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Reeds in het voorjaa r van
1981 was afgesproke n dat er
een praatje zou worden gemaakt met de fam. Kolman
aan de Grasdijkweg, over de
hobbies van man en vrouw.
Door verschillende omstandigheden, o.a. de feestweek Garmerwolde, was het
steeds weer verschoven,
doch nu werd het toch wel
tijd om op die afspraak
terug te komen.
Woensdagavond 9 september wij er heen met z'n
drieën.
Eerst even een paar di ngen
over leven en werken van de
fam. Kolman.
Beide komen uit Nieuweschans. Zij wonen nu ongeveer 6 jaar in Garmerwo lde
na op verschi llende adressen
in Groningen te hebben gewoond.
Hij is thans Y9 jaar en zij
enige jaren jonger. Ze
hebben elkaar leren kennen
achter op een bodewagen,
waar zij heerlijk met de
benen zat te scho mmelen en
hem geen plaatsje gunde.
Hij trok haar er toen pardoes
van af, zodat ze plat op
straat kwam te zitten . Over
beschadig ingen is niet gesproken .
De 55-jarige bruiloft hebben
ze vorig jaar gevierd.
Ze hebben 6 kinderen (3
jongens en 3 meisjes), 20
kleinkinderen en 5 ach terkleinkinderen.
Door die bruiloft is dhr. Kolman weer begonnen met
roken. Het was n.1. niet zeker
of de keuken in café 'De
Leeuw' op tijd klaar zou zijn
en de uitnod iginge n waren
reeds verstuurd . Alles is
toch nog tijdig in orde gekomen, maar toen had dhr.
Kolman de smaak van een
siga ret al weer te pakken .
Verder zijn beide veel met

Me neer Ka/man

poli tiek bezig en zijn ze
reeds 50 jaar act ief lid van
de CPN. Ze gaan nog graag
op reis. De afgelopen zomer
zijn ze naar Luxemburg en
Zweden geweest. Dhr. Kolman is als 1Y-jarige naar
Amerika gegaan, waar hij en
een vriend, kennismaakte n
met de Sioux-indianen. Als
teken van vriendschap werd
hen' hondenvlees aangeboden, wat daar gold ais
een delicatesse. Ze trokken
ook nog naar Mexico , waar
ze als cowboys werkten.
Reeds op de lagere schoo l
kwam het tekentalent van
dhr. Kolman aan het licht.
Zijn grootvader schi lderde
ook en deed aan houtsnijwerk. Zijn vader vond evenwel, dat je als kunstsc hilder
geen droog brood kon verdienen en liet hem voor
monteur leren, wat hem in
de oorlog nog zeer goed van
pas kwam.
Hij bracht het tot chef -mono
teur in een garage te
Groningen . In deze garage
werden in de oorlog de voert uigen gerepareerd die de
Duitsers hadden buitge-

maakt op de Engelsen en de
Fransen bij Duinkerken.
Deze reparaties werden ge·
saboteerd , z ó, dat er wel een
heel eind met de voertuigen
te rijden was, maar ver in
Duitsland stu k en onherstel·
baar bleven staa n.
Uiteindelijk is dhr. Kolman
daarop gepakt en in het
Huis van Bewaring terecht
gekomen. Hij wist echter
met behulp van z'n vrouw te

ontsnappen en ging onderduiken in Friesland.
U begrijpt dat er door deze
verhalen niet veel meer over
z'n hobbies is gesproken.
Daarover nu.
Aan weerszijden van de inrit
van de fam. Kolman staan
twee paaltjes . Uit de ene is
een mannenhoofd gesneden
en uit de andere een
vrouwenhoofd. Doordat het
hout waaruit de mannenkop
is gesneden, nog erg vers'
was, heeft dhr. Kolman deze
eerst gelakt. In de tuin staat
een boomstam met daarin
uitgesneden een oor, een
hoofd en een mond (horen,
zien en zwij gen). Daarnaast
ligt een stam waaru it een
kop is gesneden en waarop
stippe n zijn aangebracht ,
sprekend een panter en er
tegen leunt een krokodi l. Z'n
ogen bestaan uit de knoesten in het hout.
Acht er in de tuin staat een
leuk prieeltje .
Op de zolder van zijn huis
heeft dhr. Kolman een atelier ingerich t waar hij schildert. Verschillen de mooie
sch ilderstukken hebben we
bewonderd. Hij verte lde, dat
hij eerst een sch ilderij

Mevrouw Ka/ ma n
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maakt, deze een poosje aan
de wand hangt, de fouten
ziet die er in zitten en dan
aan het veranderen slaat.
Dit waren dus al twee
hobbies; houtsnijwerk en
schilderen. De heer Kolman
heeft n.1. nog een derde
hobbie en dat is dichten.
Daar is hij vaak 's nachts
mee bezig. Hij wordt wakker
en gaat opsch rijven wat hem
te binnen schiet , anders is
hij dat 's morgens vergeten.
Hij is nu bezig een boek te
schrijven over de oorlog.
Bij het weggaan zegt dhr.
Kolman het spijtig te vinden
dat er op de bejaardensoos
niet wordt geschaakt.
Mevrouw Kolman slijpt
steentjes en maakt daarvan
armbandjes , ringen en
hangers. Vroeger zocht ze
zelf de steentjes en is zelfs
eens met een kraan in een
kuil afgedaald , in de hoop
iets bijzonders te vinden.
Nu koopt ze de steentjes.
Zoals ze vertelde is het vaak
afval van fabrieken. De
stenen gaan met water en
een soort poeder in de slljpmachine en komen er als
mooie gladde steentjes weer
uit, die zij dan op de armbandjes enz. lijmt.
Het was al laat toen wij
mevr. Kolman vroegen: 'Als
u uw leven over kon doen,
hoe zou het dan worden'?
Mevrouw Kolman zei, zonder

zich te bedenken: 'Dan
kochten we een woonwagen
om de wereld rond te
De entree bij huize Ka/man
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maar er komen bomen t
Teruggekeerd van een lange
reis door verre landen, vond
ik in maart 1981 de sloten .
langs de G.N. Schutterlaan
nog net zo als toen ik in juli
1978 wegging : vervuild, maar
open! Een blije verrassing ,
want net als de andere import (ik ben immers Hol·
lander, en woon nog 'pas'
twaalf jaar in Thesinge) ben
ik in het dorp komen wonen
omdat het zo mooi is; en ik
hou van die sloten , vervuild
of niet - met de fleurige
bruggetjes aan de ene kant
van de laan en de stru iken
en grasperken en moestuinen aan de andere kant
vormen ze een van de laatste
mooie oude dorpsgezichten
hier in 't Noorden.
Maar ja, ik wist toch dat de
sloot dicht zou gaan - een
open riool , dat kon zo niet
langer, en om technische en

trekken, want er Is nog zoveel te zien'.

financiêle redenen kon een
diepriool niet onder de weg
of op de bodem van de open
sloot. Dus maar eens nagevraagd, en wat bleek? Het
rioo l was niet aangelegd omdat het waterschap geen vergunning had verleend voor
het dempen van de sloot
(het gaat alleen om de oostkant , de kant waar geen
bruggetjes zijn dus). En die
vergunning was niet verleend
omdat acht gezinnen aan
die kant van de Schutterlaan
bezwaar hadden gemaakt.
Die acht gezinnen hadden in
hoofdzaak drie bezwaren, die
me redelijk leken: 1. de
gemeente beloofde wel allerlei mooie dingen in het geval
van wateroverlast (die de qemeente niet verwacht , maar
wie weet .. .), maar zette
daar nooit wat van op papier, met handteken ingen en

zo; 2. de gemeente had haar
eigen plannen wel fraai uitgewerkt, maar liet hardnekkig na de voorgeste lde
alternatieven (riool onder de
weg of riool in de open sloot
. als dat technisch en tlnanciêel inderdaad nauwelij ks
haalbaar is, mag je dat als
gemeentebestuur dan wel
eens bewijzen) ook uit te
werken, en maakte zo de inspraakproced ure tot een
wassen neus; 3. (wellicht het
belangrijkste) het aanzicht
van de laan zou door de
werken landschappelij k sterk
veranderen (een golvend
voetpad in plaats van de
open sloot) en daar voelden
die acht gezinnen, uit liefde
voor het huidige Thesinge en
het Groningse landschap,
niets voor. De gemeente had
het waterschap wel twaalf
garanties gegeven om aan
het eerste bezwaar te ontkomen, maar het waterschap
gaf de acht bezwaarden
achteraf toch gelijk en

weigerde de vergunning.
Nou, ik blij met mijn sloot
dus, en dankbaar aan de
bezwaarden, tot er nóg een
paar dingen bleken. Het
voornaamste daarvan was
wel dat er onder de dorpsbevolking nogal wat haat en
nijd was ontstaan: mensen
die vonden dat het riool er in
ieder geval gauw moest
komen, sloot dich t of niet
(en helemaal diegenen die
vonden dat die sloot in ieder
geval dicht moest, rioo l of
niet) waren woedend op de
bezwaarden; de gemeente
was woedend op het wate rschap; de bezwaarden waren
teleurgesteld in het ge·
meentebestuur; Gedeputeerde Staten (door de qemeente uitgenodigd om te
bemiddelen) zaten ermee in
hun maag en deden niets .
Nou, dat moeten we riatu urlijk niet hebben: haat en nijd
zijn nergens goed voor, en in
zo'n kleine gemeenschap,
waarin bovendien alle partijen van het dorp houden en
vonden dat ze het beste met
het dorp voorhadden, moet
je goed met elkaar kunnen
omgaan, en moeten alle partijen wat toe kunnen geven
om tot een vergelijk te
komen. Bovendien zaten
enkele bezwaarden in hun
maag met het feit dat ze een
minderheid vormden en dus ,
hoe goedbedoeld ook, de
democratische besluitvorming dwarsboomden.
Voor mij kwam daar als klap
op de vuurpijl bij, dat de ge·
meente graag akkoord ging
met mijn voorstel om snelheidsremmende maatrege len
te nemen aan de schutterlaan. Dat is immers in de
laatste vijf tot tien jaar een
drukke weg geworden, waar
veel en veel te hard gejaagd
wordt, niet alleen door een
enkele snelheidsgek die je
toch niet kan tegenhouden,
maar door vele mensen die
de weg goed kennen en,
helemaal zonder erg en
zeker zonder boze opzet, het
gaspedaal éven te diep lndrukken en éven Ie lang ingedrukt houden Oe zit op
zo'n rechte weg op tachtig
voordat je het weet). Maar
de gemeente meldde dat er
door bezuinigingen geen
geld voor zou zijn, behalve
uit het potje 'onvoorzien' van
de rioolwerken . Maar . .. dan
moesten die rioolwerken ook
d66rgaan , en daar was
nauwelijks meer zicht op: nu
heeft de gemeente het geld

nog, maar door een verandering in de subsidieregeling
voor rioo laans luiti ng komt er
tussen de honderdtwintigdui zend en honderdvljftl çdui zend guld en MINDER los
uit Den Haag als de aansluit ingen niet uiterlijk op
31 decemb er 1981 aangelegd
zijn . Nou, ga maar na wat er
zonder vergunni ng van het
wat erschap , en dus zonder
demp ing van de sloot, van
de rioolwerken en dus van
die verkeersmaatregelen terech t zou komen.
Toen zat ik tus sen t wee
vur en. De gem eent e verkla ard e dat ze best de gevraag de ga ranties op
schrift wilde geven , als de
bezwaarden zic h dan maar
terugtrokken. Zo niet, dan
zou de gemeente zich gewonnen geve n: de sloot
bleef open - maar dan
kwa m er hel emaal geen
ri ool , en ook geen s nelheid sremmende rnaat regelen . Zo u dan op een dag
in de verre toekomst het
lozen op open water helemaal verboden worden , dan
zou de gemeente het geld
voor het riool plan niet meer
hebben en dan maar
moe ten zien hoe ze op een
koopj e, zonder boomaanplant, zo nder verkeersrem ming , en zonder verdere
garant ies aan de bewoners,
de zaak dan dichtkreeg .
Toen da cht ik: de hele gemee nschap, 66 k de beo
zwaa rden , wil dat rio ol. De
mee rderhe id wil die s loot
wel dicht, de overgrote
mee rderheid w il ook d ie
verkeersremmende maatreg elen (dat heeft een
enqu êt e in het dorp
onlangs heel duidelijk ge·
maakt); de gemeente wil de
gevra agde garanties wel
geven; als het watersc hap
nou eens . . .
Het waterschap meldd e me
dat ze de vergunni ng wil de n afg even als alle beo
zwaarden zich terugtrokk en. Zoud en de bezwa arden hun bezwa ren
willen o pgeven?
Nou , OPGEVEN wild en ze
hun bezwaren niet, en dat
zou ook fl auwekul geweest
zij n: als je, net als ik, open
sloten mo oier en Gron ingser vind t da n een laan met
aan één kant bomen en een
hobbelend voetp ad erlang s,
dan is dat je eerlijke
men ing en je goed rec ht ,
en daa r val t wei ni g over te
tw isten. Als je ope n sloten

een betere drainage vind t
dan een molgoot van 45 cm
breedte en een dralnaqebuis daaronder, dan is dat
ook je goed recht en heb je
vermoedelijk nog gelijk ook.
Opgeven dus niet, net zo
min als ik , maar wel : opzijzetten voor de qerneensc hap, toegeven aan de wil
van de meerderh eid , buigen
voor de garan tie s van de
gemeente en voo r de nood
der tij den (het inkrim pen
van subsid ies en zo) . en ,
voor di egenen die de verkee rsmaat rege len oo k
noodzakelijk vinden , het opgeven van iets dat je mooi
vindt (de s loot) voor iets
dat je goed vindt (de maatrege len). En zo vonden de
vier partijen (dorpsrneerderheid , bezwaarden , qemee ntebestuur en waterschap) elkaar toc h nog in
een verge lijk, hopelijk nog
net op tijd o m gee n ge ld te
ver liezen . De hel e zaak
wordt nu verder in vrede en
vriendschap afgewikkeld·
al zal menig bezwaarde wel
met weemoed naar zijn nu
nog open sloot kijken . De
gemeente zal voldoen aan
de voorwaarden van het
waterschap en de t waalf
garantiepunten van de beo
zwaarden (die voor alle
aanwonenden van de sloot
ge lden en nu op papier
staan en getekend zij n), de
bezwaarden gaan akkoord
met het dempen van hun
sloot en hebben zich als
bezwaarden teruggetrok·
ken , het waterschap heeft
vergunning ver leend· en
Gedeputeerde Staten, die
einde lijk zover waren dat ze
deze week eens over de
zaak wilden praten, kunnen
nu een ha lf jaartje of zo
over iets anders gaan zitt en
nadenken.
En hoe wo rdt het nu ? Het
geasfalteerde gedeelte van
de weg bijft precies zo
breed als het nu is . Dan
komt er een groenstrook,
met bomen (ik denk gemiddeld twee per huis, mis sc hien wel dri e) en tussen
de bom en gras of krui pspul
of zo . Dan een a fl opend
ta lud , en dan een voetpad,
een tegelpad, dat go lvend
over de bestaand e da mmen
heeng aa t. Als het water schap woord houdt, wo rdt
de ti l ove r de Thes ing er
Maar vern ieuwd en verst evigd , in deze lfd e vorm en
ligging als nu , maar met
een voet pad van 1 met er

aansl uitend op het teqe lpad van 1.50 m over de beo
staande sloot (en dan doorgetrokken naar de kleutersc hool, hopen we). Naas t
het voetpad komt een molgoot , en dan beg innen de
voortuinen van de beo
woners , die als erfafschei·
ding hagen en ric hels
kunnen krijgen (ik hoop dat
de gemeente niet kinderacht ig doet over de laatste
paar tientjes, en beukenhagen plant voor degenen
die dat wensen , ook al zijn
die wat duurder dan andere
boomsoorten). Er zijn goede
garanties gegeven voor
schadevergoed ing bij
wateroverlast en voor
andere, kle inere punten, en
zo moe t het da n maa r kunnen. En als die hele zaak
klaa r is , dan kome n de
snelheidsbeperke nde verkeersmaa t rege len. Dat wor·
den vermoedeli jk een aantal van bielzen gemaakte,
met paa ltjes en reflectoren
beveili gde, lage uitsteeksels waar men omheen
moet, goed met verkeersbord en aangegeven. Hoe
breed die dingen worden,
en waa r ze precies komen ,
dat moet allemaal nog uitgezo cht , omdat alle betrokkene n (GADO, brandweer,
SRV-man , vervo ersbedri]ven, landbouwers enz.) nog
gehoord moeten worden.
Maar hoe het ook wordt ,
we hopen wél dat er ge·
noeg uit de bus komt om
de meeste ha rdr ijders af te
remmen, zodat de weg voor
overstekende kinderen ,
ouden van dagen Ua, alles
van de overkant moet 66k
naar dat voetpad kunn en !)
en hu isdieren een beetje
veiliger wordt dan het s laçveld dat die weg nu is (to t
nu toe gelukkig allee n nog
maar voo r dieren· maa r
sommige me nse n houden
ook veel van hun d ieren,
hoor, en dat is hun goed
recht).
Blijft over: de and ere kant
van de laan - en nu er weer
vrede en vrie ndschap
heers t, kan dat ook best
gerege ld worden . Die brug·
getj es zij n pracht ig , maar
de een na de and er vraagt
vergunning voor een da m
en krijgt die ook , dus die
bruggetjes li jken toch ten
dode gedoemd. De sloot is
vuil , en zal wel niet veel
sc ho ner meer worden. Een
vang riool door de voortui nen leggen bete ken t veel

vern ielen en dus veel
sc hadev ergoed ing be tal en .
En een laan met aan één
kant op groeiende bomen
en aan de andere ka nt een
vuile sloot die de aan wonenden allemaal of bijna
allemaal al jaren dicht
willen hebben, dat lijkt me
een landschappeli j k onevenwichtige en voor de
gemeenschap ongewenste
zaak. Dus wat m ij betreft:
be ide kanten ge li jktrekken
voor zover dat kan , en wel
meteen. Maar dat is een
zaak tussen de aanwonenden en de gemeente, en
ko st beide pa rtijen natuurlijk het een en ander, dus
dat m oeten we nog maar
even afwachten. Dat zou
dan een taak zijn voor de
Commiss ie Dorpsbel angen.
Rudy Bremer

Noot van de redak ti e: Dit is
de persoon lij ke visie van
Rud y Bremer, wa arnaar wij
hem ook gevraag d hebbe n.
Tot op hede n (kopy·
slu it ing sdag : 15 sept.)
hebben de overige belanghebbenden nog niets van
gemeentezij de gehoord.
Met het oog op de in dit
art ike l genoemd e data, li j kt
ons dat toch wel tijd
wo rden!

SC:oom'lu~C:Jes
TE KOOP:
Fietszitje (achter), fletsdrager voo r achter op de
auto, grasmaa ier
Hus qvarna .
H. Klun der , L. V.d. Veenstraat 9, Garmerwol de,
tel. 050-416254
GEVRAAGD:
Gedr agen kind erk ledin g
voo r Et hio piê. Heel en
sc hoo n voo r ki nderen van
t1m 12 jaar.
Wobby Hardeman ,
Molenweg 22, Thesinge

o

AANGEBODEN :
Oppa s/babys it. Betaling in
overleg. Ja net Jansen,
Geweideweg 11,
Garmerwolde
Caravan winterstalling ,
vanaf f 75,-.
Nieuw Beerta, 05972·1287

Sporerekre.del081
Ook de klaverjassers hadden weer hun to ernoo i en
wel in café 'De Unie' te
Garmerwold e. Er waren 97
deelnemers, waarvan 10
van 'de Soos' van Ga rrnerwol de. Van deze Soos
konden we een acht-tal
samenstellen: Garmerwolde
1. We hadden dus twee
over, die met de rest van
Garmerwolde en een gastspeler, een tweede ach t-ta l
vormd en: Garmerwolde 2.
Dit Garmerwolde 2 had
succes en won de
WISSELBEKER!
De punten werden behaald
door:
1. J. Noordhof (gastspeler)
6995 pnt.
2. J.P. Werkman
6776 pnt.
3. G. Pops
6522 pnt.
4. D. Werkman
6394 pnt.

5. H. Oomkens (Soos)
6339 pnt.

6. H. Oost ing (Soos)
6232 pnt.
7. J. Werkman
5946 pnt.
8. P. Pops-Smittenberg
5867 pnt
Totaal 51071 pnt.
Dit aantal was voldoende
om op de eerste plaats te
eind igen . De beker werd
door H. Oosti ng in
ontvang st genomen, maar
hij is al weer teruggebracht, om de naam Garmerwolde 2 er in te laten
graveren. En nu maar
hopen dat we hem het volgend jaar met hetzelfde
acht -ta l kunnen verded igen.

H.O.

DE VRIJE POMP ...

Med. Bond w.n
PI.eeel.ndswrouwen
.'d. a.rmerwolde
JAARPROGRAMMA
1981-1982
23 sept. : VIDO-avond in het
Groene Kruisgebouw te
Ten Boer.
30 sept.: werken met stro
14 okt .: koffiemorgen
Ikebana (Japanse bloem sierkunst)
21 okt .: wijn- en kaasavond
(fondue)
25 nov.: discussie-avond
14 dec .: Drentse Kerst avond
9 ja n. 1982: Neijoarsverzide
17 feb.: j aarvergadering. Na
het huishoudelijke gedeelte
lezing over Keuringsd ienst
voor Waren
24 leb.: lezing, op uit nodiging van de Landbouwverenig ing
17 maart: lezing Groninger
borgen en boerderijen

7 april: demon strat ie Produ
cent sc hap voor Groente en
Fruit. De afd . Ten Post
werd hiervoor uitgenodigd.
19 april : ui tnod iging van de
afd . Ten Boer
12 mei: lezing Vorstenhuizen en Juwelen

Dansayond
Café 'De Leeuw'
Café 'De Leeuw ' organ iseert op zaterdag 10 oktober een dansavond. De
muziek wordt verzorgd do or
het orkest 'Con Amour' (bekend van o.a. het 'Hanegevechtenfees!') .
Aanvang circa 21.30 uur.
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GARMERWOLDE
lel. 050-4 1650 I

Van der Molen leyere njee alleen
zonneschermen
Natuurl ijk maken wij graag een scher pe offerte voo r u als ' t om

ee n zonnescherm gaat.
Maar tevens houd t deze afdeling zeilmakeri j zich bezig met het
opnieuw bekleden van markiezen, of met het r eparer en van

tenten.
O ns lever ingsprogramma omvat verde r :
vo uwwanden , ve rd uistcri"ngen, rol luik en , voorze tramen en

kos truk tiewe rken.
Informeer vr ijblijve nd naar onze mogelijkh eden en pri jzen.

Fa. ". w.d. "olen & Co.
Kant oor en wcri:p1aats : Oude RIjksweg 12. Ganne fwolde . tel. 050·<416098
Adviseu ze voor l ewenbo rg: mevr . H. Drewes, t-tcerpaar 170 . tet. 0 50 -410 53 1.
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Redak~~oneel

D6rpsproa~

Het redaktieteam van de
G + T Express bestaat
sinds kort uit twee leden
minder.
De heer en mevr. Star
hebben zic h n.1. teruggetrokken . Hopenlijk bl ijven
zij nog we l regelmat ig hun
stukjes schrijven.
Wij willende fam . Star

graag heel hart eli j k da nken
voor het vele positieve werk
dat zij voor de G + T
Express dede n !!
Het betekent we l, dat er nu
weer twee plaatsen vaka nt
zijn, die wi j bijzo nder graag
zo sne l moge lijk weer bezet
zoude n willen zien!!
liefhebbers voor!!

U~~sla8

Dansen ~n
Garmerwolde

ballonnenweds.r~~d
Van de 100 ballonnen
werden 16 kaart jes ter uggestuurd . 15 kaar tjes uit
Duitsl and (omgeving
Will emshaven, Cuxhaven en
Sleeswijk ·Holst ein). Het
kaartje van Alila Hoving
werd ter uggestu urd doo r
Sieb-Klaas Iwema die het
had gevon den in de ornçeving van brug 5.
De 1e prijs was voor Henk
de Jager, W.F. Hil debrandstraat. Zijn kaartje we rd
gevonde n in Wasbek bij
Neumu st er (Sleeswijk -Holstein) .
Het kaart je van Lucas V.d.
Molen, O. Rij ksweg werd
gevonden in Fit zbek bi j
Itzenhoe (Sleesw ijk- Hol·
ste in) 2e pr ijs.
De 3e pr ijs ging naar
Ange li na Ganzeveld, Dorp sweg en Henk Bolhu is
(Ruisc herbrug). Hun kaartjes werden gevond en in
Ott erndor f in de buurt van
Cuxhaven.

Bij genoeg animo wi lle n wij
in Garmerwo lde een dan ssoos opric hten. Het ligt in
de bedoe ling deze avonden
een keer in de 4 à 6 weke n
op bijv. een vrijdaga vond in
Calé de Leeuw in Garrnerwalde Ie organiseren.
Waar u ook woon lof hoe
oud u ook bent , in pri nci pe
kan een ieder d ie de da nsspor t een warm hart toedraagt en van st ijldansen
houd I zich opgeven .
Moc hl u belangs te lling
hebben entof meer over
deze soos will en wete n dan
kunt u bellen naar de vol gende nummers: Bert
Burin ga, 050-416049 ol
Geesje Brakel, 050-415434.

Rabobank
geld en goede raad

~

Wat gait zo'n dag toch
gauw veurbie, is 'n regel
oet 'n verske van 't Oli e
Sch ild. As 'n varioat ie doarop zol je kenn'n zegg'n; wat
gai t zo' n zum mer ga uw
veurbie . Ko rtsleed'n reed'n
vraa uw en ik deur d'omgeem 'n en 't vuil ons op
dat je al weer hail ver over
'I laand hèn kie k'n korm' n.
" Liekl ja nog maar zo ko rl
leed'n dal je van alles in
toe n poot 'n en dat boe r' n
an 't zaa i'n waar 'n en nou
is zummer al weer veurbie.
Vraiski s!'n benn' n weer vo l,
koor' n is van 'I laand, wie
kenn' n de winter weer met
'n rust ig gevuil ankom m' n
zain. Elk en ai n het mooi
weer hat in vakaansie en
boer'n benn'n ook dik
tevree.
Volg'ns kraa n! zell' n d'r volgend jaar 'n paar neie
hoez'n in Garmerwol
komm' n. 't Huim 'n nalt
persé nei e hoez' n weez'n
dei d'r ko mm'n, 'I mag ook
wel op kl underderij weez' n.
Dat ken je zai n an juffer
Bos heur hoeske an Dörpsweg . Jongelu met veul
moud , ged uld en waark lusi
hemm 'n d 'r wat moois van
maa kt. Het pas t in 'I bee ld
van 't dörp.
Dit waa r'n alm aal goie
beric ht'n, maa r d 'r benn'n
ook 'n poa r minder mooie.
Ain van Jopie heur kalt 'n is
doo dreed'n . Gelu kkig het ze
nog ain. Mout ze zich doa r
moar met tr oos!'n .
En dan het 'n plaa ts genooi
een aul a-ongeluk had,
waarde ur zien vraa uw in 't
zaik 'nh oes belaa nde. Wi e
hoo p' n dal ze weer tho es is

as dizze kraant oet koml en
aander s van harle betersc hop.
Bie ons is 't weer zo ver
hèn dat as wie wat 61·
spreek' n will 'n, age nda d' r
bie mo ut, wa nt verai nens
bent weer begunt te
draa i'n. O.a. de bejo ardensoos. d' Opk om st was de
eerste keer nait sl im groot
moar dal zei we l beie r
wo rr' n en d'r kenn'n ook
altied nog wel 'n paar neie
leed 'n bie.
Nou dat as 't dan veurlop ig
weer.

Kankerbes~rUd~n8
De co llec te voor de
Kankerbestrijding heeft in
Garm erwold e I 638,95
opgebrac ht. Ieder die
hieraan heeft meegeholpen
van harte dank.

Alsche.d
lam. De Jons
Garmerwolde
Wij ontv ingen het volgende bericht van de
lam. De Jo ng uit Garmerwald e wegens hun
vert rek naar Zuidlaren:
'Fam. De Jong wenscht
vrienden en bekenden
het beste en tot ziens '

Garmerwolde,
tel. 050-416202
e__nn98«
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yolleyballers

Op 2 september was er in
verband met de Sportrekreade in Ten Boer een
volleybalt oernooi georgani seerd. Hieraan name n
diverse teams uit onze gemeente deel.
Thesinge had hier ook een
team voor ingeschreven,
bestaande uit de spelers
Roelof Westerh of, Haye v.d.
Oever, Kees Faber, Eddie
Otto, Berto Top en Wim
Ritsema.
Er waren 2 pou les,
Thesinge zat in poule A.
We wonnen de eerste wedstri jd vrij gemakkelijk en
verloren in een zeer spannende tweede weds tr ijd
van de tafel tennis ers Tornado uit Ten Boer. De
eerste twee van elke pou le
gingen over naar de krui sfin ales. Hier moesten we

het opnemen tegen de
Ommelandersstr aat, eveneens uit Ten Boer. Deze
wedst rijd werd ook gewon·
nen en nadat Tornado van
Sint-Annen had gewonnen
sto nden we in de finale
weer tegenover Tornado.
Na een verfrissing en een
taktische bespreking van
Berto werd er vrij fanatiek
en foutloos gespeeld en
werd Tornado met de
duidelijke cijfers 19-8 verpletterd.
Hierna kon de aanvoe rder
uit handen van Janne s Nij·
boer de nieuwe wisse lbeker
in ontvangst nemen (Ten
Post had de vorige wisselbeker driemaal gewonnen).
Hierna werd er nog feest
gevierd in café v.d. Toorn .
Rest ons nog te verme lden
dat de voll eyballers van de
Schutt erlaan de grote afwezige n waren , dat dhr.

Het kampioenste am: van links naar rechts Roe/ol Westerh ol.
Berto Top. Eddie Otlo, Kees Faber, Wim Rit sema en Haye v.d. Oever.

Sijbe nga onze eni ge sup porter was (nogmaals bedankt) en dat dit team volgend j aar met goede moed
deze beker gaat verdedige n.
Wim Rits ema

lets te vieren?
Dan voor ee n Jekker stukje

teert of ge bak, even naar

Timmer- en
Aannemersbedrijf
Hobbyshop

BokkerU Stol
J.C. Kaptey nlaa n 18
97 14 C P Groningen
Te lefoon 050·730498

~
~

Oo sterhamriklaan 117
9715 PB Groningen
Telefoon ()5() 772552

Fa. J. en J. van
Leggelo

~

Ook kunnen wij bezorgen, dan even bellen naar R.K. Stct.
Dorpsweg 40, Garm erwo lde. lel. 050·416292 of 730498

Garmerw o ld e
050-416389

yer.a-

der~n.

Dorpsbelan.en
Garmerwolde
Op dins dag 29 september
houdt de vereni ging van
Dorpsbelangen haar najaarsvergader ing in Café de
Leeuw, aanvang 20.00 uur.
Op deze vergaderin g zul len
de burge meeste r en wet houders komen, di e tal van
zaken welke Garmerwol de
aangaan zull en bespreken
en toelich ten .
KOMT ALLEN

Oversch ild
05966-374

Bij ons vindt u een keur van kwaliteitsmeubeien.
N iet alleen mcd ern . maar ook klassieke woonvormen
laten wij u graag zien.

V oor 'n vrijblijvend kijkje of advles . óók ove r
vloer bedekking en gordijnen - bent u alt ijd van harte
we lkom.

.a~aars

Boeren-BurgersBuitenlui!
V o or het uitvoer en van
we r kzaam hede n van velerlei
aar d.
Staat het lo onbedr ijf 'Stoweza '
dag en nacht voo r u par aat.

Slaster . 'ren Boer
WON INGINRICHTING

Stadsweg 6l . Tel 05902-' lBl
Inl.: P.J. v, Zomen
Tel. 050-41609 1 b.g.g. 050 -4 16328

.a.~e Scb~er
Er is niets aan te doen: de
zomervakantie (en de zomer
zo langzamerhand toch ook
wel) is weer achter de rug.
De meesten van ons bewaren beste herinneringen
van uiteenlopende aard aan
vakantiereizen en -uitstapjes . Lily van Tilburg klom in
de pen en schreef twee persoonlijke verslagen . Bedankt, en u weet het . . . dit
soort verhalen van onze
lezers en lezeressen zien
en plaatsen wij maar al te
graag.

Zondaqrnorqen , in 5 auto's
met z'n tw eeëntwintigen ,
waaronder 18 volwassenen
en 4 kinderen , op de boot
naar Schiermonn ikoog .
Mensen mensen, wat 'n
dag , 'n mooie dag , 'n fijn e
dag ! Bij onze aankom st
fietsen gehuurd , waaronder
vijf tandems . Enkelen
moesten perse een tandem ,
maar na 'n paar meter ge·
fietst te hebben , wilden ze
toch maar liever een ge·
wone fi et s!
Na 'n kop koffie gingen we
met elk aar naar het badpavil jo en 'De Grilk ' om daar
een hapje te eten en dan
daarna een fietstocht te
maken door de duinen.
Achter elkaar a ls een slang
langs bos- en duinpaden ,
totdat we niet meer
konden. Wat 't weer betr of :
het kon niet bet er, al had
een van ons het wel wat
koud, want die droeg een
short, maar dapper ging hij
door, 'n volh ouder hoor !
Na 't fiet sen even een verfr issing op het terras en natuurlijk over en weer een
beetje schertsen en toen
éénstemm ig spontaan ge·
lach omdat een van on s
door z'n stoel zakte en, als
in een vertraagd afgedraaide film, op de grond
terecht kwam en met een
stomverbaasd gezicht zei:
'Wat is dàt nou, wat gebeurt er nou! 7'
Bijge kom en van dit gebeuren, stelden enkelen
voor om nog een ommetje
te gaan fietsen. Enfin , de
twee met de hardste
stemm en samen op de tandem! Ja, dat zou even
samen een demonstratie
tandem-tletsen weggeven ,
zigzag t us sen bomen door ;
de acht erste kon de voeten
niet op de trappers houd en
en gilde en protesteerde,

maar daar trok de voorste
zich niets van aan en deze
zelfde jongeman karde
maar door, ook al was hij
(algemeen bekend door de
U.T.D.-produkten) in het beo
gin van onze fietstocht met
een andere passagiere al
verkeerd gereden . Dat ging
toen van hard trappen en
nog harder roepen : 'Deurtrappen heur wicht,
aanders goat 't mis en goat
't verkeerd mit ons ' hobbelend over het veld je , de
achterste vuurrood van
angst en de voorste nog
roder van zijn geschreeuw ,
kwamen ze recht op ons af
over het veldje!
Tja ... en aan alle prettige
dingen komt dan weer een
eind, zodat we afscheid
namen van vijf volwassenen en één kind , die
ac hterbleven voor nog wat
vakantiedagen . Zo keerden
13 volwassenen en 3 kinde ren terug op de vaste wal.
En een ding kan ik u wel
vertellen: stuk voor stuk
hebben we genoten van
deze mooie, gezellige dag
die we vast en zeker nog
eens overdoen . Dit is nu
weer echt Thesinge!
TWEE DAGEN BRUSSEL
Ja hoor , eindelijk was het
dan dinsdagochtend 4
augustus. Ria, Zus ,
Jeannette en ik zaten, vast
overtuigd van goede voornemens om het zo gezellig
mogelijk te maken en teqelijkertijd vol vraagtekens bij
wat ons te wachten stond ,
in de AA·Taxi om half zes
op weg naar het hoofdstati on. Vandaar spoorden
we naar Rotterdam en dan
via Roosendaal naar
Bruss el!
Met de nod ige lachbuien
(one lachspieren maakten
overuren die twe e dagen)
kwamen we om half twaalf
in Brussel aan .
't Was erg warm , en met de
ta xi gingen we naar Hotel
Bedford aan de Rue de
Mid i. We tekenden de
off ic iele pap ieren en
kregen ieder een pasje en
de sleutels van onze kamers zodat we met de lift,
en ond er begeleiding van
een piccolo, naar de
kamer s konden . Daar was
't even uitpuffen en opfri ssen en natuurlijk viel er
meteen al het een en ander

af te lachen . We gingen
Brussel -Zuid verkennen, op
weg naar een hapje eten.
't Bleef heet, zodat we
naderhand teruggingen
naar het hotel op een
lekker verkwikkend bad te
nemen en het mijne was
net een film-schuimbad.
Daar kwam je lekker weer
van bij met dat lome weer!
In de bar van het hotel
namen we een drankje,
maakten een babbeltje en
zagen onszelf overal zitten,
want de bar had namelijk
spiegelwanden . 't Was al
acht uur geworden eer we
de stad ingingen, waar we
het beroemde 'Manneke
Pis' snel vonden . Daarna
zijn we door de gezellige,
drukke winkelstraten gelopen. Op bijna elke hoek
waren straatmuzikanten,
sommigen waren uitstekend. Ook waren er straattekenaars die hun kunst
aan de man brachten. Er
was een 'vogelhandelaar'
die vogels van plastic verkocht die je kon opwinden
om te laten vliegen . Ria
mocht ook even proberen ,
tot grote hilariteit van
iedereen, want toen ze de
'vogel' vrij liet om te
vliegen dook deze de me·
nigte in en belandde in de
omvangrijke boezem van
een vrouw die er vreselijk
van schrok.
Nog rialachend kwamen we
op de Grote Markt , waar we
even uitbl iezen op een
terras en alle vier stil wetden van het mooie om ons
heen, de unieke oude gevels waren verlicht op deze
'bloemenmarkt' in BrusselZuid _
Eenmaal terug in het hotel
om te gaan slapen,
merkten we pas hoe moe
we waren . 's Morgens om
lien over zeven werd ik
wreed gestoord (overigens
wel volgens afspraak) door
de telefoon naast mijn bed.
't Was Ria, met wie ik een
gezellige babbel maakte,
allebei languit op onze bedden en slechts gesche iden
door een wandje .
Na het bad en ontbijt,
moesten we alweer gaan
pakken . We deponeerden
onze bagage in de hotelsafe om nog even de stad
in te gaan en wat soeveniertjes te kopen . Na een
heel gesjok langs allerlei
souvenirwinkels bij een

temperatuur van alweer 28·
in de winkelstraten , gingen
Jeannette en ik maar op de
stoep zitten wachten op
Ria en Zus . Er moest nog
snel een foto van 'Manneke
Pis' gemaakt worden en
daarna gingen we eten en
hebben ons tot 4 uur
's middags nog wat in de
stad vermaakt totdat we de
koffers moesten ophalen
en in de bar op ons vertrektijdstip wachtten . Om 19.44
uur verliet onze tre in Brussel. In Amersfoort konden
we nog net de laatste trein
naar Groningen pakken en
ja hoor, moe en warm op
huis aan, waar we nog even
vrolijk nagepraat hebben
bij Ria, met de tam ll le. We
hebben genoten, maar de
thuiskomst was ook heel
fijn en we doen het vast
nog eens over met ons
vieren!
Lily

~
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BLOEM·
KWEKERIJ

FIRMA R. VEENSTRA
Biedt een
volledig
assortiment
voor
kamer en tuin

Garmerwolde 050·416280
Ten Boer 05902 ·2946

De Ten
Boerster
Vishandel
R. BOLT
Ommelanderstraat 90
Ten Boer - Tel. 05902-2964
Elke dinsdag

12.00-13.30 uur
Thesinge Café V.d.
Toorn

16.00-18.00 uur
Garmerwolde Sportveld

Pa....emeras
Vrijdagavond 4 septem ber,
7 uur, Theslnge. Onder
grote belangstelling onthulde toco-burqerneester
Jansen de door Dorpsbelangen bedachte naam voor
de vernieuwde kern : 'Woonstee Pabbemeras'_In die
naam is een stukje historie
bewaard gebleven. De
nieuwe hu izen, die in het
kader van het 'krottenplan'
werden gebouwd, staan op
een gedeelte van de vreegere kloostergronden German ia, omgeven door
grachten . Een brede sloot
daar, genoemd
Moekemeras (moeders
moeras) stond in verbinding
met de afwateringssloot
Pabbemeras (vaders
moeras). Pabbemera s werd
gedempt ; een van de
woning en staat daar nu op.
Jansen memoreerde de
enor me admini stratieve
romp slomp, onderhandelingen en het touwtrekken
met Volkshuisvesting orntrent deze wi Jk. Tot 1990
mag er in Thesinge nu niet
meer gebouwd worden .

GARMER & THESINGER
EXPRESS

' Woonstee Pabb emeras '

Namens de vereniging van
Dorpsbelangen zei de heer
Zijlema dat Thesinge tr ots
mocht zijn op de wijk , want
ook al waren er oude herinneringen verloren gegaa n,
we hadden er een sieraad
voor het dorp mee terug gewonnen.
Fanfare 'Juliana' trok
daarna naar het sportveld ,
waar de touwt rek-wedstrl]den los gingen. De Kerk·
st raat won , gevolgd door
Molenweg I (gesponsord

Locoburgemeester Jansen opent de ' Woons tee Pabbemeras'

SchildersbedrUf
H. Hofstede
verf - gfas . behang ,
l<Iompen - laarzen

Motor of
bromfiets
MOTORENHAND EL

Joop
Moordhol

door Café V.d . Toorn , aan
hun shirts te zien) en als
derde ein digde de Lage·
weg. Daarna volgde nog de
stoelendans. Het feest
werd door sommigen afge ·
sl oten in het do rpscafé
V.d . Toorn .

Heryormde
Kerk
27 sepl. Thes inge, 10.00 uur
ds. S.F. van Veenen, Haren
4 okt . Garmerwolde,
10.00 uur, ds . C. de VriesBatenburg
11 okI. Thes inge, 10.00 uur
ds. C. de Vrle s-Batenburg,
avondmaal
18 okI. Thesinge, 10.00 uur
cand . H. Dijk , Groningen
25 okI. Garmerwolde,
19.00 uur , ds. E.J. Stru if ,
Zuidhorn, Grunniger da inst
1 nov. Garmerwolde,
10.00 uur, ds . A. Corbijn
van Willemswaard,
Groningen

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

ZUNDAPP - KREIOLER • GARElli
·""ESPA - TOMO S · YAMAHA
·f A N TlC
tri

~ tolt lIOOfrOOd

~ .VelrOC C~eI'l~

• Pnmo sen'lCrM

9797 PC Thesinge.
GN . Schuttert aan 28.
telefoon 05902 -1957

reprJl'dfie

RIJKSWEG IS
GARMERWOLD E
TE LEFOON 05902-1624
W eork pb.a U ' f, mundlll'l de leMIe
d"l gesloten

Copy inleveren: steeds voor
de 15e van de maand.

Kerkd~enseen

Lev ering va n all e soorten
r ijw ie len. m o to ren.
bromfie tse n

• ~ ~/rvtwI

Redaktie: Henk Vliem,
L v.d. Veenstraat 14,
9798 PL Garmerwolde,
tel. 050-416341
Administratie: Peta Jurjens ,
L V.d. Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094
Redaktie Thesinge: Annelies
Heuvelmans , SchuIlerlaan 29
9797 PB, tel. 05902·2001
Bank: Rabobank
Garmerwolde, rek.nr.
32.07.05.745, giro V.d. bank
91.69.38

E. Havenga
Oude Rijksw eg 9
Garm erwolde
050 - 4164 25

J.l.

HAV INGA THES INGE
Luddestraat I
Tele foo n 1262

Ru nd·
e n Va rk ens·
slagerij
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Best e llinge n worden

bezorgd:
vrijdagmo rgen te Thesmge
vrijdagmiddag te Garme rwolde
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