf zorgen.

Een van deze bedrijven is het bedrijf
van dhr. van der Molen. U weet wel, die
van de zonweringen.
Het bedrijf werd in 1973opgericht. In
de afgelopen 5 jaar is er een nieuwe
hal en een nieuw kantoor bijgebouwd.
Het personeelsbestand is uitgebreid tot
12 mensen.
Men is bezig te onderzoeken of er
vrouwen zijn die partti me werk will en
verrichten in het bedrijf zelf.

Een kijkje bij hetbe<1rijf leert dat er
verschillende soorten zónweringen zijn.
Markiezen, zonneschermen, luxaflex
(voor binnen en buiten. De buiten
luxaflex heeft omgekru lde en bredere
lamellen, waardoor ze steviger zijn).
Coolshades (zonnehorren, deze worden
vooral gebruikt bij grote gebouwen. Op
het moment is men bezig met een
projekt om deze horren oprolbaar te
maken).
Hoewel zonweringen wel het grootste
deel van het bedrijf uitmaken ,
fabriceert men er ook aanverwante
art ikelen zoals dekkleden of kappen
voor pleziervaartuigen.
Ook levert men er beveiligingshekken
voor b.V. juwelierszaken.

Het bedrijf werkt niet alleen in
Garmerwolde maar door het hele land.
Het verzorgt bovendien de bevestiging
en het onderhoud van de geleverde
zonweringen.

Wat heb ik nou
aan mijn fiets
hangen?
Op 11 oktober j.1. kwam de heer W.
Dussel naar Garmerwolde om een
lezing te houden voor de
Platte landsvrouwen over zijn
roemruchte fietstocht dwars door
Amerika.
Als gasten waren de dames van de
C.P.B. uit Thesinge aanwezig, zodat 81
dames het café van de heer Maat
vulden.
Het was een boeiende lezing waarvan
ook ondanks haar doofheid juffrouw
Bos kon genieten, dankzij een speciale
hoofdtelefoon.
De volgende bijeenkomst is op 7
november. Dan vieren we ons 45-jarig
jubileum.

Dorpspraat

We wonen hier ook met plezier, dat
scheelt ook. We hebben de boel laten
vertimmeren, een fijn uitzicht , dus wat
wil je nog meer?'
Op de vraag of het boerenbedrijf nog
wel toekomst heeft zegt Freerk: 'Ach,
wat zal 'k zeggen. De groten wel, ja.
Maar de kleine bedrijven, nee, dat zie je
wel aan de kleine middenstand in
bijvoorbeeld Garmerwolde. Vroeger had
je hier de wereld aan winkels. Nu is er
bijna niks meer. Ja, de SRV·wagen.
Maar als straks Maat weg is, is 't
gebeurd.'
En als we ze tot slot vragen of ze, als
ze weer moesten kiezen, wéér in 't
boerenbedrijf gingen, antwoorden ze
unaniem: 'Jazeker man, je m6ét er van
houden; maar áls je er van houdt , dan
wil je nooit meer wat anders .. .'

Hij staat nog steeds in de schuur.
Nou ja, tijdens de oorlog ging het
bedrij f gewoon door.
Ja, je moest vee en koren leveren, maar
ja, dat probeerde je zoveel mogelijk Ie
onlduiken. Aan zwarl handel hebben we
uit principe nooit meegedaan. Dat was
wat, we hebben in de oorlog tijdenlang
iemand gehad, die stal onze eieren uit
het kippenhok . We hadden wel een
vermoeden wie 't was. Maar echt
gegrepen hebben we 'm nooit. Toen we
hem begonnen te verdenken is 'ie er
mee opgehouden. Ja, die man kwam
hier steeds wat lenen.' (gelach).
Mevrouw De Jong: 'Ach, ze kunnen
toch nooit stilzitten , een zogenaamde
'rustige oude dag', dat is niks voor hen
en 'I is trouwens ook mooi als je nog
wat te doen hebt.

'In 1939, dus 40 jaar geleden bijna ',
vertelt Freerk de Jong, 'kwamen we
hier in Garmerwolde. Ja, en toen zeiden
ze al dat we er nooit tussen zouden
komen. Maar dat pakte wel anders uit
hè.'
Freerk's oudere broer rookt een pijp en
lacht maar wat, terwijl mevrouw De
Jong ons op ferme plakken koek
trakteert; wat - naar later bleek· goede
ondergrond was voor de al even gul
verstrekte heldere jenever.
'We kwamen oorspronkelijk uit
Friesland, maar ja, vroeger dan was het
zo dat je een boerderij pachtte. Dan
pachtte je voor een paar jaar een
boerderij en daarna verhuisde je dan
vaak weer. In 1912verhuisden we
vanuit Friesland naar Ellerhuizen. We
waren met 9 kinderen thuis vroeger,
waarvan er nu 6 boven de 65 zijn. Ach
ja, als je uit een groot gezin komt, laat
je je niet op de kop zitt en hè.
Ja, toen moesten we elke dag een uur
lopen naar school. Fietsen waren er
immers niet. Er kwam wel eens een
stoom-automobiel voorbij . Dan lagen
we met z'n allen nog een poosje met
de neus op de weg om de stoom op te
snuiven .. .'
De gebroeders De Jong · maar zeker
ook mevrouw De Jong - hebben
letterlijk nooit stil gezeten. Zelfs
vandaag de dag bewerken ze nog hun
land (ze hebben nog ongeveer 13
bunder). Verder hebben ze nog wat
'kleinvee' zoals kippen, kopvaarzen en
'n héél stel poezen rondom het huis.
En toch: 'We hebben altijd met plezier
gewerkt. We hebben nooit gemopperd
als we 's morgens opstonden in de
trant van wat krijgen we 't weer zwaar
vandaag.
Ik kan me wel indenken dat er heel veel
boerenzoons iets anders gaan doen,
vandaag de dag. Ze willen niet meer zo
ploeteren als hun vader.'
In het voorjaar gingen dan hun laats te
koeien weg. Deed dat hun ook wat, of
hadden ze er verder geen binding mee?
Freerk: 'Jazeker jong ! Koeien zijn niet
stom. Dat zeggen de mensen altijd,
maar dat is helemaal niet waar'.
Mevrouw De Jong: nu nog, als m'n
broers bij de koeien komen, die ergens
in 't dorp in de wei staan (bij
Wigboldus o.a.) dan komen de koeien
helemaal naar het hek toe. Ze
herkennen hun stemmen, dat is toch
heel frappant. Nee, koeien zijn echt
niet zo stom . Haar man vult aan: 'We
hadden vroeger diverse mooie prils
koeien. De laatste, dat was Trientje 38,
die is in mei j .1. weggegaan. Ja, dat
was een mooie koe. Dat wil zeggen, ze
had een grote opbrengst. Die
keuringen, daar hadden we 't dan wel
druk mee, want dan ging je de koeien
dubbel zo goed verzorgen hè, zodat ze
er op hun mooist opstonden .'
Freerk: 'In 1939 zijn we hier in
Garmerwolde begonnen met aard
appelen. Dat vonden de andere boeren
in Garmerwolde toen maar niks. Maar
ze hadden wel veel belangstell ing voor
onze pootmachine. Dat was wal! Die
hadden we toen gekocht voor f 145,-.



Het Bestuur.

kleuterbureau gehouden werd.
Momenteel is men nu aan het onder
handelen met de kerkeraad en het
kerkelijk bureau in Groningen.
In de Openbare Lagere School in
Thes inge kunnen we eventueel ook
terecht maar dan wel voor ti jdel ijk. De
school en het huis van de fam. V.d.
Laan zullen n.l. gaan fungeren als
wisselwoningen l.v. met de komende
renovat ie-plannen.
Wanneer men nu precies met deze
renovatie zal gaan starten, kon de
gemeente niet zeggen . Aangez ien het
bestuur en dokter Friezema toch liever
wat meer zekerheid wilden, zagen ze
van dit onderkomen af.
Als reserve hadden we dan ook nog
Het Trefpunt in Thesinge.
Mocht het nu, om welke reden dan ook,
in de pastorie in Garmerwolde niet
door gaan dan zal het bestuur g_an
onderhandelen met de kerkeraad in
Thesinge.
AI met al hele plannen maar toch niet
tot volle tevredenheid van de bevolk ing.
Men wilde iets meer zekerheid dus
werd als volgt besloten:
1e: De advertentie voor de verkoop van
het gebouw in Garmerwolde wordt niet
eerder geplaatst vóór dat er zekerheid
is waar de nieuwe plaats van bestem
ming is en dan niet voor tijdel ijk, om
een zoveelste verhuizing te voorkomen.
2e: Indien pastorie of Trefpunt niet
door gaan , volgt een nieuwe leden
vergadering.
Hiermee ging iedereen akkoord.
Nog even een mededel ing wat betreft
de materialen uit het magazijn. Deze
moeten voorlopig uit Ten Boer komen.
Het bestuur is bezig met de aanschaf
van een aanhangwagen zodat men
indien nod ig een beroep kan doen op
de heer Balkema die dan de materialen
thuis zal bezorgen .
Tel.m. Groene Kruis Ten Boer 05902
1575.

o Het bord 80 km op de Rijksweg
verdwenen is?
o Het bord 70 km er juist is geplaatst,
omdat er al zoveel ongelukken gebeurd
zijn ?
o Er op de oude Rijksweg borden
geplaatst zullen worden, met de
bedoeling weggebruikers erop te wijzen
hun snelhe id te beperken ?
o Als alle weggebru ikers deze borden
in acht zullen nemen , het zeker voor de
bewoners veiliger zal worden en er
minder ongelukken zullen gebeuren?
o Er dan zelfs helemáál geen
ongelukken meer hóéven te gebeuren?

Moar 't is ons veul, veul . . . joa, hail
veul weerd!

Mit dank en hartelieke grout,
T. Schutter en echtgenote.

Naar aanleiding van de rubriek 'Wist u
dat . . .' wil het bestuur van het Groene
Kruis toch even reageren .
'Wist u dat de Openbare Lagere School
van Thesinge nu Groene Kruisgebouw
wordt?' ...
'Nee' was het antwoord van een
lezeres, tevens bestuursl id van het
Groene Kruis, wan t er is inderdaad wel
over gespro ken maa r er is nog niets
besloten.
Daar het Groene Kruisgebouw te
Garmerwolde per jaar een explo itatie
verlies heeft van f 4000.. à f 5000,. en
slechts 2 à 3 maal per maand wordt
gebru ikt voor zuigeling- en
kleuterbureau, zijn de kosten in
verhoud ing met het gebru ik onzes
inziens erg hoog .
Deze zaak werd iets verspoedigd
doordat de verwarming helemaal
vernieuwd moest worden en het pand
nu leeg staat door de verhuizing van de
fam. Brust.
Aangezien dit gebouw belangrijk is
voor de bevolking van Thesinge en
Garmerwolde meende het bestuur dat
het een goede zaak was de bevolking
persoonlijk van de gang van zaken op
de hoogte te stellen en eventuele
nieuwe plannen bekend te maken.
Men schreef dus een vergader ing uit
op donderdag 5 oktober in Café Maat
te Garmerwolde, met als aqenda-punt :
Voorstel verkoop van het Groene Kruis
gebouw.
Gelukkig was er deze avond sprake van
een goede opkomst !
De ledenvergaderingen van het Groene
Kruis worden helaas erg slecht
bezocht! Deze avond gaf dus weer een
beetje moed .
Het bestuur meende dat een nieuw
onderkomen gezocht moest worden en
dan wel het liefst in Garmerwolde, ook
vanwege het feit dat dokter Friezema
daar woont.
Men heeft de leerkamer van de
Hervormde pastorie op het oog waar
vroeger ook het consultatie- en

Dank aan Thais'n
Lest rinkelde bie ons de telefoon.
Ik heurde doar 'n bekende toon .
'Hier' zee d'r ain .. . 'rnit Thais inger
dörpsbelangen, ken ie ons mit 'n man
of drei ontvangen?'
'Vanzulf' zee ik, 'Thais 'n is ja nog altied
'n beetje nummer ain .'
'Wie wil 'n joe geern ais 'n keer op
'Bloemhof' zain .'
Het was dou doadliek koop en slag.
Zai kwam'n op 'n dönderdag.
Ook hadden zai gain leege handen:
'n Bak mit blommen om van te
woatertanden.
'Kiek', zeden zai, 'dit is nog veur joen
'Thaisinger' verleden . len woard en
doad heb ie veur ons d örpke streden.'
Het wér dou 'n beetje waarm om ons
gemoud.
En 't dee ons baiden doanig goud.
Wie hadden zuks haif nait beneere.

Over het Groene Kruis-gebouw

o We vorige maand wat ál te voorbarig
berichtten dat de O.L.S. in Thesinge
Groene Kruis-gebouw werd?
Bezoeksters van het kraambureau
weten inmiddels wel beter! U nu dus
ook !
o De act ie 'Doe Kalm Aan op de
Schutterlaan !' ook voor ugeldt?!
o U nog maar heel kort kunt genieten
van de melk-vrachtboot, die 's och tends
vroeg en 's middags rond een uur of 5
doo r het Thes inger Maar glijdt?
o En dat dan ook de vert rouwde
aanb lik van de melkrijder met zij n
trekker en bussen uit onze dorpen
verdw ijnt?

Rabobank ~
GARMERWOlDE

de
Zilvervloot --Ideaal Spaarplan
voor 15 plussers:
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lang nog niet zo' n ma l bedenksel is
gebleken van die boekenmakers-club .
Bovend ien krijg je in die week voor f 3..
een boekje, dat door Gert ie Evenhuis
en Piet Klaasse is gemaakt: 'De tram is
geel, het gras is groen '. Erg leuk,
omdat het goed aangeeft hoe dorps
kinderen denken over het leven in een
grote stad als Amsterdam , en hoe
stadskinderen aankijken tegen het
leven op het platteland.
De boeken die verder in deze feestweek
bekroond werden met Griffels,
verkopen door die (zeer verdiende)
prijzen zó goed en hebben door de
kinderboekenweek al overa l zoveel
aandacht gekregen, dat we ons daar
verder geen zorgen over hoeven te
maken . Die titels hoeven hier niet extra
genoemd te worden . Stuk voor stuk
kunnen ze waardevolle verjaars- en
Sinterklaascadeaus worden (volgende
maand , tegen de Sinterklaas, volgen
extra tips !) De jury die die prijzen
uitdeelt, bestaat uit vier grote mensen
die allemaal Veel Van Kinderboeken
Weten. Maar . .. het blijven grote
mensen, en het is op z'n minst
merkwaardig dat de eveneens
bestaande klnderiury's vaak met heel
andere titels uit de bus komen ! En
daar zullen we het volgende maand,
met de Sinterklaas-boekentips, dan ook
over hebben . Want kinderen zijn
tens lotte ook niet gek en die weten zelf
heel goed , welke boeken zij de beste
boeken vinden.
Tot ziens dus , en allemaal de groeten
van Annelies (Schutterlaan 29,
Thesinge).

THESINGE
Telefoon 1262

J.L. HAVINGA
l.uddestraat I

Bestellingen worden bezorgd:
vrijdagmorgen te Thesinge

vri jdagmiddag te Garmerw olde

..de JEUGD Express..

Rund-
en Varkens

slagerij

De kinderboekenweek is weer achter
de rug.
Aan een paar kinderen vroeg ik, of zij
wisten waarom zo'n week nu eigen lijk
gehouden word t. Eén van hen had geen
idee, de tweede zei: 'nou, het is een
feest', en de derde vroeg bedac htzaam
of ze dat eigen lijk wel moest weten.
De kinderboekenweek is inderdaad een
feest, en misschien is het wel handig
te weten dat dit feest geboren is uit
het idee dat kinderboeken nu eenmaal
veel te weinig pub liciteit krijgen in
kranten en tijdschriften. Zo'n feest dat
door het hele land een week lang
duurt, is natuurlijk een prima manier
om persmensen, ouders, onderwijzers
én kinderen met hun neus op het feit te
duwen dat er nog altijd veel
fantastische en waardevolle kinder
boeken verschijnen! De mensen van de
boekenwinkels doen ook maar al te
graag aan het feest mee, want dan
worden er tenminste weer veel
kinderboeken verkocht. De meneren en
mevrouwen die het feest organiseren,
horen allemaal bij de C.P.N.B. (de
Collectieve Propagande van het
Nederlandse Boek), een club van
uitgevers, boekhandelaren en
bibliotheekmensen. Boeken zijn hun
beroep en natuurlijk willen ze graag dat
boeken goed verkopen . Andere
winkeliers hebben allang gemerkt dat
feestjes als Moederdag, Vaderdag,
Werelddierendag en noem maar op dé
manier zijn om veel mensen allerlei
artikelen te laten kopen waar ze anders
niet zo gauw aan toekomen, echte
cadeautjes.
Boeken zijn ook èchte cadeautjes'en
vandaar dat zo'n feest van een week-



«stoomfl.1itjes»
Te koop:
Irene • cons. aardappelen, voor
winteropslag.
K. Jan sen, Geweideweg 11,
Garmerwolde.

Te koop:
Alt ijd in voorraad, gebr.
brandstoftanken inh. 1200 1., +
herlsthooisel voor tuin en stal !
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garrnerwolde, tel. 050-487365.

'H.H. Veehouders' • beste l vroegtijd ig
uw zaagsel, wit ol bruin, in zakken
±25 kg.
K. Jansen, Geweideweg 11,
Garmerwolde, tel. 487365.

DE ALPENJAGERS

Zoals beloofd in het vorige nummer,
stellen wij hierbij 'de Alpenjagers' aan
u voor, een groepje muzikanten van De
Harmonie in Garmerwolde. Het zijn één
meisje en negen 'jongens'.
Marleen Hazeveld, pist on
Nico Nienhuis, pis ton
Egbert Post, cor
Jan Havinga, bugel
Klaas Pestman, bugel
Elhorst, alt-sax
Roelof Stol, bariton (en muzikaa l leider)
Hennie Havinga, bas
Anne Jan Groeneveld, drummer
Alko Mulder, tuba (en zakelijk leider).

Te koop:
Sierduiven, 'hoogvliegers' en
'helmduiven' bij Janet Jansen,
Geweideweg 11, Garmerwolde, tel.
487365.

Te koop:
4 grote glasgordijnen, erg mooi.
1 salonta fel met glasp laat (gerookt).
L. v.d. Veenstraa t 3, Garmerwolde, tel.
050-487067.
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5 nov. Garmerwolde 14 uur ds. Keizer
12 nov, Thesinge 10 uur ds. De vries
Batenburg
19 nov. Garmerwolde 14.30 uur ds. De
Vries-Batenburg en cand. Witt eveen
(afscheidsd ienst cand. Witteveen)
26 nov. Thesinge 10 uur dr. A.M.
Witteveen

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
Niet alleen modern - maar ook klassieke woonvormen

laten wij u graag zien.

Voor 'n vri jblijvend kijkje of advies - óók over
vloerbedekking en gordijnen - bent u altijd van harte

welkom.

TRAIISP RTBEDRIJF
k~ ;ansen

Sla.ter · Ten Boer
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - Tel. 05902-1 383

Geweideweg I I - Garmerwolde .
Speciaal voor vervoer van consumptie aardappelen en los gestorte granen.

Tel. 050-487365.

verticaal

1. aanlegplaats
2. walkant
3. doelman
5. plaats in Utrecht
6. niet thuis
7. nederland
8. oude lengtemaat
9. oorspr. bewoner Alrika

13. noodzakelijk
17. versuft
19. ontkenning

Oplossin gen kunnen voor 15 november
ingeleverd worden bij B. Tuin,
Dorpsweg 14, Garmerwold e.
Onder de goede inzendingen word t een
prijs verloot.
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Café - Bar - Eetcounter
'LEWElIBORG'

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Open van 10 uur v.m. tot 2 uur.
Maandag en donderdag tot I uur .

Boeren-Burgers
Buitenlui!

Voor- het uitvoeren van werkz umheden van
velerlei aard SWt het loonbedrijf 'Srcwezc' dag
en nacht voor u paraat .
W ;n wij zoal voor u kuooen ooen!
Frezen - zaaien . pe~n . maaidersen• bieten
rooien - sproeien • het maken van rijku ilen •
grood- en graAfwerk - enz., enz.
Va« riichtingen bellennaar:
PJ. v . Zanten, tel . 48 709 1. b.g.g. 48 7328
Loonbedrijf Stoweu. Garm erwold e

de
Zilvervloot
Ideaal Spaarplän
voor 15 plussers :.

10% premie

Rabobank ~
GARME RWOLDE

Dan voor een lekker stukje taart of gebak, even naar

lets te vieren?

Ook kunnen wij bezorgen , dan even bellen naar R.K. Stol , Dorpsweg 40,
Garmerwolde, tel . 050-487292 of 127435

Oosterhamriklaan 117
9715 PB Groningen
Tele foon ()5().772552

J.C. Kapteynlaan 18
9714 CP Groningen
Telefoon 050-127435

Bakkerij Stol

• Alle Ideuren en modellen UIt VOOfrood
lewerboar . Vele ccceueees en on6et~len

• Pnmo ~Ke en reJX1rtJfJe

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624
Wer kplaa t s 's maandags de gehele

dag gesloten

Levering van a lle soorten
rijwielen , motoren,

bromfietsen
ZUND APP . KREIDl ER . GAREllI

.VESPA· TOMOS · YAMAHA
.FANTIC

Bovag-lid

MOTOR EN HANDEL

Joop
Noordhol

Motor of
bromfiets

•
C:eyens yerhuur

yan
AUTOBOXEN

•

• njeuwbouw
• yerbouw

• onderhoud

TIMMER- EN AANNEMINGSBEDRIJ F

J. Y. LEGGELO
Telefoon 487389

Garmerwolde

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

o ude rijksweg I I
GARMERWOLDE
tel. 050-48750 I

U hoeft niet naar
modestad Parijs of naar

lichtstad New Vork!

KO M EN BLIJF GEWOON
BIJ :

rg

Pi
Hofstede in

,.hesinse
Verf- Glas - Behang

Klompen - Laarzen

Van der Molen
leyert n~et

alleen
zonneschermen
Natuurl ijk maken wij gr aag een
sche rpe offerte voor u a ls ' t o m

ee n zcrmescberrn gaat.
Maar teve ns houd t on ze afde ling

zei lmakerij zich be zig m et he t
o pn ie uw beklede n van mark iezen.
of me t het re pareren van ten ten .
O ns leveringsp rogramm a omvat

verder:
vouwwanden, verduist eringe n.

rolluiken. voo rze tra m en e n
konstruktiewerken.

Informeer vrijb lijvend naar onze
mogel ijkheden en prijzen.

Fa. M. Y.d.
Molen &. Co.

Kantoor en werkplaats :
O ude Rijksweg 12. Garrnerwolde .

tel. 050·4 87098

Adviseuze voor Lewenbc rg:
mevr . H. Drewes. Mee r-paal 170.

lel. 050·4 105 31.

Firma R. Veenstra
Kwekerij en bloemsierkunst

Grote partijen perkplanten. zoals
TAGETES - SALVIA·S - AGERATUM

- GERANIUM - ENZ. ENZ.

GARMERWOLDE
050-487280

o

TEN BOER
05902-2946

ELE KTRO
STEREO
HI-FI
TE1..jl~VJSIE

/

E .HAVENGA DAMMINGA · IN DE EERSTE PLAA TS STIJL.
. . . UW STIJL . . .f

Verder levering van alle soorten
blOemslukken. bruidsboeketten en

grafwerk

OUOE RI.JKS\NEG 9
GARMER\NOLOE

050-.487425


