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Wat je oog gezien heeft, maken je handen

Dit is een ui tspraak van
Theo Hoffman. één van de
mensen die we interviewden
voor di t art ikel, waarin we
verbouwen en bouwen in
Garmerwolde als thema
hebben. Dit dorp is beslist
bouwlustig. Veel inwoners
zijn aktief bezig (geweest)
met het opknappen van hun
huis. Daarvan kozen we drie
paren ui t om naar hun be
weegredenen te vragen,
namelijk Bert Bakema en
Rollen Westerhof die aan de
Dorpsweg 11 zijn komen
wonen, Marlen Ossentjuk en
Theo Hoffman die over een
paar maanden Dorpsweg 18
zullen betrekken en ten
slotte Henk en Joke Vliem
d ie hoogstwaarschijnli jk
gaan bouwen op het terrein
van de 'Unie' .

Druk met verbouwen
We beginnen met jullie. Vertel
eens iets over jezell.
'Wij zijn Bert Bakema en Ro
lien Westerhof en in mei 1984
komen wonen in het huis van
Evert Kuipers en Wobbedina
landt aan de Dorpsweg 11.
We komen allebei uit Hooge
zand-Sappemeer. Ik ben disc
jockey en presenteer pro
gramma's voor Radio Stad.
Rolien werkt als sekretaresse
bij het Regionaal Ziekenfonds
Groningen'.

Wat weten jullie van de ge
schiedenis van het huis?
'Evert Kuipers heeft het huis
in 1928 zelf gebouwd. Zijn
beroep was schilder en had
als liefhebberij het schilderen
van boerenwagens. Hij over
leed in 1960, zijn vrouw heeft
er daarna !'log ruim 20 jaar
gewoond. Bij de voordeur is
nog een tegeltje te zien met
het jaartal van gereedkomen
en hun initialen'.

Wat hebben jullie aan het
huis verbouwd?
'We zijn begonnen met de
douche. het toilet en het dak.
Het dak was een hele klus.
Daarna hebben we de keuken
en slaapkamer gebouwd,
want er zat eigenlijk geen
keuken in en om te slapen
was er een bedstee. Die
moest er dus uit.
Als derde was de kamer aan
de beurt, waar we enorm veel
aan veranderd hebben, muren
gemetseld en gevoegd (het
resultaat is indrukwekkend,
J .+ E.), suitedeuren uitgebro
ken en de kamer L-vormig
gemaakt.
Toen we eenmaal zover wa
ren, konden we in het huis
gaan wonen en dat hebben
we ook prompt gedaan. Als
vierde komt nog het opknap
pen van de bovenverdieping,
maar dat laten we eerst even
rusten. We hebben er erg

veel tijd in gestoken en willen
nu weer eens aan onszelf
toekomen en nieuwe ideeën
krijgen'.

Zijn jullie handig of zijn jullie
het intussen?
Rolien en Bert keken elkaar
eens even aan en toen zei
Bert een beetje verlegen: 'Ik
heb veel in folders gekeken
en in 'Doe het zeW-bladen
gelezen, verder heb ik advies
gevraagd aan deskundigen en
ook wel ongevraagd gekregen
en zo is het tot nu toe gelukt' .

We laten Bert en Rollen nu
even met rust en gaan naar
Marlen Ossentjuk en Theo
Hoffman. Zij zijn van plan
rond juni aanstaande het
oude huis van de heer
Wieringa (Dorpsweg 18) te
gaan bewonen. Zij hebben
hem nog gekend omdat hij
met de toto bij de Os
sen tjuks in Ruischerbrug
kwam . Marlen woont daar
nu nog met haar ouders en
Theo woo nt in Groningen.
Hij werkt bij een verfgroo t
handel, wat heel handi g is
als je wil1 verbouwen .

Hoe hebben jullie de verbou
wing aangepakt.
'Dat is voornamelijk het werk
van vader Ossentjuk, wij heb
ben veel hulp van hem gehad,
Maar dat kan hij beter zelf
vertellen'.

Vader Ossentjuk: 'Ja, op dit
moment heb ik vorstverlet en
kan ik zeker gemakkelijk
meedoen. Ik heb alle tekenin
gen voor de verbouwing zelf
gemaakt, alles in zes-voud
voor de verschillende instan
ties. Als je goed naar iets kijkt
kun je het ook zelf. Dat heeft
wel geholpen. Maar vergeet
ook mijn vrouw niet, zij is een
ware puinruimster geweest'.
'Marlen heeft ook aan allerlei
werk meegeholpen', vult Theo
aan, 'ze doet voor ons niet
onder en heeft zeker niet al
leen koffie gezet en versna
peringen aangedragen'.

Wat hebben jullie zoal ge
daan?
Bert: 'Het huis is in 1921 ge
bouwd als landarbeidershuis.
Er was een voorhuis met ka
mer, keuken, bedstee en kel
der met daarachter de deel
waarin een wc-tje en douche
cel met een paardestal en
een kippenren. De fundamen
ten waren goed maar de rest
is zo'n beetje helemaal .ver
anderd. Het voorhuis is de
kamer geworden, de deel
werd keuken, wc, badkamer,
gang en slaapkamer. We
hebben daar oók een zolder
in gemaakt met een cv-hok,
overtoop, slaapkamer en ber
ging'.
'Maar we doen het rustrq aan',
zegt Marlen, 'in april 1983 zijn
we begonnen. We werken wel
geregeld, maar nemen ook
vakantie en vrije dagen op z'n
tijd. Dan laten we het werk
gemakkelijk even liggen'.

Bert Bakema + Roe/ie Weslerhoft (fOIOJas de Vries) Theo Hoftman + Mar/een Ossenljuk (foto Jas de Vries)



Wonen in de stad en toch niet
in de stad.

We vroegen deze nieuwe
bewoners natuurlijk ook
waarom ze hier willen gaan
wonen of voor Garmerwolde
gekozen hebben. Voor allen
geldt, dat ze het mooi vin
den om buiten de stad te
wonen, maar toch niet te
ver af. Ze wilden graag een
wat ouder, sfeervol hu is en
Theo en Marlen zijn heel blij
met hun lap tuin op de zon.
Ook hebben ze alle vier
goede hoop dat het gezellig
wonen is in Garmerwolde,
want ze hebben bij het ver
bouwen veel belangstelling
gehad en beginnen de men
sen te leren kennen .

Hebben jullie nog wat bijzon
ders gevonden bij de ver
bouwing?
Theo en Marlen: 'Ja, we heb
ben tijden gezocht naar en
bepaald soort, baksteen
waarvan we te weinig hadden.
Allerhande sloperijen en fa
brieken zijn we afgeweest,
maar zonder succes. Uit
eindelijk vonden we in de
achtertuin inde grond eenoud
paadje dat de vroegere be
woner met iuist die bakstenen
had belegd. Een grote verras
sing!
Sert en Rolien vonden slechts
wat oude munten, een foto uit
de oorlog en twee grafstenen
in de tuin.

Nieuwbouw naast de pa storie
Na deze verbouwingsaktivi
lelten door nieuwe inwoners
van het dorp, komen we bij de
familie Vliem, Henk en Joke
met hun drie zoons, uit de L.
V.d. Veenstraat en vragen
naar hun plannen met het
terrein van het voormalige
café De Unie, aan de Dorps
weg 65. Sinds 1 februari 1985
is het stuk grond in hun bezit.

Wat zijn jullie plannen?

Henk en Joke vertellen, dat
ze al lang graag een vrij
staand huis wilden gaan be
wonen. 'Het was een idee van
kort na de brand in het café',
zegt Henk, 'ik wilde best
graag op die plek wonen in
een huis naar eigen smaak',
Het terrein heeft bijna twee
jaar braak gelegen. Er is al
eens een prijsvraag door de
GT-Express uitgeschreven
voor het beste idee voor deze
centrale plek. Nu lijkt er dan
echt wat te gaan gebeuren.
Het hangt alleen nog af van
een redelijke verkoop van het
eigen huis, als dat lukt is kan
er met de bouw begonnen
worden.

Koper en verkoper

Wat voor huis willen jullie fa
ten bouwen?
Joke: 'Bekijk de tekeningen
maar eens. Het huis is een
ontwerp van de broer van
aannemer H,J. Havenga, wij
hebben het een beetje aan
onze wensen aangepast. Zo
willen we een schoorsteen
die zowel binnen als buite~

het huis loopt en dan aan
beide kanten te gebruiken is.
Het woongedeelte willen we
niet aan de straatkant. Op dit
moment zijn we eigenlijk al
leen maar bezig met het aan
vragen van vergunningen en
dergelijke'.

Gaan jullie nog veel zelf doen
aan de bouw?
Henk: 'Het hangt een beetje
van de kosten af. Misschien,
dat ik wat aanvullend
bouwwerk zal doen. Nu is het
nog te vroeg om veel te kun
nen zeggen, we hebben er
echter al wel veel zin in'.

Het bevalt jullie dus goed in
Garmerwolde?
'Ja', zeggen Henk en Joke,

ttoto Jas de Vries)

'het is een prettig dorp om te
wonen, mooi dicht bij de stad
en de school voor onze jon
gens is vrijwel naast de deur.
In die acht jaar, dat we hier
wonen hebben we veel men
sen leren kennen, Bovendien
zijn we met onze plannen snel
goedkoper uit dan ten zuiden
van de stad'.

Uit al deze opmerkingen
blijkt wel dat Garmerwolde
een dorp is dat in trek is.
Door het opknappen van
huizen of het opvullen van
een 'gat' gaat het aanzien
van het dorp er ook op
vooruit. Kortom Gar
merwolde kan blij zijn met
al haar bouwaktievelingen,

Jos de Vries
Elisabeth Schuling

Wist U dat ...
.., In Garmerwolde de
openbare klokken van slag
zijn. De RABO-bank heeft
weliswaar een gloednieuw
uithangbord, maar de klok
loopt al lang niet meer goed,
In de gang van de school
loopt de klok wel erg snel en
nu heeft de klok van de kerk
het ook al begeven, terwijl
koster de Vries zo op tijd de
klokken luidt.
... tijdens het fraai uitgevoer
de 'Blues for brass' de blazer
van het ingehuurde trio
'Fairplay' zich niet kan be
dwingen en zachtjes begon
mee Ie spelen. Een kom
pliment voor de Harmonie.
... een weerspreuk zegt: 'Re
gen in Walburgisnacht heeft
steeds de kelder volgebracht'.
... Walburgisnacht viel op 25
februari.
... we dus heel benieuwd zijn.

Stoomfluitjes
Te koop: Munsterland caravan
met voortent, gasfles,
hoekkistje, vouwwand. Lengte
4.20 m, prijs in overleg, te be
vragen: Dorpsweg 18. zater
dags tussen 9.00 en
17.00 uur.
Te koop gevraagd: Wie heeft
er nog één of meer traphekjes
te koop? Jettie de Vreede,
050-415400.
Te koop gevraagd: Een mas
sagetafel: tel. 05902-2418.

Garmerwolde,
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geld en goede raad



Elisabeth Schuling,

en wegen heeft de jury de
drie besten aangewezen. De
3e prijs ging naar de 'Dolly
Dots' (Tinie K1imp, Aletta
Groeneveld , Judith Koopman ,
Miriam v.d. Ree en Yolanda
Oudman). Ze hadden zich
mooi uitgedost en maakten er
een fraaie show van, De 2e
prijs ging naar 'Corrie van
Gorp en haar kinderen in
Hongkong', Anita Stollenga
had haar kinderen Arnold
Stollenga, Bert Kroon en Re
né Terpstra in luiers gehuld
en die kropen en wipten als
lastige baby's over de vloer ,
Allemaal heel speels,

De 1e prijs kwam in handen
van 'Appelonia Six' (Jeanet
van Leggelo, Jelly Boon en
Annemarie Brais). Hun kledij
was prachtig, ze bewogen
zich volmaakt gelijk aan el
kaar en aan de muziek. Ze
brachten een prima nummer,
waar goed aan gewerkt was,
Uiteraard moesten ze als win
naressen ten tweede male
optreden, Hierna volgde het
disco-gede elte van de avond
en kwam fdereen in bewe
ging. De PJGG kan terugkij
ken op een heel gezellige
avond.

Elisabeth Schuling

wat men zomaar heeft uitge
haald
in vereniging of groep
álle was hing op.de stoep
Kees Jansen, zijnde Thomas 
vaer
gaf op zijn tekst ook com
mentaar
aan Hannie, zij was Pietemel,
't is toch een merkwaardig
stel!
Een bloemetje ging naar elke
vrouw,
die 't afgelopen jaar, heel
trouw,
op álle avonden was geweest:
d át getuigt van de ware geest!
Ook nog vond de verloting
plaats,
Kees had wederom veel
praats.
En lichtvoetig gehuppeldans
gaf deez'avond zijn laatste
glans ,

en van het jaarlijks uitstapje
van de reisclub uit Thesinge.
De volgende bijeenkomst is
verplaatst van 6 naar 13
maart.
Voor deze avond is ook de
Landbouwverenig ing uitgeno
digd,

En zo is 't bij de G en T
want die neemt nog even mee
de Veside van 't Nieuwejaar
met Pietemel en Thomasvaer,
in Gannerwolde op 't platte
land
door heel veel vrouwen sterk
bemand.
De opkomst was ja reuze
goed
niemand hield van haast en
spoed
Het openingswoord werd
schoon verteld
door Presidente Hazeveld.
Toen zong men staand het
Groninger lied
wat geeft het of men 't kent of
niet !
Na koffie uit de kraantjeskan
begon het traditioneel pro
gram
met Thomasvaer en Pieternel ,
die iedereen kende, gelukkig
wel.
Per kwartaal werd fraai ver
haald

BETER IAAT DAN NOOIT!.

Plattelandsvrouwen Garmerwol de
Op 6 februari j.1. werd de
jaarvergadering gehouden . Na
het huishoude lijk gedeelte met
de bestuursverkiez ingen gaf
de Presidente het woord aan
Eitje Havenga.
Hij liet dia's zien van zijn va
cantie naar Joegoslavië,
feestweek Garmerwolde 1984

Wilt U Op het toneel? Begin
bij de PJGG!
Op vrijdag 18 januari hield de
PJGG haar jaarlijkse Play
Back show, Het bleek vrij
moeilijk een behoorlijk aantal
deelnemers te vinden krijgen,
vermoedelijk vanwege de
ijspret. Toch waren er uit
eindelijk acht gegadigden, die
hun kunnen ten tonele voer
den, In de jury zaten de heer
Mulder, Jopie Kappetijn en ik
zelf, Jopie en ik deden dit
voor de eerste keer en von
den het wel spannend , maar
tot onze verrassing ook heel
leuk. We werden geacht
punten te geven voor de uit
monstering, de manier van
bewegen en of het allemaal
wel gelijk ging met de muziek.
Bij live optreden moesten we
ook nog letten op de muzika
liteit en de verstaanbaarheid.
Soms kenden we de uitge
beelde artiest niet en soms
hadden we de indruk, dat de
'ptay backer' hem ook niet
kende. Maar dat deed niets af
aan de pret.
Het programma was zeer ge
varieerd , Toneelspel, fluit,
voordracht en natuurlijk play
back . Arjan Hazeveld durfde
het aan in zijn eentje op het
toneel te verschijnen met
Steelpulse (had ik nog nooit
van gehoord!) , Na veel wikken
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EEN NOESTE GRAVER de muskusrat

_ Vang sten van m eer dan een ral per km :

::-:J.""~ Vangste n van m inder d a n ee n ra l per km i

Wanneer er in Nederland
sprake is van bestrijd ing of
verjaging van dieren zijn er
gehe id twee part ijen : de ene
club die er last van heeft of
er financieel nadeel van on
dervindt en aan de andere
kant de natuurbeschermers,
die argumenten in twijfel
trekken en er vaak fel tegen
in het verweer komen .
Voorbeelden te over ! Het
gebeurt maar weinig dat
belde partijen het er over
eens zijn dat schadeveroor
zakende diersoorten uitge
roeid, of beter gezegd zo
goed moge lijk bestreden,
dienen te wo rden . Zo'n
voorbeeld nu is de mus
kusrat, waarover dit art ikel
gaat.
De aanzet hiervoor ontstond
in december, toen we de
'k leine klunder ' om gingen.
Die wandeling Is door onze
boys zo genoemd als te
genhanger voor 'de klun
derom' (Lageweg, oprit naar
de boerderij van v. Zwol ,
langs de Thesinger Maar,
Schutterlaan). In de Maar bij
de boerderij van v. zanten
zagen we een vreemd kastje
drijven dat ons nieuwsgierig
maakte. Er stond op: mus
kusra ttenbestrijd ingsdienst.
Via milieuinspekteur
Bands ma van het R.M.H.
(Reini gingsdienst, Markt en
Havenwezen onder meer
bela st met het best r ijden
van muizen en ratlen) kwam
ik in kontakt met Swler

·Garst uit Usquert. Hij is één
van de vier rayonambtena
ren voo r de muskusrat
tenbe strijd ingsdienst. Eén
van zijn taken is voorlich
ting geven. Het bleek voor
hem geen enke l probleem
om bij mij thuis anderhalf
uur vo l te praten over deze
materie.

de verspreiding

Het beest is inheems in
Noord-Amerika en is in het
begin van deze eeuw in
Europa uitgezet om zijn pels.
Doordat de winters hier veel
minder streng zijn, bleek de
rat hier echter voor de bont
handel ongeschikt. Het zach
tere weertype hield een goede
pelsvorming tegen. Geleidelijk
aan begon de muskusrat zich
te vemneerderen. Vooral
West-Europa bleek een waar
paradijs: zachter winters, veel
water, weinig vijanden en vol
op voedsel. Een explosieve
groei van het resultaat. Op
het verspreidingskaartje is

Ve~sp" eÎJIn 9 "'O'l

de musktJ.Jro i

goed te zien, dat in alle pro
vincies de muskusrat wordt
gevangen. Met name in de
oorspronkelijke provincies
(Groningen!) is hij talrijk wat
verderop blijkt uit enkele cij
fers.

de gevaren

Vanaf 1941 , toen in Neder
land het eerste exemplaar
werd gevangen, is men van
lieverlede gaan inzien, dat het
beest erg schadelijk is. In de
eerste plaats door zijn manier
van ieven. Het is een knaag
dier dat leeft aan de water
kant. Voor zijn huisves1ing
graaft de rat holen in de
oever. De ingangen liggen

-'

onder de waterspiegel. De
gangen met een doorsnee
van 10 tot 20 cm lopen schuin
omhoog en eindigen in ka
mers, die in hoogte variëren
van 15 tot 20 cm. Als er nu
veel van die jongens aan het
werk zijn, worden dijken, wal
len en aangrenzende gronden
flink verzwakt. Oevers kunnen
verzakken. Mede door golf
slag brokkelen dijken verder
af en gevaar voor overstro
ming is dan niet denkbeeldig.
Vooral in het laaggelegen Ne
der-polder-land.
In de tweede plaats bestaat er
direkt gevaar voor de mens:
landbouwers met hun land
bouwwerktuigen en mensen
die in opdracht van het water
schap of gemeenten bemnen
en slootwallen moeten onder
houden kunnen plotseling
wegzakken en met hun ma
chines kantelen!
Een derde faktor is het
voedselgedrag. De muskusrat
heeft alles wat de akker te
bieden heeft op zijn menu
staan en bij grote popula
tiedichtheid is de schade voor
de boer aanzienlijk. Redenen
genoeg om de bestrijding
georganiseerd aan te pakken.

organisatie van de bestrijd ing

Nederland is voor de bestrij
ding in rayons onderverdeeld.
De provincie Groningen kent
er vier. Garmerwolde en The
singe vallen onder rayon 2,
waarover Swier Garst
rayonambtenaar is. Een jaar
of wat geleden kon ieder voor
een ingeleverde muskusrat
f 5,- beuren.
'Voor dat privévangen hebben
we een stokje gestoken, om
dat stelen van gevangen rat
ten en het verplaatsen van
netten nogal eens voorkwam.
Iedere vanger moet nu een
vergunning hebben, die ver
strekt wordt door het Minis-

Schildersbedrüf H. Hofstede
klo mpe n - laarzen - verf - glas - behang -
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Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

f 1,
f 1,75

f 1,
f 1,50
f 1,50
f 1,50

plakgum van f 3,70 voor f 3,95
2 komponentenlijm van f 7,30 voor f 3,95

EN VERDER
vulmiddel van f 3,75 voor
stanleymes van f 4,35 voor

velpon van f 2,05 voor
modelbouwlijm van f 4,95 voor
pritt-knutsellijm van f 3,55 voor
pritt-snelkit van f 4,15 voor

AANBIEDING
LIJMEN: o.a.



terie van Landbouw en Vis
serij. De Direktie Faunabe
heer is belast met de uitvoe
ring van de bestrijding. Ook
geldt er een algemeen klem
verbod. Zonder ontheffing ben
je strafbaar en daar dien ik
ook op toe te zien', zo vertel
de de heer Garst.
In 'ons' rayon (het hele Ho
geland en het Westerkwartier)
heeft hij twintig vangers aan
gesteld , waarvan er vijf in
vaste dienst zijn. Gezamenlij k
moeten ze zo'n 100.000 ha
'schoonhouden' . Per vanger
betekent dat een gebied van
5 à 10.000 ha afhankeli jk van
de hoeveelheid water. In de
periode toen de vangst nog
vrij was, heeft Garst zelf als
vanger een groot aantal col
lega's leren kennen, waaruit
hij, eenmaal als rayonamb
tenaar aangesteld , de meest
geschikte premievangers
heeft gekozen: voomamel ijk
werklozen en 65-plussers.
"Eigenlijk moesten ze allemaal
in vaste dienst zijn om de
bestrijding optimaal aan te
kunnen pakken,maar de centen
spelen ook hier een rol" aldus
Garst.
De winterperiode is voor de
rattenvangereen rustige perio
de, maar voor de rayon-ambte
naar is er voldoende werk:
vergunningen aanvragen voor
het nieuwe jaar, materialen
aanvullenen vernieuwen,voor
lichting geven aanallerlei instel
lingen en administrat ie bijhou
den niet te vergeten.Vooral dat
laatste is belangrijk om inzicht

. te krijgen in de strijd tegen deze

Aangetaste oever

gravers. In 1983 b.V. zijn in
Nederland 214.000 muskusrat 
ten gevangen, waarvan één
derde deel uit vrouwtjes
bestond. Elk vrouw1je werpt
drie keer per jaar vijf à zes
jongen. Even een sommetje: als
die vrouw1jes niet zouden zijn
gevangen, hadden ze samen
zo'n 70.000 x 15 jongen (= ruim
1 miljoen!) in Nederland
gebracht.
Garst: "In 1981 kenden we in
Groningen een topjaar met
24.000 gevangen exemplaren
en de voorlopige schatting van
1984 is 19.000 stuks. Lang
zaam maarzeker krijgen we het
rat1enbestand in de hand".

nog meer muskusrat
Wat meer over het beest zelf,
zijn vermenigvuldiging en de
verspreiding en over vang
methoden en -middele n wil ik
in het maartnummer schrijven.
Ondertussen probeer ik een
dag met een vanger op jacht te
gaan om uit de praktijk te
kunnen berichten, als het weer
dat tenminste toelaat. Mocht u
ondertussen het idee hebben,
dat er zich in uw buurt muskus
ratten ophouden, bel dan even
naar Swier Garst, tel. 05950
3153.Alle tips worden namelijk
nagetrokken. Hij stuurt er dan
een vanger op af. Voor ons
gebied is dat de heer J. Kelholt,
die vanaf 1 sept. '84 in vaste
dienst is. Wie weet komt u hem
eens tegen.

Ad van Zalk

Jaarvergadering
Kaartclub 'Een
dracht' Thesinge

Op zaterdag 26 januari werd
de jaarvergadering van de
kaartclub gehouden in café
'Molenzicht' . Uit het verslag
van de penningmeester bleek
dat er nog een batig saldo
was. De kontribut ie zal dan
ook nog niet verhoogd wor
den. Daar één van de kas
kommissieleden niet op tijd
aanwezig kon zijn werd dit
punt verschoven naar de vol
gende kaartavond . Met meer
derheid van stemmen werden
de heren J. Slump en J. V.d.
Werf herkozen in het bestuur.
De kaartkampioen van het af
gelopen jaar was mevr. ter
Heide met 53791 punten;
tweede werd A. de Vries met
53563 punten en derde was
G.J. Boer mer 52989 punten.
Mevr. ter Heide mocht de be
ker in ontvangst nemen.
Na afloop van het officiële
gedeelte werd er gezellig ge
kaart. Er was die avond voor
iedereen een mooi prijsje te
winnen.
De kaartclub bestaat op het
ogenblik uit 37 leden en de
opkomst op de kaartavonden
is groot. Gemiddeld zijn 18
leden aanwezig . Iedere
laatste zaterdag van de
maand wordt er gekaart in
café 'Molenzicht '. De kompeti
tie Is weer van start gegaan ;
de acht beste 'bomen' worden
geteld voor het totaal aantal
punten. Men kan dus 4 avon
den missen in het seizoen.
Mochten er nog mensen zijn
die lid willen worden, dan
kunnen ze zich opgeven bij
J. Slump, Bakkerstraat 13,
Thesinge.

Roelie Dijkema

MUZIEKFEEST
'HARMONIE'

Garmerwolde stond weer op
z'n kop.
Na langer dan een jaar
wachten eindelijk weer een
uitvoering .
Vele nummers stonden er op
het programma .
Alle leden hadden dan ook al
enige tijd gestudeerd .
De dirigent Wim Splinter en
de instructeur Meindert Tel
kamp stelden hun eisen be
hoorlijk hooq.
Na een gezamenlijk openings
nummer brachten drumband
en korps afwisselend enkele
nummers ten gehore.
Even werd de muziek onder
broken om enke le jubilarissen
te huldigen.
Wilma Tammeling, Jan Ha
venga, Jan Feenstra en Ina
Bakker. allen 12 ' /2 jaar lid
van de vereniging.
Zij kregen door de voorzitter
K. Pestman een speld aange
boden namens de vereniging .
Een tweede door de voorzitter
van de K.N.F. (Koninklijke
Nederlandse Federatie) afd.
Groningen, dhr. Kooi.
Hierna werd het toneelstuk
'Dokter is nait thoes', een
éénakter door enkele leden
van de 'Harmonie' opgevoerd .
Als laatste stond de Tiroler
kapel o.l.v. Roelf Stol op het
programma, met als primeur
zang van Reinette Stol en een
optreden van twee leden van
de vereniging, te weten A.
Bekkema en Jan Feenstra,
met de bijl, zaag en een bor
rel tijden de 'Holzhakker
bouben '. Dit ontlokte een
staande ovatie.
Na nog een tombola sloot de
voorzitter Pestman de avond.
Het publiek kon tenslotte nog
even de spieren los dansen
op de muziek van Fairplay.

Petra Blink

Alles op het gebied van uw huisdier.
Tevens gespecialiseerd in papegaaien - ara 's

kakatoe 's - beo 's.
Groot assortiment hengelsport artikelen

Uitgebreide aquarium afdeling.

WINKELCENT RUM LEWENBORG . GRONINGEN
telefoon 050 . 41 55 53

uw brood wordt natuurlijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum Lewenborg tel. 415222
Selwerd tel. 778455
VersmarktKorreweg 51-53
Clarernaheerd 47
Beyum Oost, tel. 421452



Privé:
Haverplein 5 9134 AK RUISCHERBRUG Tel. 050-416168

Benjamin-nieuws
Na een woelige decem
bermaand met een zeer ge
slaagd Sinterklaasfeest, ge
volgd door de sfeervolle
kersttijd , zette het nieuwe jaar
op de peuterspeelzaal rustig
in. Momenteel bestaat de
groep uit 10 peuters uit zowel
Thes inge als Garmerwolde.
De maandag- en donderdag
ochtend zijn voor deze klein
tjes een hele belevenis. Met
al die leeftijdgenootjes en het
speelgoed wat je veelal thuis
niet hebt (o.a. een grote wa
terbak waar je lekker mee
mag knoeien) is het dolle pret.
Samen in de gymzaal spel
letjes doen of gewoon lekker
rondspringen is fijn. Meestal
maak je ook nog een teken-,
schilder- of plakwerk.
Hopelijk is vóór de zomer de
buitenboel ook aangepast,
zodat er in een zandbak en
op het pleintje gespeeld kan
worden .
Om één en ander (nog) eens
aan ouders en belangstellen-

• goede voorlicht ing

• bet rouwbare service

• g rote kollektie mod ieuze
kw anteltsrnont uren

den te laten zien, houden we
een informatie-a vond op
dinsdag 19 maart a.s, om
20.00 uur.
Op het programma staat een
interessante spreker over kin
derzaken. Ook zullen we die
avond een tipje van de sluier
oplichten over de jaarlijkse
feestdag op 8 juni. Hieraan
wordt door de oudercommis
sie alweer ijverig gewerkt om
er zo mogelijk een nog groter
testqn van Ie rnaken als oe
voorgaande twee keren.
Hierbij kunnen we heel goed
hulp gebruiken om de ver
schillende stands, die er op
het schoolpleintje komen,
goed gevuld te krijgen. Een
ieder die op onderstaande te
kening iets aantreft wat hij/zij
zou willen maken of afstaan
om Benjamin's kas te spek
ken kan nu alvast beginnen!
Heeft U nog andere ideeën of
suggesties , kom dan ook op
19 maart naar de info-avond
in de peuterspeelzaal.

Truus Top

~
VOS OPTIEK
AUDIO"H"""""
OUDE EBBINGESTRAAT 65

9112 HE GRONINGEN
TEL. 050 · 1291 0 2

Uitvoering
V.I.O.O.
Thesinge
De toneelvereniging V.I.D.D .
heeft haar uitvoeringen ge
pland op zaterdag 2 en za
terdag 9 maart in café 'Mo
lenzicht' te Thesinge .
Dit jaar is voor een blijspel
van Bart Veenstra gekozen ,
n.1. 'Boer Hartman en de su
perheffing '. Een zeer aktueel
stuk dus! Zoals ieder weet
dreigen vele boeren in de
problemen te raken door de
superheffing. Zo ook boer
Hartman, maar hij heeft er
iets op gevonden. Samen met
zijn vrouw Gien begint hij een
pension. Door bemiddeling
van de v.v.v. komen hier een
paar dames uit Delft op af,
terwijl ook een paar vrijgezelle
jongens uit Groningen zich
aandienen . Dit geeft natuurlijk
allerlei verwikkelingen . Daar
komt nog bij dat het menu
ook aangepast is aan de su
perheffing . Er worden namelijk
alleen maar melkprodukten
gedronken en gegeten. Dat je
daar een vreemde ziekte door
kunt oplopen had niemand
gedacht. Maar dokter Joling,
de ontdekker van de melkeri
tus heeft hier een goede op
lossing voor. Hoe alles verder
verloopt moet u zelf maar
komen zien! De regie is weer
in handen van Arend Kam
pen.
De laatste jaren was het de
gewoonte dat V.I.O.O. drie
uitvoeringen had, maar de
tweede avond was vorig jaar
maar voor de helft uitverkocht.
Het kan zijn dat dit door om
standigheden kwam, maar
een halfvolle zaal is voor de
toneelclub een strop; de on
kosten, zoals de grimeur, de
muziek, e.d. gaan namelijk
wél door. Mocht nu blijken dat

REGIO-SERVICE
voor radio en t.v.

dan naar

VAN DER REE

eigen service dienst
reparatie: radio, t.v.,
video.
antenne- en geluidsver
sterkingstechniek

werkplaats:
OPENBARE LAGERE
SCHOOL
KAPELSTRAAT 11
THESINGE
TEL. 05902-1945

er nog veel extra belangstel
ling is, dan lassen we alsnog
een derde voorstelling in.
Kaarten à f 1,50 voor do
nateurs, f 7.50 voor niet do
nateurs zijn verkrijgbaar bij:
Roelie Dijkema, G.N.
Schutterlaan 22 .

Roelie Dijkema

SCHILDERIJEN
VERKOOP
ST. ANNEN
Ten bate van dorpshuis

Op 8 maart om 19.00 uur gaat
in het 'Buurhoes' van Ten
Boer de schilderijenacties van
start ten bate van het dorps
huis Sint Annen. De officiële
opening gebeurt door de heer
M. Scholma, joumalist. Het
geheel wordt muzikaal opge
vrolijkt door het duo
A. Moesker en K. Konstapel.
Vier kunstenaars stellen hun
werk ten toon, waarvan één
werk per persoon verkocht
wordt, de opbrengst gaat naar
het dorpshuis . Deze vier kun
stenaars zijn: Annie de Poel
(techniek VAL DE VOILE, zij
de), Erika Hoogendam (olie,
pastel en aquarel zijn haar
voornaamste technieken) ,
Christopher Beukerna,
(olieverf met grote penseel
strijk in grote vlakken opge
zet), Paul van Geert (vooral
portretten van kinderen met
een speels-vrolijk karakter in
de eitemperatechniek).

Wij willen alle inwoners van
Thesinge en Garmerwolde
hierbij uitnodigen onze ope
ning op 8 maart bij te wonen .
Het is zeer de moeite waard.
Het 'buurhoes' is vanaf
18.30 uur geopend.
Informatie bij:
Leen van Geert, Hoofdweg
45 , 9796 PB St Annen, tel.
05902-2692.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Elisabeth Schuling, l. V.d.
Veenstraat 2, tel . OSO·
416355.
Redaktie Thesinge:
Kees ~aber, Kapelstraat 5.
tel. 05902-2257
Administratie: Pets Jurjens .
L. v.c. veenstraet 15,
9798 PK Garmerwolde, tel.
050-416094.
Bank : Aabo Garmerwolde,
rek . nr . 3207.05.749 giro v.o.
bank 916938.
Kopij inleveren: steeds vóór
de 15de van de maand .
Druk : Bolkema drukwerk
verzorging, Groningen.



Elke möm teeg'n uur of acht
ken elk en ain heur'n dat veurbie is de nacht.
Den ludt de Gaarmwolder toomklok,
'n Hail boel mens'n hemm'n 't dan al drok.
Het is 'n doagelieks gebeur 'n,
wied en zied is het te heur'n,
En an 't klokketaauw
hangt dèn 'n echte vraauw .
't Lukt heur wonderwel
Geliek as destieds Femandèl.
In gedachl' n zai 'k heur omhoog goan en weer daal'n
om moar veul geluud oet de klokk'n te hoal'n .
Het luud'n betaik 'nde vrouger : 't Is gewis
'dat er vandoag 'n meester anwezeg is.
'Kom kinder, vandoag is er school;
'en noast het Leer'n is er de jool'.
Vrouger haar'n meesters ook aandere toak 'n.
Bieboantjes, om moar an 'n weekgeld te geroak 'n.
Zal Waarkl'n op 't Iaand,
waar 'n köster , soms ook stomdronk'n
en laag'n dèn loater in schoulklas te ronk'n.
Kinder haar'n hiervan gain verdrait ,
moar veul leer'n deed'n ze natuurlek nai!.
Om kwart veur 12 opnei klokgelu, dan is't eel'n gebloaz 'n.
Elk runt noar hoes, geliek hoaz'n.
Ook dèn wordt traditiegetraa uw
lrokk 'n an 't klokketaauw.
Nou wordt er ludt mit mannekracht,
want 't is 'n volle klaank en laank nait zacht.
Dèn denk ik, höt 't nog moar hail laank vol,
Klokkeluders van Gaarmwól.

EN STRAKS
MAAR
SCHRIJVEN
Amnesty vraagt mensen
Ik heb net weer een vergade
ring van de AMNESTY-groep
Ten Boer achter de rug. Een
bijna maandelijks terugkerend
onderwerp is: hoe kunnen wij
de inwoners van de gemeente
Ten Boer (dus ook van The
singe en Garmerwolde !) meer
bij ons werk betrekken.
Van de negen aktieve leden
van deze groep ben ik de
enige die niet in Ten Boer
woont. Gelukkig ben ik niet de
enige die de moed niet heeft
opgegeven om meer mensen
voor het werk van AMNESTY
te interesseren .
Het is al triest genoeg dat een
organisatie als AMNESTY
echt nodig is. Je hoeft de
krant maar open te slaan of je
leest over schendingen van
de mensenrechten waar dan
ook in de wereld. In Joego
slavië worden mensen opge
pakt, de Tamils worden ver
volgd op Sri Lanka, in Peru
verdwijnen zelfs kinderen , op
Haiti krijgen kranten regelma
tig een versch ijningsverbod .
Dit gebeurt vaak alleen omdat
deze mensen een andere
mening hebben dan hun re
gering. En wij kunnen hier iets
tegen doen ! Ook als U geen
lid bent van AMNESTY.
Op de eerste maandag van
de maand organ iseerden wij
tot nu toe schrijfavonden in de
bibliotheek in Ten Boer. Over
de opkomst op deze avonden
schrijf ik hier liever niet. Het
resultaat is wel dat wij hier
mee stoppen . maar er komt
nu 3 à 4 keer per jaa r een
schrijfavond in 't Buurhoes.
Wat houdt een schrijfavond
nu precies in? Duidelijk is dat
er dan brieven geschreven

worden . En wel aan de rege
ring van een bepaald land,
met het doel een gevangene
die onrechtmatig gevangen
wordt gehouden vrij te krijgen.
U hoeft zo'n brief niet zelf op
te stellen , dat hebben wij al
gedaan. Wat u moet doen is
onze voorbeeldbrief over
schrijven op luchtpostbladen
(dan aanwezig) en te onder
tekenen,
Dat de brieven meestal in het
engels gesch reven worden
moet voor u geen drempel
zijn: we helpen elkaar.
En of u het geloven wil of
niet: uw brief helpt echt !
Wanneer er een schrijfavond
wordt gehouden leest u in één
van de volgende G & T's .

Joanne van der Meulen

Speelvoorzienin
gen in Gar
merwolde
In café de Leeuw was op
dinsdag 12 februari 1985 een
twintigtal mensen verzame ld
om, op ui:nodiging van Bur
gemeester en Wethouders
van de gemeente Ten Boer,
te praten over de speelvoor
zieningen in het dorp.
Deze gespreksavond is er
één uit een serie van vijf,
donderdag 21 februari is er
een avond in Thesinge ge
weest. Aanwezig waren de
wethouder H. Janssen , de
ambtenaa r welzijnszaken G.J.
Boelens en de heer
B. Bouman van het NUSO, de
landelijke organisatie voor
jeugdrek reatie en speel
tuinwerk . Het is de bedoeling
dat de wensen en kritiek ver
werkt worden in een nota die
waarschijnlijk in april in de
gemeenteraad komt.
In twee groepen, van beide
kanten van de Rijksweg,
beantwoordden de Gar
merwolde rs een aantal vra
gen. Ze stelden verbeteringen

voor aan het speeltuintje van
de W.F. Hildebrandstraat en
veranderingen aan het

. schoolplein, zoals een rol
schaatsbaan en meer klim- en
klauterma teriaal. Ook een
crossveldje zou in een be
hoefte voorzien. De Oude
Rijksweg bewoners noemden
het een probleem dat veel
zwaar verkeer bij hen langs
gaat waardoor het spel van
de kinderen bemoeilijkt wordt.
Een afrit nà de laatste wonin
gen naar de rioolwaterzuiver
ingsinstallat ie zou een oplos
sing zijn. Bovend ien missen
ze een speelveldje en opper
den de mogelijkheid het
schapenveldje, dat gunst ig
tussen de huizen ligt, als
speelplek in te richten.

Jos de Vries

Traditie

Kerkdiensten
3-3 -'85, Thesinge, 10.00 uur:
Dr. H. te Velde, Paterswolde.
10-3-'83, Garmerwolde, 10.00
uur: Ds. C. de Vries-Baten
burg.
17-3- '85, Thesinge, 10.00 uur:
Ds. C. de Vries-Batenburg.
24-3 -'85, Garmerwolde,
10.00 uur: Prof. Dr. W.
Nijenhuis, Groningen.
31-3-'85, Thesinge, 10.00 uur:
Ds. C. de Vries-Batenburg.
20 maart gemeente -avond om
20.00 uur in de Leerkamer;
ieder welkom.

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens-Witkamp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777
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Wij lessen in BMW M323i.
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WARME WORST...
IJsvereniging PRESTO or
ganiseerde met de ijsvereni
ging uit Garrelsweer de FI
VELBOEZEMTOCHT, een
toertocht op het Damsterdiep
over verschillende afstanden.
Mark Huiskes en Rolf Jutjens
reden de toch met z'n tweeën
hieronder volgt hun verhaal. '
25 km schaatsen
We kochten een kaart om af
te laten stempelen en die
kaart kostte vijf gulden .
We begonnen in Garmerwol
de. Toen we in Ten Boer
aankwamen gingen we uit-

Startklaar voor de Fivelboezemtocht

rusten en iets warms kopen.
In Ten Post waren we bij de
tweede stempelposl. We gin
gen daarna weer verder naar
Winneweer. Daar moest ik
(Mark) over de weg om twee
warme worsten te kopen .
In Garrelsweer hoefden we
niet verder en konden we
weer naar Garmerwolde te
rug. In Garmerwolde aange
komen bleek, dat we nog naar
Ruischerbrug moesten . Daar
kregen we de medaille.

Mark Huiskes
Rolf Jurjens

(foto E. Hopma)

DORPSBELAN
GEN THESINGE

De jaarvergadering van de
Vereniging van Dorpsbelan
gen in Thesinge zal worden
gehouden op vrijdag 22 maart
in café 'Molenzicht' .
De film 'kleine Dorpen , een
zaak van groot belang ' zal op
die avond vertoond worden.
Er wordt over deze vergade
ring nog een huis-aan-huis
stencil verspre id, maar u kunt
de datum nu alvast vrijhou
den .

Het bestuur

De winter
kon niet op
In januari moest , na de prik
sleewedstrijden en de Fivel
boezemtocht (waarvan op het
moment van schrijven de me
dailles nog spoorl oos zijn), het
hardrijden afgelast wo rden
door invallende dooi. Maar
februari was de schaatsers
opnieuw goed gezind, want
het Damsterdiep lag weer
dicht en nog wel met glad ,
zwart ijs. Meteen werd de ijs
veren ing van Garmerwolde
'Presto' aktief en organ iseerde
op vrijdagavond 15 februari
een estafetterijderij en op de
zaterdagmiddag daaropvol
gend een hardrijde rij voor
jeugdleden . Terwijl het vrij
dagavond nog vroor en
sneeuwde dooide het zate r
dagmiddag .
Donderdagmiddag 14 februari
zaten de leerlingen van de
school niet binnen maar
schaatsten om het hardst op
het Damsterdiep. Er was een
kortebaanwedstrijd en een
wedstrijd op een hindem is
baan.

Jos de Vries

Dorpsbelangen
Garmerwolde
Het bestuur van de Vereni
ging Dorpsbelangen heeft het
plan in de derde week van
maart de voorjaarsverqade
ring te houden.
Dit is later dan we gewend
zijn . De reden daarvan is dat
we hopen u dan zo precies
mogelijk te kunnen informe ren
over de werkzaamheden met
betrekk ing tot het 'dorpshuis'.
Nadere mededelingen volgen.

Mieke Welling

Verlof voor
juf Heina

Vrijdag 15 februari was voor
juf Heina van zanten de
laatste werkdag op de
kleuterschool. Hoewel... de
laatste 2 weken heeft zij meer
tijd doorgebracht in klas 1-2-3
van de lagere school. Dit
i.v.m. ziekte van Piet Smid.
Voor de nieuwe juf, Hidda Ja
ger uit Beyum, betekende dit
geen inwerkperiode maa r in
vallen . Ook voor juf Geert
Veenkamp extra drukte .
Na de crocusvakantie loopt
alles hopelijk weer normaal en
kan juf Hidda officiëel aan de
slag .
De kleuters hebben deze
ochten hun juf Heina in de
bloemetjes gezet en samen
met de moeders is er koffie
gedronken in de kleute r
school.
Afscheid van Heina als
kleuterjuf nemen wij pas als
haar verlof erop zit. Voor nu
en straks het allerlbeste toe
gewen st, Heina.

Truus Top
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Goederen rnaanda ç
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