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EEN DORPSHUIS IN GARMERWOLDE?
WANNEER?

de hUidige situatie

U zulr zich er al vaak Ol€r l€r
baasd hebben dar de G& T u
geen informarie gafover her \€e/
besproken Dorpstms.
De reden tuevoor IS çeweest dar
er zovee! l€rschillende geruchren
de ronde deden en zó weinig
beslissirçen re bespeuren zijn.
dar we afgewachr hebben ror er
iers zou gebeuren.
Tijdens de gemeenreraadso,erga
dering van eind okrober;J gaf
de Raad roesremming aan de
heer Janssen - wethoueer - her
leegsraande lokaal van de voor
malige kleurerschool re Thesinge
re vercopen aan GEQ als rijdelijke
kentine.
Reden voor de redecue om re
Informeren naar de srand van
zaken m.b. t. her D orpshuis ' bijde
wo ordvoersrer in de zaak : M ieke
Welling - secreraresse van Dorps
belangen.

M ei 1984 :
begin van de besprekingen.

De wethoude rs Janssen en
Comelis hebben eind mei
1984 aan Dorpsbelangen
gevraagd op het spreekuur te
komen. De wethouders waren
door de eigenaren van café
'De Leeuw' benaderd met het
bericht dat het café verkocht
zou worden. Het dorp zou dan
geen grote ontmoetingsrui mte
meer hebben.
In het gemeente-be leid staat
dat de gemeente streeft naar
basisvoorzieningen. Een ont
moetingsruimte is zo'n basis
voorziening.

Probleem.

Bij deze ontmoeting deelde de
Gemeente aan Dorpsbelangen
mee dat GEO al een aanvraag
voor een kantine had gedaan
en er lag al een schetsplan bij
de gemeente. Nu waren er
twee officië le aanvragen en dat
is te veel voor zo'n klein dorp.
Het zou dus een kwestie van
prioriteitstelling kunnen wor
den. Er kan pas beslist worden

als er zoveel mogelijk infor
matie is verzameld.

Her verzemeten van irdoanstie.

In eerste instantie denk je dan
aan de gemeente zelf. Deze
verwees Dorpsbelangen naar
de heer Mulder die als specia
list in dorpshuizen werkzaam is
bij de Regio Raad Noord
Groningen. Dat is een dienst
verlenend bureau dat de aan
gesloten gemeenten adviseert
in allerlei zaken. Verder moest
Dorpsbelangen zelf op onder
zoek uitgaan. Dat heeft enorm
veel tijd genomen. De Vere
niging van Kleine Dorpen gaf
veel informatie d.m.V. hun
handboek en medewerker
L . Hardus. Zo breidden ze hun
contacten steeds verder uit.
Mieke werd vrijwe l meteen
woordvoerste r, omdat ze er de
t ijd voor had en er veel aardig
heid in had het allemaal uit te
zoeken.
Natuurlijk ,moest in de tussen
tijd het café wel draaiende
gehouden w orden, want
anders zouden binnen een half
jaar vrijwe l alle verenigingen
ter ziele zijn. De Garmerwolder
eigenaar die het café graag
voor het dorp w il behouden
vroeg aan Simon Veninga als
zaakwaamemer op te treden
zolang de onderhandelinge n
plaats vinden. Gelukkig kan
ook hij daar tijd voor vrijmaken
en krijgt hij veel steun van
famil ieleden en kennissen.

maquette plan 'De Leeuw'

Najaarsl€rgadenng.

Op de najaarsvergadering in
oktober 1984 maakte Dorps
belangen melding van het feit
dat het café gesloten zou
worden. Wethouder Janssen
en de eerder genoemde Wim
Mulder waren daarbij aan
wezig , zodat er vragen gesteld
konden worden. Dorpsbelan
gen deelde een stencil uit
waarop de eventuele mogel ijk
heden aangegeven werden.
Dat waren:
1. Kopen van het café.
2. Nieuwbouw met kantine

bij de gymzaal.
3. Een exploitatie subsidie

geven aan de beheerder
van het café.

Ook een 4e mogelijkheid werd
nog gelanceerd : Iemand uit
Garmerwolde zou het café
kunnen kopen.
DE GEMEENTE wilde liever
niet op punt 3 ingaan omdat
dat precedenten zou schep
pen. Bleven over punt 1 en 2
waarbij bedacht moet worden
dat subsidiegevers vaak eerder
aan nieuwbouw dan aan
bestaande (vaak oude) panden
subsidie wi llen geven.
Het bleek dat noch de verga
dering, noch Dorpsbelangen,
noch de gemeente een duide
lijke voorkeur had en dat het
er dus omging uit te zoeken
we lke oplossing de meeste
voordelen bood.
Aan Dorpsbelangen werd
gevraagd beide mogelij kheden

uit te zoeken.
Met die opdracht ging Dorps
belangen aan de slag.

Aan het werk.

Allereerst werd het café
geschat om te zien wat het zou
gaan kosten en werd er een
bespreking gehouden met dhr.
Hund, adjunct directeur van
gemeentewerken, over wat er
bijgebouwd zou kunnen
worden. In januari 198 5 heeft
Dorpsbelangen de kantine
tekeningen gezien en enige
aanpassingen voorgesteld. De
gemeente nodigde S.V. GEO
en de Hannonie uit om op
14 januari 1985 mee te komen
praten over het schetsplan van
de gewi jzigde kantineteke
ningen. Er werd een hele ver
gadering lang zeer welwillend
geschoven en gedaan. Aan het
eind merkte Mieke op, dat
natuurlijk niet het café uit het
oog verloren moest worden .
Wethouder Janssen verklaarde
dat dit overleg een fase was in
de onderhandelingen.
Als Dorpsbelangen verder zou
w illen werke n aan het café dan
stond hun dat vrij.
Hoewel de Gemeente geen
voorkeur uitsprak. richtte ze
wel al haar aandacht op het
dorpscentrum bij de gymzaal.



de hUidige situatie

Enkele voor- en nadelen van het
dorpscenrrum.

Voordeel is natuurlijk dat het
nieuwbouw is waardoor mis
schien gemakkelijker subsidie

verkregen wordt Je gaat er
dan van uit dat alles wat nu
in het café gebeurt zal plaats
vinden bij of in het sport
gebouw en dat het café er dan
niet meer is. Maar het staat
er nog w el en er moet iets
mee gebeuren. Alle dorps
activiteiten werden bij elkaar
opgeteld (er waren 26 vereni
gingen !) en toen bleek al gauw
dat bepaalde zaken elkaar
'bijten', Dat is een groot be
zwaar. Bijvoorbeeld : als de
Harmonie repeteert geeft dat
zoveel geluidsoverlast dat er
verder niet veel gedaan kan
worden in het gebouw.
Begrafenissen en sportgebe u
ren gaan niet samen. Toneel
heeft zoveel ruimte en stilte
nodig dat er verder ook niet
veel kan plaatsvinden. Er is
nauwelijks mogelijkheid tot
het opbergen van allerlei
zaken. De s.v. GEO heeft wel
veel leden (250) maar kinderen
en huisvrouwen b.V. geven niet
veel geld uit in een kant ine.

En D e Leeuw:

Het café heeft als voord eel dat
het bij benadering 3x zo groot

maquette plan dorpscentrum

is als wat er bij komt bij het
sportgebouw. Er is voldoende
bergruimte en er zijn geen acti
vit eiten die elkaar bijten.
Maar ook aan het café kleven
problemen want het sloopwerk
en vervangen van materiaal
kost veel geld

Het beschikbare geld

De Gemeente w il in de plan
nen tot ± 3 ton gaan voor
nieuwbouw of renovatie + aan
koop. De exploitatie
en onderhoud daama van
kantine of dorpshu is is voor
rekening van de Gannerwol 
ders zelf. Het is daarom van
groot belang heel gedegen uit
te zoeken welke materialen er
gebruikt worden. welke aan
nemer, hoe duur geluiddichte
wanden zijn, verwarming, wat
het onderhoud ongeveer gaat
kosten.
Er is overal om informatie
gevraagd, volgens Inge Mook
(die de 'Schakel' in O.H.brug
verbouwd heeft) kosten de
schuifwanden in de nieuw
bouw f 40.000,-, maar hele
maal geluidd icht zijn ze nooit
en het is wel de eerste post
waarop wordt bezuinigd als de
begroting wordt over
schreden.
Vanweg e subsidie-verplich
tingen zullen de Garmer
wolders zelf voor minstens (!)
f 10.000.- moeten slopen of

verven. De kosten voo r
'De Leeuw' worde n dan
f 280.000.- volgens de laatste
berekeningen van
H.J. Havenga. (Dit is de prijs
van het gerenoveerde pand
+ inventaris.
Hoe het met het dorpscentrum
zit weet Dorpsbelangen niet
precies, want de Gemeente w il
geen gegevens loslaten over
b.V. de te gebruiken materialen,
hoeveel kopjes er komen in de
kantine (50 of 250 ?).
Wel is bekend dat een 'uitge
klede kuub', (is een sobere
bouw) f 400,- kost heden ten
dage. De kantine zal zo'n 900
kuub zijn.
Die 3 ton lijkt hierdoor een te
optimist ische voorstelling
van zaken.

De andere verenigingen.

De besprekingen vonden
plaats tussen enerzijds de
Gemeente en anderzijds GEO,
Harmonie en Dorpsbelangen.
In maart 1985 heeft deze
laatste voorgesteld de andere
verenigingen er ook bij te
betrekken maar wethouder
Janssen zei dat dit in een later
stadium zou gebeuren.
De verenigingen hebben zelf
een handtekeningen-a ktie
georgan iseerd, waaruit bleek
dat het dorp vóór ,De Leeuw'
als dorpshuis is. De Gemeente
heeft dit als kenn isgeving aan-

genomen, heeft geen bericht
van ontvangst aan de vereni
gingen gestuurd. Wethouder
Janssen eist een enquête voor
het héle dorp omdat niet ieder
een ondervraagd is.

Verdeeldheid

Tijdens de voorjaarsverga
dering op 25 maart 1985 bleek
dat de leden van Dorpsbelan
gen geen nieuwbouw w ilden.
Hierna ging Dorpsbelangen
zich dus concentreren op 'De
Leeuw'. De vereniging wil
natuurlijk alles doen om .De
Leeuw' zo aantrekkelijk moge
lijk te maken voor de
Gemeente en heeft o.a een
bespreking gevoerd met de
eigenaren van het café opdat
deze een moo ie aanbieding
zouden doen m.b.t. de ver
kooppri js. De eigenaren waren
niet onwelwillend en stelden
voor dat H.J. Havenga een
offerte zou maken van het
gerenoveerde pand, dus als het
helemaal klaar is. Eind oktobe r
is in de gemeenteraadsverga
dering beslote n, dat GEO
tijde lijk een kantine kan kopen
voor f 1,-.
Wethouder Janssen heeft de
indruk dat er verdeeldhe id
heerst tussen enerzijds GEO+
Harmonie en anderzijds Dorps
belangen. Daarom vindt hij die
enquête zo belangrijk.

De enquête.

Wanneer deze zal plaatsvinden
is nog onbekend.
In deze enquête moet namelij k
informatie staan voor de Gar
merwolders over de exploitatie
+ renovatie + koop van het
café. Deze informatie heeft
dorpsbelangen nu redelijk
com pleet, maar niet de infor
matie die van de gemeente
moet komen over hoe men
gekomen is tot de prijs van
± 3 ton.
M.a.W. : informatie over de

1ns1allatiebeQijf

fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
05041 6263

ENGELBERT
050-416217
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Groeten uit het verre Brasilkwalite it van de te gebruiken
materialen, de hoeveelheid
inventaris, de kwaliteit van de
scheidingswanden en zo zijn
er nog wel meer vragen.
Zonder al deze informatie is het
niet mogelijk goed te kiezen
tussen 'kantine' of 'De Leeuw'.

Heb je er spijt van dat je ooit
aan dit alles bent begonnen?

'Nee, daar heb ik geen spijt
van. Het is heel belangrijk voor
het dorp, daarvoor zit ik ook in
Dorpsbelungen. Wat ik moei
lijk en soms pijn lijk vind is dat
mensen wel eens vergeten dat
ik het niet voor mezelf doe,
er geen persoonlij k belang bij
heb. Ik heb er steeds goed
opgelet zakelijk bezig te blijven
maar als je dan toch persoon
lijk aangevallen wordt is het
moeilijk. Ik kan niet zeggen dat
ik alle nachten even goed ge
slapen heb, maar ik vind echt.
dat we tot een goede oplos
sing moeten komen en daar
voor blijf ik me inzetten'.

Elisabeth Schuling.

NASCHRIFT.

Na het beëindigen van dit arti
kel, maar net vóór het inleveren
van de kopij, kwam het bericht
dat het bestuur van Harmonie
schriftelijk aan de Gemeente
heeft meegedeeld, dat zij
.De Leeuw' graag als dorpshuis
ziet.

ADVERTENTIE !

De Hervormde Kerk
te Garmerwolde vraagt:
EEN KOSTER( ES).

Inlichtingen
en aanmeldingen bij :
W. Groeneveld,
Lageweg 1,
9798 TG Garmerwolde.
Tel. 050 - 416406.

W1ST-U-DAT ....

- er een konijnententoonstel
ling wordt gehouden op 25 en
26 december in de Martinihal
te Groningen.

- er een dierententoon stellin g
in de Prins Bemhardhoeve in
Zuidlaren is op 2 en 3 januari.

- de collecte voor de
Stichting Vluchtelingen in
Garmerwolde f 58 1,95 heeft
opgebracht. Hartelijk dank aan
ieder die hieraan heeft
meegewerkt!

STOOMFLUITJES
TE HUUR GEVRAAGD:
W oonruimt e in Garmerwolde.
Tel. 050-416514.

GEVRAAGD:
Een vaste oppas voor de
maandagavond
vanaf 19.00 uur.
Gelegenheid om te blijven
slapen.
Fam. Top, Molenweg 40,
Thesinge, tel.05902 - -1293.

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050 -416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Door de G & T blijven wij hier
aardig op de hoogte van het
reilen en zeilen in de 2 dorpen.
We zullen U nu wat vertellen
van ons wedervaren in de
laatste paar maanden.
We leven hier in een 8razi
liaans stadje, ongeveer even
groot als Ten Boer. We wonen
op een hoge plek zodat we
heel ver kunnen zien.
Alle huizen zijn hier gelijk
vloers. Vanuit ons huis kijken
wij neer op verschill ende
daken die vrolijke kleuren
hebbeen. Het zijn allemaal
heldere kleuren : wit. geel
groen, blauwen roze. Ook
kijken we tegen pinheiro
bomen op. Dit is een soort
pijnboom die alleen voorkomt
in de staat Paraná. De naam
van het stadje is ontleend
aan de vrucht van dit soort
bomen : 'Saê José dos Pin
hais". Dit betekent : de heilige
Jozef van de pinhais.
Verder hebben we uitzicht op
een stuk land waar een boer
dagelijks druk bezig was.
Met een paard werd het land
geploegd en daama bekalkt en
ingezaaid. Dit kalken en zaaien
gebeurt met de hand.
We kunnen nog niet zien wat
hij gezaaid heeft. Buiten op de
straat - er zijn verharde
wegen, maar ook veel rode
zandwege n - lopen de koeien
los. Zo proberen ze hun kostje
bijelkaar te scharrelen.
Het is hier erg droog geweest.
zodat de koeien alles opaten
wat er groen uitzag, ook de
blaadjes van de bomen.
Het land om ons heen zag er
droog en dor uit De mensen
verbrandden het dorre gras,
zodat er nogal veel land zwart
geblakerd bij lag. Nu heeft
het fl ink geregend en ziet
alles er fris en groen uit.

Alledaagse taferelen.

Om u enig idee te geven hoe
groot Brasil is, kan ik u ver
tellen dat de staat Paraná,
waarin wij won en, een van de
kleinste staten is van Brasil.
Nederland past hier echter w el
7 keer in ! Brazilië telt 23
staten. Saê José dos Pinhais
ligt 15 à 20 km. van Curitiba.
de hoofdstad van Paraná. Deze
stad heeft ± 1.300.000
inwoners .
Je ziet hier dingen waar je in
het begin erg aan moet
wennen.
Moeders die zelf nog kind zijn
dragen een baby en hebben
1 of 2 iets grotere kinderen
aan de rokken. De baby op de
arm is gewikkeld in een doek,
oude rok of overhemd.
Bedelaars. die heel duidelijk
tonen hoe erg ze er aan toe
zijn. Ze hebben plekken op
armen en benen en dragen
vaak vies verband. Als ze
zweren hebben aan de benen,
stropen ze de broekspijpen op
om het maar goed te laten
zien. Soms hebben ze ook
gescheurde of tot op de naad
versleten kleren aan. Wat ons
opvalt is dat je zoveel mensen
ziet die 1 of 2 benen missen.
op krukken lopen, een arm
missen, heel erg klein zijn of
heel erg mismaakt Deze inva
lieden zie je haast niet bede
len. Zij schijnen werk te
hebben. Er bestaat een
bloeiende straathandel; kleine
kinderen die mandarijnen,
pinda's, gepofte mais proberen
te verkopen.
Je ziet allerlei mensen op de
stoep zitten met kleinigheden
zoals naalden, zakdoeken,
sokken, eigen gemaakte lek
kemijen. Erbestaan ook kraam
pjes met allerlei spulletjes.
De winkels/winkeltjes zijn alle
maal open en als je even be-

Rabobank ~
geldengoede raad

sponsort v.v. 'G.E.D: te Gannerwolde
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langstellend kijkt naar een be
paald artikel wordt je haast
naar binnen getrokken.

Krottenwijken.

Om de stad heen zijn favela's.
Dit zijn krottenwijken met
huisjes waar u in Thesinge de
kipp en nog niet in zou laten
huizen! Ze zijn gemaakt van
karton, planken, plastic of oude
lappen. De mensen won en er
vaak met een groot aantal
personen in. Ze hebben veelal
geen water en er stroomt een
wat viezige rivier doorheen.
Ze koken hun eten op een
omgekeerde ol ieblik, waarin ze
een houtvuurtje stoken.
Hun was hangen ze op aan
prikkeldraad bij gebrek aan
knijpers. Zo'n wijk is heel troos
teloos. Meestal zijn deze
mensen afkomstig van het
platteland waar ze een boer
derij hadden die niet meer
rendabel was voor een groot
gezin. Men verkocht het boer
derijtj e en dacht heel rijk te
zijn. Men trekt naar de stad
in de hoop daarwerk te vinden.
Als men daar aankomt na een
verre reis is het geld op en
heeft men helemaal niets meer
dan een paar armzalige bun
deltjes. Met zet een tentje op
en probeert allerlei dingen bij
elkaar te scharrelen door
middel van bedelen, vuilnis
nakijken en soms los werk.
W e hebben een wand eling
gemaakt door zo'n favela en
dat is ons zeer slecht beko
men. Toen we op het punt
stonden de favela te verlaten,
werden we van achteren
besprongen door 2 jongens
van een jaar of 20. Ze hadden
allebei een revolver in de hand.
Jan moest zijn zakken om
keren en onderwij l werd er in
zijn rug geprikt met een groot
mes. Hij had niet zoveel geld
op zak, ± 25,-. Toen moest
hij zijn horloge afdoen. Dit
heeft hij van de kerk in

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksw eg 9
Garmerwolde
050- 416425

Thesinge gekregen. Hij vond
het heel erg en weig erde, maar
hij kon er niet onderuit Toen
was ik aan de beurt. Ik had
niets bij me, maar ik had een
goudkleurige bril en die moest
ik afdoen. Toen werd Jan
kwaad en zei: 'nao oculos'
(niet de bril) en toen mocht
ik hem ophouden. We moes
ten doorlopen en zij verdwe
nen in de favela. Het onder
zoek van de politie door de
favela heeft niets opgeleverd.
De volgende dag stond de
hele geschiedenis lekker aan
gedikt in de Braziliaanse
kranten.

Grote verschillen met
Nederland

De scholen waar de kinderen
heen gaan is erg groot
Dat w il zeggen, het gebouw is
klein, maar het aantal kinderen
is groot De kinderen van klas
1 en 2 gaan van 7.20 tot 11.20
uur naar school. Ze moeten zelf
potlood, pen en 2 schriften
meenemen.
Dit is het enige materiaal waar
ze mee werken. Er zitten w el
ongeveer 40 kinderen in een
klas. Ze komen echter niet
erg trouw. Er is in Brasil wel
een schoolp licht, maar men
controleert dit niet De 4e klas
is de hoogste van de lagere
school. Daama gaan ze naar
het voortgezet onderwijs.
's Morgens om 8 uur krijgen de
kinderen melk en om 10 uur
een warme maaltijd. Dit is ver
plicht op staatsscholen en is
bedoeld om het schoo lgaan te
bevorderen. Vooral voor de
arme bevolking is dit een
belangrijke stimulans. Het is
voor veel kinderen de enige
maaltijd die ze krijgen.
Ook wordt er als het nodig is
kleding uitgedeeld. Er heerst
op school een gezellige sfeer.
Niets geen drillerij waar ik
nogal bang voor was.
Hoe het is om een paar weken

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren,

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDl ER- GAREU I
VESPA- TDMOS- YAMA HA

FANTIC

o Aüe k!elJffYI en modellen Uil ~ildd
I~, 0 Vele sccesso-es en ortder deien

o Pr:ma setvee en -eoerere

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Werkplaats 's maandags de gehele
dag gesloten.

te wassen met een wasbord,
koud water en een stuk zeep
gemaakt van varkensvetsoda
heb ik ondervonden. Veel
mensen hier doen het zo.
Het is veel werk voor 7 per
sonen, maar het wo rdt goed
schoon. Meestal legt men het
op de bleek voor de helderheid
en 't wast witter dan Omo of
witte Reus.
Het drogen zonder centrifuge
duurt als het een beetje
tegenzit 3 dagen, maar geluk
kig is het hier vaak mooi weer.
Inmiddels heb ik een koudwa
terwasmachine en dit gaat
aardig. De centrifuge draait
heel langzaam maar het helpt
toch wat.
W e hoorden slechte berichten
over het weer in Holland.
Jammer, want u gaat de winter
weer tegemoet Wij gaan het
voorjaar en de zomer tege
moet Het zal wel lekker warm
worden want de wi nter was
hier al warm !
Veel goeds en tot schrijfs,

familie Hardeman.

(Red. : leuk artikel lui,
maar bij het volgende verhaal
graag enkele foto 's I).

Kerkdiensten
Gerefonneerde
kerk Thesinge
8 decemb er

9.30 uur
ds. van de Peppel. Assen
2.30 uur
cand. Den Hartogh,
Kampen

15 december
9.30 uur
ds. Jurjens, Groningen
2.30 uur
ds. Ju rjens, Groningen

22 december
9.30 uur
drs. Feenstra, Ulrum
2.30 uur
cand. Deelstra,
Grooteqast

AUTORIJSCHOOL
BJÖRN WITKAMP
v/h Tebbens- w rtkarnp

Vaargeul 56 - Groningen
Tel. 050-412777

24 december
20.30 uur
Kerstzangdienst in de
Herv. kerk te Thesinge
22.00 uur
Kerstnachtdienst in de
Herv. Kerk te
Garmerwolde
De plaatselijke muziek
korpsen verlenen hieraan
hun medewerking.
In beide kerken is
iedereen van harte
welkom.

25 december
10.00 uur
ds. van Oeveren, Leek
m.m.v. het zangkoor
'Lovende Stemmen'

26 decembe r
10.00 uur
Gezinsdienst. m.m.v.
de schoo lkinderen

29 december
9.30 uur
ds. de Jonge, Siddeburen
2.30 uur
ds. Broek-Roelofs,
Zuid laren

31 december
19.30 uur
ds. W ielemaker,
Groningen

Kerkdiensten
Hervonnde Kerk

december Garmerwolde
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg,
bevestiging heer
Van Ramshorst tot
ouderling

8 december Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg,
avondmaal

15 decembe r Garmerwolde
10.00 uur
dienst voorbereid
en gedaan door
gemeenteleden

22 december Thesinge
10.00 uur
ds. E.J. Hefting , Ten Boer
24 december Thesinge
20.30 uur

Voo r een persoon lijke rij 
ople iding door volledig

gediplomeerde ins tructeurs !

Wij lessen in BMW M323i.
Onze wagens zijn alle voorzien

van mobilofoon.



EEN MUSEUM IN HUIS
VERZAMELDEWOEDE IN RUISCHERBRUG

kerstnachtzangdienst
ds. Reinders, Ten Boer,
m.m.v. Juliana

24 december Garmerwolde
22.00 uur
kerstnachtdienst
ds. C. de Vries-Batenburg,
m.m.v. Harmon ie

25 december Thesinge
10.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

25 december Garmerwolde
16 .00 uur
kind erkerstfeest,
m.m.v. kinderen Zondags
school

29 december Garmerwolde
10.00 uur
ds. S. Lanser, Holwierde

3 1 december Thesinge
19.00 uur
ds. C. de Vries-Batenburg

Succes voor
muziek
vereniging
'Harmonie'
Gannerwolde
De muz iekverenig ing
'Harmonie' heeft zondag 3 no
vember met sukses deelgeno
men aan het K.N.F. concours,
georganiseerd door de afd.
Groningen, in het Kielzog
te Hoogezand.
's Morgens om 9 uur vertrok
ken we, inclusief onze 3
nieuwe jeugdIeden, gezamen
lijk naar Hoogez and om daar
onze 2 ingestudeerde num
mers ten gehore te brengen.
W e behaalden met het ver
pl ichte nummer 'Tom Pouce',
gesch reven door W . Cleenput,
14 6Y:z punten en met het
keuzewerk 'K leine Klassieke
Ouverture', geschreven door
H. van Ujnschoten, 142 punten.
Samen 288Y:z punten, dit bete
kende dat we in de derde
afdeling een 1e prijs + promo
tie naar de 2e afdeling hadden
behaald.

W ilma.

Het is ongeveer twaalf uur
's nachts als II\€ aankomen
bij de famt/ie Koster in
RuischerfJrug. Het is koud de
zon schijnt en binnen brandt
de 'kotenkscne: Het huiS is
niet aangesloten op het aard
gasleidingnet van de Gasunie.
Is dit een vooruitziende blik
van de bewoners ?
Onder het genot van een
heerlijkkapje koffie. gezet door
de heer des huizes. begint
mevrouw Koster het verhaal
over de verzameling. we in
huis stoet te vertellen.

Als enige dochter erfde ze van
haar moeder een verzameling
beeldjes, waarvan enkele
antiek genoemd mogen
worden.
Zonder dat ze het zelf merkte
werd dit een hobby, die geen
grenzen kende , 'Een pure
hobby', zegt ze. Jacob Koning
en ene Wichers waren onder
andere haar leveranciers.
Verder kunnen natuurl ijk ook
de diverse winkels in den lande
genoemd worden.

'Ik loop zo'n etalage wel eens
voorbij, wan t anders ben ik
verloren en gaat de knip wee r
open en heb ik er nog een
beeldje bij' .
Een onderdeel uit de verza
meling, een groepje muziek
makende artiesten, heeft ze
overigens vrij goedkoop in
Utrecht op de kop kunnen
tikken. Voor slechts f 0,25 per
stuk. Door al het afsoppe n en
afstoffe n is de verf in de loop
der jaren versleten, maar haar
zoon, ook een hobbyist, heeft
de beeldjes weer in hun oor
spronkelijke kleuren terug
gebracht

(foto : Jes de Vries)

Over het algemeen zijn het
stenen beeldjes. Aan een
beeldje van hout, een op een
accordeon spelende jo ngen,
gemaakt door een oude
bekende, hecht ze veel
waarde.
Deze beeldjes, het zijn er ont
zettend veel, worden éénmaal
per 14 dagen schoongemaakt
en komen allen weer op hun
vaste plaats. Wee diegene die
het waagt om ze een andere
plaats te geven.

Naast de beeldjes raakte
mevrouw Koster in vervoerin g
van een puntenslijper, gemaakt
van messing, in de vorm van
een strijkijzer. En u raadt het
al, de meest uiteenlopende af
beeldi ngen van hetzelfde
materiaal werden aan de ver
zameling toegevoegd.
Wij zien punteslijpers in een
pot kachel, piano, telefoon 
toestel, een naaimachine,
klokken, kortom een tafel vol.
In 1970 werd een borduur
pakket + instruktie aange
schaft waar een herdershond
op stond afgebee ld. 'M ijn zoon
bezat op dat moment een her
dershond, zegt ze 'en toen
dacht ik. laat ik dat maar eens
proberen', Vele uren werden
sindsdien besteed aan het
borduren.
Aan 'De Domtoren', werd 113
uur besteed. 'De Martinitoren',
kostte 66 uur. Inmiddels zijn er
zo'n 30 mooie afbeeldi ngen,
Zelfs luciferdoos jes werden
bek leed met borduurstukjes.
Het laatste grote we rkstuk
was een groot tafellaken waar
op motieven uit een servies
werden geborduurd. Het moet
heel zorgvuldig en in de hoe
ken beginnen, want anders kan
je het helemaa l weer uit elkaar
halen', zegt de heer Koster
vol bewondering, terwijl
mevrouw Koster het helemaal

lM?1 degelijk een puntes/ijper
(foto : Jas de Vries)

Goederen gebracht
in de L v.d Veenstraat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden v.rljdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reiniglng.
stoppage en
kledlfJgreparatie.

Goed voor uw goed

Onze meubels
mogen

•gezien
worden!
slagter

telefoon 05902·1383 inteneurverzorqinq
stadsweg 63. 979 1 kb ten boer betimmeringen



MAANDAGENDA

Alle prijsw innaars ontvingen
een plant of plantenbakje.
Ook deze keerwaren de prijzen
w eer prima verzorgd door de
Fa, Veenst ra.

4e prijs :
Fam. Kappetijn,
Dorpsweg 54
5e prijs:
Mevr, Koop,
Hildebrandstraat 7
6e prijs :
Fam. Wolt
Dorpsweg 25
7e prijs:
Fam. Blink,
Dorpsw eg 68

Als laatste programmaonder
deel staat in 't Buurhoes te
Ten Boer gepland een play
back show.
De avond zal plaatsvinden op
zaterdag 14 december,
Aanvangstijd is 20.00 uur.
Voor deze show hebben zich
reeds een achttal groepen en
groepjes opgegeven,
waaronder enkele deelnemers
voor sound mix.
Voor de leeft ijdsgroep boven
14 jaar kunnen zich nog kandi
daten opgeven. Inlichtingen en
opgave op
tel.nr. 05902- 1954 of 3453 ,
Een deskundige jury zal deze
avond gaan bepalen wi e de
wi nnaars zullen worden in de
diverse klassen en leeftijds
groepen.

14 december
Play-back show
in Ten Boer

24 december :
KERSTNACHTDIENST
in de Hervormde kerlk te
Garmerwo lde.
met de medewerlking van
de'Harmonie',

17 december:
GEZAMENLIJKE
KERSTAVOND
Christelijke Plattelands
Vrouwen Bond Thesinqe,

11 december:
ST, NICOlAASAVOND
van de Plattelandsvrouwen,
Gatmerweld e.

30/3 1 december :
OLIEBOLLENAKTIE
van de 'Harmonie',

Elke maandagm iddag
van 13.45 u, tot 15.00 u,
VOLKSDANSGROEP
'KLA NK EN BEWEGING'
te Garmerwolde.

Categorie 'Tuin'

1e prijs :
Fam. Terpstra,
Dorpsw eg 4B
2e prijs :
Farn. van Huis,
Hildebrandstraat B
3e prijs :
Farn, Pestman-Koop,
Hildebrandstraat 5

Uitslag tuinenkeuring Garmerwolde
Catego rie
,Boerderij-tuinen'

1e prijs :
Fam. K. Jansen. Geweideweg
Gew eidew eg 11

2e prijs :
Farn, F. Stollenga,
Dorpsweg 55

veld schilderen zou nog een
grote wens van de heer Koster
zijn. Dat kan nu waarschijn
lijk gebeuren, daar hij in
februari van dit jaar met
pensioen is gegaan en bij zijn
afscheid een schildersezel en
een schildersdoos met ver
scheidene attributen heeft
gekregen, Afwachten maar , , ,
Verder too nt mevrouw Koster
ons nog een verzameling
schelpen, houten spaarpotten
in de vorm van meubelstukken,
bewerlkte kaarsen, clowns in
diverse soorten en kleuren, kop
en schotel uit de tijd van
Napoleon etc.
Kortom, een museum in huis,
Maar op de opmerlkingen die
ooit door een famil ielid uit
Ten Boer is gemaakt, om een
en ander tentoon te stellen.
reageert mevrouw Koster dat
ze dat noo it zal doen.
W ie weet?

(foto : Jos de Vries)

Edu de Vries
Jos de Vries

"'
Haar eerste werkstuk

niet zo'n kunst vindt Op feest
dagen en bijzondere aan
gelegenheden wordt dit kleed
gebruikt
W anneer men vroeger met
vakantie ging , was het de
gewoonte een lepeltje mee te
nemen van de verblijfplaats.
Dat was bij de familie Koster
ook zeker het geval. Inmiddels
hebben ze we l 120 stuks uit
diverse steden en plaatsen in
Nederland, uit Australië, uit
Amerika, uit Duitsland, Alle
maal heel mooie exemp laren,
Van moeder heeft ze een 200
jaar oud lepelbakje gekregen,
met bijbehorende borrel-,
suiker- en theelepeltjes,
Van lepeltjes uit diverse plaat
sen naar poppen uit diverse
steden was voor de familie
Koster maar een kleine stap.
Het begon zo'n 10 jaren gele
den met een cadeau van de
zoon aan de ouders.
Momenteel hebben zij er heel
mooi e exempl aren tussen
zitten , die ze uit het buitenland
hebbe n meegenomen.
Enkele schilderijen, gemaakt
door de heer Koster, hangen
aan de wand, Een hobby die
in de verlov ingstijd van de heer
en mevrouw Koster was be
gonnen. Een keer in het vrije

dat u bij Vos Opt iek meer bril
krilQI voor uw geld
Grote keu ze in uilet st be
taalba re mo nturen van
de bekende merken
me i betrouwbare
garantie en
servree

GEZIEN ...

l
"-... .'.

Dat u voo r een deskundig I

advies ook bij een h
HOORAPPARAAT~/
bij Vos A udio moet zijn .

Fida Erkend
(HUIsbezoek op afspraak}

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT65 ·97 12 HE GRON INGEN ' TEL.050- 129 102



GROTE OPVRETERS
Wim Ritsema werd
24 j aar geleden op
de boerderij aan de Kerkstraat
in The singe geboren.
Hij is het 3e kind uit een nest
van zes is nog niet uitgevlo
gen. Verge leken met zijn vier
broers is hij het minste boer.
Na zijn M avo-opleiding werd
hij in '7 9 al snel ingelijfd op
een accountantskantoor in
Groningen.
Een bezige bij is hij zeker.
hij verveelt zich geen moment
Met een tomeloze inzet speelt
hij badminton en volleybal of
draait hij zijn tra iningsrondjes
op de racefiets. Naast deze
hobby's is het konijnenfokken
wel zijn langstbestaande
'vrijeti jdsbesteding' .
Vandaar dit verhaal .

Hoe het begon .

Sinds 12 jaar doet W im in
Lotharingers. 'Toen mijn vader
loopstalperikelen kreeg heb ik
ze van hem overgenomen', laat
hij ons weten. Samen met zijn
broers Fred, die toen hangoren
hield en Jan Jacob die Rein
landers fokte, moest W im de
15 hokken delen.
W im bleek al gauw fok
aspiraties te hebben. De
broertjes werden snel omge
tum d; Fred begon met parkie
ten en Jan Jacob kreeg
schapen. Van lieverlee kregen
zijn konijnen een mooie plaats
achter in de schuur van de
boerderij. In ruime hokken.
w aarin het hen aan niets ont
breekt fokt hij zijn raspaardjes.
Er zit veel tij d in deze hobby.
Bovendi en moeten ook de
varkenshokken schoon en het
kippenhok, waar mo eder Rit
sema 18 kippen voor de leg
in heeft
'Maar met mijn personeel.
Reinder Boer en Sander de
800m, lukt het w el. Zonde r

hun hulp had ik de konijnen
niet meer. Elke zaterdag om
9.00 uur zijn zij mijn wekker.
Dan gaan we samen aan het
werk. Ik heb eigenl ijk te veel
hobby's. Nu ik ook wielrenner
ben merkten de konijnen dat
wèr. aldus Wim. Ook is dit te
merken op de tentoonstel
lingen.

lMin m et één
van zijn Lotharingers.

{lo to : Andries v.d. Meulen)

Het ras.

Dat Wim zijn lesje goed
geleerd heeft, blijkt uit het
gema k waannee hij vertelde
over de 48 rassen in Neder
land. Die vallen in 5 hoofd
groepen uiteen : groot middel.
klein, dwerg en het soort met
een bijzondere haarstruktuur.
De lothar inger behoort tot het
GROTE ras met de Vlaamse
reus en
de Franse hangoor.
Wim : 'Dit zijn de grootste op
vreters. Ze hebben de grootste
hokken nodig en het meeste
konijnebix, stro en hooi.
Aan voer kosten ze me al 50
gulden per week. Hooi is bijna
niet meer te betalen en ook

moeilijk te krijgen'. (W ie
weet nog een adresje voor
Wim ? 'De Lotharinger is het
mooiste en populairste konij
nenras', volgens W im. 'De
grootte maar voo ral ook de
tekening spreekt de men sen
erg aan. Op tentoonstell ingen
gaan de Lotharingers grif van
de hand. Kopers maken het je
wel eens moeilijk. Het is ver
leidelijk om op hun aanbie
dingen in te gaan. Er worden
bedragen van meer dan
f 100,- geboden. Voor zoveel
geld kun je ze soms moeilijk
houden', vindt Wim.

Een goed konijn.

Als een vo lleerd keunne ester
somt W im de criteria op.
In de eerste plaats wordt gelet
op DE BOUW. Het koni jn moet
mooi rond zijn; de hand moet
er egaal overheen gaan.
Ook de TEKENING moet goed
zijn. bij de Lotharinger mo eten
er minimaal 3 stippen op de
flanken zitt en. Op z'n fraaist
zijn het er 5 à 6 die ook nog
mooi verspreid zijn.
De zwarte streep over de rug
mag niet onderbroken zijn.
De oren moeten helemaal
zwart zijn en 16 cm. lang.
Rond het oog zit een zwarte
ring die niet aan de wangstip
vast mag zitten. De snuit mag
niet te plat zijn en de staart
moet helemaal zwart zijn.
Voor Lotharinger-bezitte rs
onder ons misschien leuk om
eens te kijken of hun kon ijnen
ermee door kunnen.

Hoe kom je er aan?

Wim : 'Allereerst veel tentoon
stell ingen aflopen en bij fok
kers thuis kijken . Je kijkt naar
de genoemde eigenschappen
en op grond daarvan koop je

een ram en een voeds ter.
De besten krijg je noo it mee
en je moet zelf een paartje
bijelkaarzoeken. Het duurt w el
een paar jaar voordat je naar
tentoo nstelli ngen kunt
Ervaring krijg je door veel te
kijken en uit te proberen'.
Het geheim van de smid geeft
Wim niet prijs, maar w el helpt
hij aankomende fokkers aan
goed materiaal. 'Ik geef hen
een paar dieren mee en dan
hoo p ik dat ze op tentoonste l
lingen in de prijzen vallen. Dat
is al meermaals gebeurd'. Het
afgelopen jaar was slecht
voor W im. Hij heeft de concur
rent ie echter beloofd dat ze
hem wee r tege nkomen, w ant
er zijn in juni/juli heel mooie
jo nkies geboren. Die zijn nu
nog niet op het juiste gewicht
maar daar wordt aan gewerkt !
'Dat is ook het mooie van deze
sport Leuk om de vorderingen
te zien bij collega-fokkers',
is zijn meni ng.

Suksessen.

Het is moeilijk om met een
Lotharinger kampioen te
worden, omdat je extra gehan
dicapt bent Er wordt op bouw
en tekening gelet Konijn en
zonder tekening vallen eerder
in de prijzen. Kampioen wordt
een kon ijn dat van alle. rassen
het beste bevonden wordt
In de klasse 'groot' heeft de
lotharinger het dan al vaak af
moeten leggen tegen een
betere Vlaamse reus of
Franse hangoor.
Desondanks werd de 405-21 6
dit jaar prov inciaal kamp ioen.
Elk konijn krijgt bij de bond
van kon ijnenfokkers een
nummer. Wim had ook enkele
malen reserve-kampioenen.
Voordat de kon ijnen naar de
tentoonstell ing gaan worden
ze grondig verzorgd. Alle w itte
haren worden met een pincet
uit de zwart e vlekken verwij
derd. Dit werkje kost uren!

uw brood wordt natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERT5MA

Winkelcentrum Lewenborg, tel . 415222
Selwerd tel. 778455
Versmar1<t KOfTeweg 51-53
Claremaheerd 4 7
Beyum Oost tel. 421452

creatief centTum

I I

5TOELDRAAIER5TRAAT 35 - GRONINGEN.
TELEFOON 050 - 132453.
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Telefoon 050 . 416091
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Redakt ie Garmerwolde :
Carel Hazeveld. Peta .Jurjens.
Elisabeth Schuling. Jas de Vries.
Fieke v. Weeghel.

Redaktie Thesinge:
Kees Faber.
Andries v.d, Meu len. (fotograa~.

Jea nne v.d Meulen,
Truus Top. Ad v. lalk.
Eind-redaktie Garrnerwotde :
Elisabeth Schuling.
L v.d Veenstraat 2,
tel. 050-416355.

Eind-redaktie Thesinge :
Kees Faber, Kapelstraat 5.
te l. 05902·2257.
Administrat ie : Peta .Jurjens,
L v.d Veenstraat 15.
9798 PK Garmerwolde,
tel. 05CJ-416094.
Bank: Raba Garmerwolde,
rek,nr. 32.07 .05 .749
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Abo nneme ntsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren : steeds vóór de
15de van de maand.

Druk : Rozenberg bv
drukkerij- kantoorboekhandel
Winkelcentrum Paddepoel, Groningen.

STOWEZA
LOONBEDRIJF
CULTUURTECHNISCHE WERKEJI
MATEREEL VERHUUR

SHOPPVLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J . Cremer-van Slochteren

WinkelcentJum tewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

KADO's
VOOR HAA R EN HEM.

HU ISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.
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Voor uw :

Oude Rijksweg 6
Garmervvolde

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05CJ-416244

Fenny Thedinga.

••••••
CAIEi'\

Donderdagavond 10 oktober
j.1. heeft de volksdansgroep
een bezoek gebracht aan het
bejaardentehuis 'Bloemhof
in Ten Boer.
Nadat onze voorzitter,
mevrouw Bouwman. alle aan
wezigen met een korte inlei·
ding heeft begroet en onze
vereniging aan de bewoners
heeft voorgesteld. heeft ze de
leiding overgedragen aan
mevrouw Bijmolt
Er werden een aantal dansen
opgevoerd, waaraan tot slot
door enkele bewone rs spon
taan werd deelgenomen.
Als dank voor het gebodene
werd door één der bewoners
een dankwoord gesproken en
een enveloppe met inhoud
aangeboden.
AI met al een heel geslaagde
avond een zeker voor herha
ling vatbaar.

Volksdansgroep
'IQank en
Beweging'
Gannel'WOlde

,
"

Ad van Zalk
en Truus Top. '

Voor aardappelen,
groenten, trun, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

'Heel veel mensen in het dorp
weten niet dat ik Lotharingers
heb'. zegt Wim. Met dit artikel
is dat we l van de baan.
Wim nodigt U allen uit om
eens bij hem te komen kijken.
's Zomers loopt het spul ook
we l eens in de tuin. Een leuke
anekdote vindt hij zelf dat een
buschauffeur, die eens een
stelletje bij hem had gekocht.
zijn bus met publiek liet staan
om even rustig bij hem binnen
te kijken.
Bent U aangemoedigd door dit
verhaal? Wim adviseert U
graag en vervolgens ons mèt
kennis van zaken.
Het zijn echt prachtige aktieve
dieren. Voor kinderen zijn ze
echt geschikt omdat ze heel
erg mak zijn.

~.
~f'

I

Groentehàl
VEGTER
Ten Boer

echte
Groenteman

houdt in het dorp.
Tegelijk met de konijnen van
de andere 3 fokkers in
Thesinge laat hij ze jaarlijks
inenten.
Samen zijn dat dan zo'n 150
stuks van Jan Slagter (russen),
Ten Cate (Vlaamse reuzen) en
Apoll (Hollanders).

Tel. 2592 • Ten Boer
Tel. 1368 • St. Annen

..
[foto : Andries v.d Meul en)

Promotieaktilllteiten

hok. Ze hebben rode ogen,
slijm uit de neus en diarrhee.
Als het zo ver is, is het een
kwestie van afmaken'.
Dat hij bang is voor deze ziekte
blijkt uit het feit dat hij graag
w il weten wie er konijnen

• voorgezelligheid
• voor kwaliteit
• en bovenal betaalbaar!

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
tel . 05902·1441

KA1\II'IOENSnIPLO:\IA

Restaurant
" de Pleisterplaats"

PROV , GFlONINGEN

De eerste prijs.

'W orden er nooit konijnen met
een beetje verf mooier
gemaakt r. vragen wij ons af.
'Dat is nauwelijks te realiseren'
zegt Wim. 'Bovendien wi l
niemand het risico lopen om
uit de bond gegooid te
worden '.
'Het is trouwe ns hartstikke leuk
om eens een tentoonstelling te
bezoeken. Je raakt er niet
uitgekeken'. Hij w ijst ons op 2
grote evenementen die voor de
deur staan. Dat is de Kerst
show op 25 en 26 december in
de Martinihal in Groningen
(hoe vinden ze die data
uit . . . . !) en de tentoonstelling
op 2 en 3 januari '86 in de
Prins Bernhardhoeve in Zuid
laren. Hier komen zo'n 7 à
8.000 dieren. Dus ouders :
'W aarheen met de kinderen?
Zeker daarheen! r.
Myxomatose.

Tot slot nog iets over de
beruchte konijnez iekte.
Hierover werd in het decem
bernummer van '83 al uitvoerig
bericht Ruim 2 jaar geleden
heeft die ziekte hier huisge
houden en dat heeft W im toen
zijn halve bestand gekost
Hij noemt ons nog eens de
symptomen: .de beesten
komen niet meer vóór in het


