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Het edelste dier der schepping

de heer Heidema toto: A. van der Meulen

Een gesprek me t de heerP.
Heidema over zijn werk bij
het paardenstamboek.

Dat de heer Heidema uit de
Kerkstraat in Thesinge veel
met paarden van doen heeft
weet ieder wel. En dat hij
vorig voorjaar een koninklijke
onderscheiding ontving voor
zijn werk hebben we in de
Noorderkrant gelezen. Over
de inhoud van dit werk willen
we graag wat meer weten.
Eenmaal aan de praat blijkt
dat we na 2 uur nog met ple
zier luisteren naar een man
die met veel liefde voor het
paard zijn werk heeft
gedaan.

Hoe kwam U in dit werk
terecht?

"In de oorlog volgde ik een
opleiding voor de graanhan
del. Daar zat mijn vader ook
in. Vanaf '43 kon ik niet meer
vrij in de stad rondlopen
omdat ik de leeftijd had om
opgepakt te worden. Dat is

neiaargang

niet gebeurd omdat we ons
verstop ten voor de Duitsers,
onder andere in een sloot bij
de boerderij, waar nu de
familie Hoekstra woont op
Achter-Thesinge. Na de oor
log kwam ik terecht bij de
voedselcommissaris om
voedseltransporten te rege
len. Toen na een jaar alles
weer zo'n beetje liep wilde
men mij aan het maken van
statist ieken zetten . Dit ligt me
niet zo, ik moet wat doen. Er
kwam een vakature als assis
tent in de paardenfokkerij en
met die baan ben ik begon
nen.
In '52 werd ik secretaris van
de provinciale vereniging ter

bevordering van de paarden
fokker ij en in '58 inspecteur.
In '69 fuseerde het noordelijk
stamboek met het andere
stamboek in ons land tot de
Warmbloed Paardenfokke rij
Nederland (W.P.N.); ik werd
hoofdinspecteur naast de
funktie van inspecteur in de
drie noordeli jke provincies".

maart 1988

Waar deed U de kennis op?

"Door je ogen goed de kost
te geven op de keuringen.
Ook heb ik me verdiept in de
bloedlijnen, de afstamming
van de paarden en de ont
wikkelingen binnen de fokke
rij om aan de vraag in de toe
komst te kunnen voldoen.
Op de keuringen wordt met
het fokdoel als richt lijn door
de keuringscommissie een
rapport opgemaakt. Er
bestaat soms wel verschil
van mening over de kwalite i
ten en dan moet de comm is
sie het door overleg eens
worden . Door het maken van
compromissen komt men tot

een resultaat".
De ontwikkeling binnen de
paardenfokkerij

In het midden van de vorige
eeuw was de fokkerij al
gereglementeerd. Er
bestond een keuringscom 
missie en de kwaliteit van het
paardenras werd vastge-

legd. Tot in 1866 het regle
ment werd ingetrokken om
de boeren de vrijheid te
geven. De kwal iteit van het
nederlandse paardenras liep
sterk terug toen er geen lei
ding meer werd gegeven. In
1887 werd er weer een paar
denkeuring gehouden, waar
ook verre familie van Hei
dema aan mee deed. Het
Nederlandse Paardenstam
boek werd toen opgericht en
in 1888 werd op inititatief van
de groninger industrieel J . E.
Scholten de Provinciale Ver
eniging ter Bevordering der
Paardenfokkerij opgericht.
Aan de Korreweg in Gronin
gen werden de keuringen
gehouden .Aan het begin van
deze eeuw bevond zich daar
een dresseerschool , waar les
werd gegeven in het beoor
delen, toiletteren en voor 
brengen van paarden en ook
werd er onderricht gegeven
in het rijden en mennen. Uit
de geschiedenis blijkt dat er
steeds diverse wensen zijn
geweest ten aanzien van
type en bouw van het paard
en dus moest het fokdoel
steeds worden aangepast.
De funktie van een koets- of
wagenpaard verschi lt van
een paard dat gebruikt word t
in de landbouw. In het leger
stelde men weer heel andere
eisen. Door de komst van de
fiets en de auto veranderde
er veel in de fokkerij. Na de
tweede wereldoorlog was er
steeds minder vraag naar het
zware landbouwpaard van
wege de mechanisatie, maar
de ruitersport bloeide op. De
fokkerij floreerde mede door
dat de vijand de paardensta
pel had uitgedund. Voor het
fokken van rijpaarden wer
den hengsten geïmporteerd
uit Holstein en ook Trakeh
ners uit Oost-Duitsland en
Engelse volbloeds. Door
deze buitenlandse invloeden
vond een snelle "ombouw"
plaats van werkpaard naar
het luxepaard .



Wat ziet U als taak van de
W.P.N.?

"De taak is het blijven perfec 
tioneren van de kwaliteiten
van het warmbloedpaard.
We moeten ras, kwa liteit en
schoonheid bewaken. Het
paardestamboek is een bur
gelijke stand van paarden.
Het veulen wordt binnen 2
weken na de geboo rte met
opgave van de namen van de
ouders en vermeld ing van
kleur en kentekenen in het
veulenboek geregis treerd .
Op 3-jarige leeft ijd volgt, na
goedbevinding van bouwen
gangen, inschrijving in het
stamboek. Ons gewest heeft
op paardenfokkerijgeb ied
aanzien en dat moeten we zo
houden. Hierbij is leiding
nodig met een vooru itziende
blik want om aan de eisen in
de toekomst te kunnen vol
doen moet je jaren tevoren
het fokmateriaal aanpassen.
Als je vastho udt aan de tradi
tie van het fokken met een
groninger hengst en dito
merrie, bestaat er geen toe
komst voor het fokprodukt.
In Ermelo hebben we een
Verrichtingscentrum waar
geselekteerde hengsten na
een uitgeb reide med ische
keuring worden getest. De
gezondheid van het paard
wordt bepaald op de Facul
teit voor Diergeneeskunde te
Utrecht. Er word en onder
anderen röntgenologische
onderzoeken gedaan en ook
de afstamming wordt nage
gaan. In het Verrichtingscen
trum word t gedurende 100
dagen de aanleg van het
paard bekeken . Door 8 ama
zones en ruiters worden
dagel ijks rapporten bliqe
houden op verricht ingskwali-

teiten en heel sterk wordt er
gelet op het karakter.
Geschiktheid voor dressuur
of springen of als terrein
paard worden aan de hand
van training sschema 's uitge
zoch t".

Wat vond U het mooiste in
Uw werk?

"Het leiding geven aan de
fokkerij middel s voorlichting
en beoordeling. de paarden
keuring heeft tot doe l de
kwaliteit van het paardenras
op te voeren door een juiste
selektie . Hierbij adviseerde ik
de keuringscommissie. In het
hele land worden paarden
keuringen gehouden en
meestal in de maanden juni,
juli en augustus. Dus als een
ander met vakantie gaat
begin ik pas goed los te trek
ken".

U houdt zelf Welsh-pony's?

"Die heb ik alleen voor de lief
hebberij. Vroeger vonden de
kinderen het ook leuk en nu
zijn er enkele kinderen in het
dorp die regelmat ig bij de
pony's te vinden zijn. Ik moet
uit hoofde van mijn funkt ie
objekt ief en afzijdi g blijven en
kan uiteraard niet met eigen
paarden op keuringen ver
schijnen. Op onze vraag of
de heer Heidema zelf niet in
de handel gaat nu hij zoveel
van paarden afweet ant
woordt hij: "de handel ligt mij
niet, ik heb de meeste
belangstelling voor het hand
haven van de kwaliteit om de
nederlandse fokkerij in hoog
aanzien te houden".

Nu heeft U het vast rustig
gekregen?

"Voor het 100-jarig bestaan
van het stam boek heb ik een
historisch overzicht gemaakt
van de warmbloedpaarden
fokkerij in de provincie Gro
ningen. Dat was een heel kar
wei. Om alles op een rij te krij
gen heb ik veel moeten nale
zen". Mevrouw Heidema
beaamt dat zij haar man nog
niet veel thu is heeft gehad
sinds zijn afscheid als hoofd
inspecteur op 3 oktober j.1.
Voorlopig blijft de heer Hei
dema de funktie van sekreta
ris van het stamboek van de
provincie Groningen vervuI
len tot hij de leeftijd van 70
jaar heeft bereikt. Het W.P.N.
kan nog een paar jaar van zijn
deskundigheid prof iteren.

Joanne van der Meulen
Truus Top.
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Een vergissing
Johan Havenga (tel. 416501)
stuurde het volgende bericht
naar ons.

Wie heeft donderdagavond
18 februari tussen half acht
en kwart voor tien mijn fiets
meegenomen? Het is een
zwarte herenfiets, merk
Sparta en ik had hem tij
dens de repetitie van de
Harmonie tegen het gymlo
kaal gezet.

Degene die deze fiets heeft
meegenomen zal intussen
wel gemerkt hebben, dat hij
zich vergist heeft. Het lijkt
ons een kleine moeite om
Johans fiets weer bij het
gymlokaal terug te zetten op
donderdagavond of hem
naar zijn huis (0. Rijksweg,
11) te brengen. Johan zal.
daar heel blij mee zijn.

De redact ie
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fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
05()..4 t 6263

ENGELBERT
050--416217
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ELECTRA

Ikzeg,jebank moet
binnen fietsbereik zijn...

Inderdaad . Geld moetu~\ . }
bij de hand hebben. Betalingen \ :~ ..',

moet u even kunnen regelen . js; _ ' , ! , ~,i
En daarom moet uw bank --. ~ . \" z- . "

dicht in de buurt zijn .
Naar de

Rabobank
hoeft u niet ver te
fietsen ...

Rabobank~
Binnenfietsbereik.



Afscheid Kees Faber

Kees Faber

Ingezonden

Dorpsbelangen
Garmerwolde

Dorpsbelangen Garmerwolde
voor alle inwoners, vooral de
jeugd voor de rustige nacht.
Mieke Welling deed een ver
slag i.v.m. de stichting
Dorpshuis. De renovatie is
nog steeds in volle gang.Wat
de bovenverdieping betreft :
de dakkapellen zijn verwij
derd, de zolder is opgeruimd,
de vloer is betimmerd en er is
een dakraam geplaatst.
Beneden zijn de plafonds
gerestaureerd. De zijingang
wordt de hoofd ingang, ver
sierd met luifel en verlichti ng.
Verder is de stichting bezig
om voorbereidingen te tref
fen voorde officiële opening.
Echter niet, voordat alles
klaar is. Op 22 maart -ls de
aktie zomerpo st-zegels van
start gegaan, waarvan een
gedeelte van de opbrengst
toekomt aan de stichti ng.
Over de slechte staat van het
trottoir aan de Dorpsw eg en
de wateroverlast door kuilen
en zinkputten aan de Oude
Rijksweg word t berich t
gestuurd naar de gemeente.
De o.b.s. heeft nog tafels en
stoeltjes te koop voor f 15,
per set. De opbrengst is voor
sticht ing Dorpshuis. Ook
vraagt Veilig Verkeer Neder
land, afd. Ten boer bestuu rs
leden voor haar vereniging.
Opgave bij H. Dikkema.
Tevens vond de trekking
plaats van de verloting i.v.m.
de feestweek . Drie gelukki
gen in de zaal: 1e prijs Mieke
Welling, 2e prijs Wim Hut, 3e
prijs Eitje Havenga. In het
bestuur zijn gekomen:
Geesje Santing en Vera v.
Zanten (herk.).

Op 14 maart j.1. hield de ver.
van Dorpsbelangen haar
voorjaarsvergadering. Onge
veer 40 personen waren aan
wezig , waaronde r de erele
den P. v. Zanten en S. Venin
ga. Als ingeko men stukken
werden o.a, behandeld de
verlichting in het dorp . Uit
een brief van de gemeente
bleek dat op enkele punten
de verlichting uitgebreid zal
worden, o.a. aan de Lage
weg. Het punt van het par
keerprobleem aan de Oude
Rijksweg word t naar de
najaarsvergadering verscho
ven. Van tevoren zal een
enquête gehouden worden
onder de aanwonenden over
de mogelijke oplossing van
dit probleem.
De feestweek word t dit jaar
gehouden van 22 tlm 25 juni.
Het prog ramma ziet er als
volgt uit: 22/6 's middags:
jeugdviswedstrijden; 's
avonds: touw1rekwedstri j
den en barbecuefeest. 23/6
's middags : 55 + middag; 's
avonds : viswedstrijden vol
wassenen, puzzel/fietstocht.
24/6: braderie. 25/6 : o.a.
autotrekwedstrijden .
Uit het jaarverslag bleek dat
er in het afgelopen jaar in ons
dorp verschi llende aktivitei
ten de revue gepasseerd zijn
o.a.: dorpshuis, herindeling
gemeenten, koninginnedag,
feestweek , openluchtspel.
Red. kamer Wester, tuinkeu
ring, rekreatievaart, uitbag 
geren Damsterdiep, opening
Jan Bronssluis. nieuwe leer
kamer, nieuwe woningen,
enquête verkeersveiligheid,
oudejaarsnacht. Wat dit laat
ste punt betreft : een pluim

Hervormde
Garmerwolde-

Op woensdag 27 april a.s.
wordt de gemeente-avond
gehouden om kwart vóór
acht in Kerkhörn. Naast een
verslag van de werkzaamhe
den van de kerkeraad en het
uitstippelen van een beleid
voor de komende jaren, zal
Klaas Steenbeek de film van
de bouwen opening van
"Kerkhörn" vertonen. Ieder is
welkom!

Kerkeraad
gemeente
Thesinge

Na jaren en jaren
kopij vergaren
schrijven, denken en zwe ten
heeft Kees ons laten weten
dat hij ons verlaat
hij, een journalist van for
maat.

Trouw heeft hij geschreven
over het Thesinger leven
de planten en de bloemen
teveel om op te noemen
want u weet hoe dat gaat
bij eenjou rnalist van formaat.

Helemaal weg zal hij niet
gaan
hij laat een deurtje open
staan
tot vreugde vanzijn vele fans
blijft hij schrijven als tree-ten
ce.
Prachtig is deze fidele daad
van onze journalist van for
maat.

Nu valt het hem wat zwaar.
We vinden dat heus niet raar
na zoveel jaren activiteit
en altijd weer beschikbaar
heid
want hij weet waar hij voor
staat
deze journalist van formaat.

De redactie

Stoomfluitjes
TE KOOP:
VW Golf CL 1300, b.j. '85.
Km. stand 20.000. Kleur
beige metallic, met vele
accessoires, o.a. stereo
radio met cassette , mistlam 
pen en gril. Prijs f 17.000 ,-,
te bevragen bij: S. Rozema,
W.F. Hildebrandstraat 21,
Garmerwo lde. Tel. 050
416485.

Onroerendgoedburo

R. v.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

* woonhuizen
* boerderijtjes
* bedrijfspanden
* agrarisch O.G.

- Verzorging van hypothe
ken voor div. banken.

- Aanvragen en verzorgen
van gemeente garantie.

R. V.D. VEEN,
Kapelstraat 7,
9797 PJ Thesinge.
Tel.: 05902-2689 (gedl.
door de Ned. Fed. van
Makelaars in 00'. goed)

SCHOENMAKERIJ
SLEUTELSERVICE

MIDDELJANS
Kajuit 252
Lewenborg - Groningen
telefoon 050-410286

DROGI!n'ERIJ-I'lUtFUKEJUE -REFORM-8CBOONHEID8SALON

WIN KELCEN TR UM lEWENBORG GRONINGE N TE LEFOON 050 .....10608.

Gediplomeerd schoenherstel/er

9797 PC Thesinge,
G. N. SchutterIaan 28,
telefoon 05902-1957

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE



Eén uit de vele...
Oranje-Comité Garme r-
w olde

"Hebt u wel eens met de
kon ingin gegeten?" De voor 
zitter van de Commissie Vie
ring Koninginnedag, zoals
het Oranjecomité in Garmer
wolde officieel heet, beant
woordt deze vraag met een
volmondig ja.
Reden genoeg om de
bestuursleden eens aan de
tand te voelen over de oran
jeverenig ing en haar aktiv itei
ten, vooral nu kon inginnedag
nadert .
Met 3 bestuursleden had ik
een gesp rek bij Vera van
Zanten thuis.

Informatie

Opgericht: plm . 1960
Bestuur: Janna Hazeveld
(voorzitter), Vera van Zan
ten (secretaresse) en Dick
Groenhagen (penning
meester), Boukje Tuin en
Sien Nieken, Rieks Wes
terhuis. Detta V.d . Molen,
Herman Huiskes en Henk
Klunder.
Aantal leden: geen
Vergaderingen: 2 x per
jaar (in febr uari en in
maart)
Ak t iviteiten: middagpro
gramma op 30 april.

Wanneer opgericht?

Plm. 25 jaar geleden werd
het Oranjecomité opgericht ,
onder auspiciën van de Ver
eniging van Dorpsbelangen.
Iedere verenig ing in het dorp
leverdeeen lid voor het corm-

té. Thans wordt dat veelal via
de school geregeld.
Vroeger werd er in Garmer
wolde om de 3 jaar een
optocht gehouden op de ver
jaardag van Prins Bernhard.
Men was daarmee na de
bevr ijding gestart . Dat was
tevens een schoolfeest.

Aktiviteiten

Vroeger vonden de aktiv itei
ten bij goed weer op het
sportveld plaats . Bij slecht
weer week men uit naar o.a.
de schuur van Jansen aan de
Geweideweg. Eigenlijk herin
neren de bestuursleden zich
alleen maar regenachtige
koning innedagen, vandaar
ook dat men thans altijd in
het Dorpshuis feest viert .
Sinds ongeveer 3 jaar viert
men koninginnedag nieuwe
stijl alleen 's middags. Voor
dien was er een gehele dag
feest met een ochtendpro
gramma zoals film, tonee l
groep "Wester" of ander
foneel , poppenspeler Jozef
v.d. Berg, spelletjes voo r de
kinderen en een middagpro
wamma voor iedereen.
s Avonds was er dan prijs

uitre iking met feest na.

Financiën

Thans doet men het anders,
door financiën gedwongen.
Het Oranjecom ité krijgt
namelijk geen subs idie. Het
enige geld waarvan alles
bekostigd moet wor den,
komt van het lopen met lij
sten , waarop men een
bedrag kan geven. De laatste
jaren liepen de opbren gsten
zeer terug zodat er een goed
koper programma gemaakt
moest worden.
Als de mensen in het dorp
niet meer geven, dan houdt
het Oranjecomité op te
bestaan. Ooit eens ter gele
genheid van een bijzondere
Roninginnedag kreeg het
com ite f 1,- per kind van de
~emeente . Maar omdat
s morgen s aktiviteiten, voor

Dick, Janna en Vera toto: Janel Jansen

kinderen uit de hele gemeen
te, in Ten Boer plaatsvondenamoesten ze 30 cent per kin
weer inleveren.

Programma nieuwe stijl

Deafgelopen jaren deed men
's middags het volgende:
gekostumeerd voetbal, mini
zeskamp, pannekoekenrace,
spelletjescircuit, puzzeltocht
door het dorp. Onderdeel
van het laatste was het met
een bootje over het Damster
diep varen. De in het water
gevallenen konden zich dan
douchen bij de fam. Munne
ke.
Vaak heeft men twee pro
gramma's , zowel voo r vol
wassenen als kinderen, hoe
wel het feest in p rincipe op
de kinderen gencht is. Eén
keer per vijf jaar wordt er een
optoch t genouden, de laat
ste werd gecombineerd met
de feestweekaktiviteiten.

Hoe kom je in het comité?

Vera is er via het bestuur van
Dorpsbelangen in gekozen,
de andere twee door hun
oudercommissielidmaat
schap. Leden van de ouder
commissie van de school zijn
nl. automatisch lid van het
Oranjecomité. Dus via de
school of via de verenigingen
in het do rp of via spontane
aanmelding kan men toetre
den.
De vergader ingen zijn gericht
op het samenstellen van een

programma voor koningin
necfag, ze vinden in februari
en maart plaats en zijn in
hoofdzaak zakelijk (en
natuurl ijk gezellig). Als
iemand denkf: dit IijRtme wel
wat, dan is hij/zij van harte
welkom.

Leuke ervaringen

Ter gelegenheid van Beatrix'
troo nsbestijgi ng maakten
koningin Beatrix en prins
Claus werk- en kennisma
kingsbezoeken aan alle pro
vincies. In Groningen was
een onderdeel van het pro
gramma een gezamen lijke
open luchtmaaltijd op het
Martin ikerkhof.
Lange tafels met lekkernijen
stonden klaar voor de gasten
van koningin en prins. In elke
gemeente was één oranje
vereniginslid uitgenodigd om
mee te eten. Janna Hazeveld
en Vera van Zanten lootten
via het trekken van stokj es
wie er heen mocht. Janna
trok aan het langste eind en
zat dus aan de koninklijke
maalt ijd aan.
Een hele ervaring .

Toekomstplannen.
Zo door gaan, liefst met iets
meer financiële armslag.

SPAR

is ook voor U
dichtbij

Ticheldobben 7 - Ten Boer
Telefoon 1415

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Wi..elcenlJUm ......... Il>oo 9- tIIl. 415222
SeIwerd. tIIl. 778465
Versmarkt Komrweg 51-53
CIar1lmahelO'd 47
fleoIum Oost. lBl. 421462



Alle heren van het oranjecommité foto: A. van de, Meulen

Eén uit de vele .•.Programma koninginne
dag 1988 Dorpshuis "de
Leeuw"
14.30 : goochel aar Robert
Blake uit Bedum (voor kinde
ren vanaf 4 jaar)
16 .00 uur: Pauze met tracta
tie, pannekoek versieren
voor kinderen.
Aansluitend : videofilm Ani
mal Cracke rs van plm. een
half uur.
21.00 uur: Oranjeba l met
"TRIO CASCO".

Tineke Werkman

P.S. In de week van 4 t.m. 9
april wordt er weer met lijsten
gelope n!

WHITE Gazonmaaiers
Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARAT IE

L.M.H. Oudman
Thesinge
Tel. 05902-1321, Thesinge

Voor uw:

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05041 6244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Oranje-Comité Thesinge

Informatie:
opgericht: 1960
Aantal leden: geen
Bestuur: Jan Slump,
Arend Kol, Klaas Slager,
Kees van Zanten, Evert
Vaatstra, Bertus Ridder
Vergaderingen: éénmaal
of tweemaal per jaar (april)
Aktiviteiten: spelletjes
middag 30 apr il.

Wanneer je de plaatse lijke
oranjevereniging in de
schijnwerpe rs wi lt zetten,
moet je er als redakt ie van
een maandb lad vroeg bij zijn.
Een artikel over koninginne
dag in oktober is niet op zijn
plaats.
Wij waren zelfs zo op tijd dat
het programma voor dit jaar
nog onbekend was. Dat bl ijft
dus nog even een verrassing.
Jan Slump, met wie wij een
gesprek hadden, heeft
gelukkig al weer nieuwe
ideeën. Die wilde hij echter
nog niet kwijt: "Eerst een ver-

Vooraardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

,'il
Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

gader ing met de andere
leden van het comité ".

-Geen oranjevereniging
maar 30 aprilcomité-

Het 30 april comi té van The
singe is meer dan 25 jaar
geleden geboren uit de
christelijke oranjevereniging.
Eén van de grondleggers
was dhr. Plijter, die de heren
L. Oomkes, P. van Zanten, J.
D. Slachter, D. ApolI, R. Jan
sen en J. Slump erbij haalde,
zodat alle kerken uit The
singe vertegenwoordigd
waren. "Ik ben blij dat dat
gebeurd is. Ik zit er nu al meer
dan 25 jaar bij en ben eigen
lijk voorzitter, penningmees
ter en secretaris tegelijk. Wij
hebben geen leden; als er
iemand uit het comité stap t
vragen we er gewoon
iemand bij. De laatste jaren
komen we begin april bij
elkaar en dan vraag ik: "Heb
ben jullie wat op het oog?"
Geen één weet dan nog wat.
Dan komt er een volgende
vergadering en dan moet er
wel iets zijn. Vaak heb ik al

••••••
CRIEl'\

KAOO's
VOOR HAAR EN HEM.

HUISHOUDELIJKE
ARTIKELEN.

Winkelcentrum l..ewenborg
Groningen

Telefoon 050-414040

SHOPPYLAND BEDUM
Telefoon 05900-14384

C.J. emmer-van Slochteren

••••••

wat in mijn hoofd, dat heb ik
dan eens in de Noorderkrant
gelezen. Vroeger was de eer
ste vergaderi ng wel 8 weken
voor die tijd. Van vergaderen
kwam vaak niets terecht, de
knobbelbeker sto nd al snel
op tafel".

-Wij zijn voor de volksspe
len-

"Er zijn veel mensen vrij en
die willen wat te doen heb
ben. Vroeger was er in de
omtrek niets te doen op
koninginnedag. De mensen
kwamen dan in grote getale
naar Thesinge.
Wij verzorgen het middag
programma: spelletjes en als
enige tradit ie de stoe len
dans. Iedereen vanaf 12 jaar
kan meedoen. Voor de lage
reschoolkinderen organi
seert de school 's morgens
de optocht en spelletjes" .
Het com ité is op 30 april van
's ochtends 10 uur tot laat in
de middag druk in touw. Het
parcours moet opgebouwd
worden, vaak met allerlei
geleend materiaal zoals b.v.
kruiwagens, traktorbanden
en hekwerken. Aan de men
sen moet gevraagd worden
of ze mee willen doen. "Wij
hebben 30 deelnemers nodig
om quitte te draaien. Dat lukt
aardig. De prijzen halen we
zoveel mogelijk uit Thesinge.
En wanneer alles achter de
rug is, heb ik een goed
gevoe l over zo' n dag:'

-De gezelligheid is het
belangrijkste-

Jan Slump kan zich geen
koninginnedag herinneren
die er voor hem uitsprong.
Maar wel een vergadering.

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

• 1e kwelllei l
* RuIme sortering
• Goede service
* ook voor: ijzerwaren, verf ,

keukens, tuinhout. kast en

VRUBLUVENDPRUSOPGAVE

GRAT IS BEZORGING_..---_.--
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6·8 • Ruischerbrug •

Telefoon 050·41 6135
Grat is op maat



Alle toonaarden"Piet van Zanten zat onder
gedoken in Holland. Daar
duwde hij met behulp van
een emmer water palen in de
grond. Wij geloofd en hem
niet. Hier moet je toch eerst
wel een gat graven. Er kwam
een weddenschap. Piet
moest dit maar eens demon
streren. Het kostte ons een
rondje".
Voor de toekomst heeft Jan
Slump geen specia le wen
sen. De belangstelling is pri
ma. En wat hem betreft blijft
het 30 aprilcomité nog lang
bestaan. "Ik zal proberen het
spul bij elkaar te houden voor
de gezelligheid van zo'n dag.
Want dat is voor mij het aller
belangrijkste" .
Truus Top
Joanne van der Meulen
Solistenconcours
op 27 en 28
februari 1988
Zaterdag 27 februar i gingen
9 muzikanten van de "Har
monie" en de 3 kinderen van
dirigent M. Dijkstra naar Tol
bert om daar deel te nemen
aan het solistenco ncours ,
georganiseerd door de
K.N.F. afd. Groningen.
Uitslag:
Naam: Peter Havenga 3e
divisie, 44 punten, 2e prijs;
Pieter Pestman 3e-43 .5-2e;
Mark Huiskes 3e-40.5-3e;
Matthijs Welling 3e-48-1e;
Rolf Jurjens 3e-45-2e; Sijke
Bekkema 1e-44-2e; Antje
Havenga-Bekkema 1e-49
1e; Petra Blink 2e-45-2e; Jan
Havenga 1e-50.5-1e; Marcel
Dijkstra 1e-49- 1e; Harry Dijk
stra ere, 46.5-2e; Carla Dijk
stra ere, 43.5-2e.

Harmonie Garmerwolde
Wilma Tammeling-Reinders

Zaterdag 5 maart werd tij
dens het tv programma Wel
les-nietes gepraat over
geluidshinder. Het bleek, dat
de mensen het elkaar knap
lastig maken, vooral met
muziek-lawaai.
Diezelfde avond zou er in het
dorpshu is "de Leeuw" een
uitvoering van de "Harmo
nie" zijn. "Wel", dacht ik bij
mijzelf: "ik ga eens luisteren
hoe "hinderlijk muziek" is".
Het is alweer een tijd gele
den, dat ik naar de Harmonie
ben gaan luisteren en ik zal
het u maar meteen verklap
pen: hun niveau was enorm
hoog! Werkelijk een genot
om naar te luisteren. Hierbij
zou ik het kunnen laten maar
u wilt waarschijnlijk wel meer
weten. Het zou de Harmonie
geen recht doen alleen maar
te melden dat ze gespeeld
heeft.
Dhr. Pestman leidde de
avond in op originele wijze.
Er werden papieren uitge
deeld en het bleek dat het
publiek zelf moest zingen.
Op de wijs van "In Den Haag
daar woont een graaf" en
begeleid door het korps zon
gen we ieder en onszelf toe.
Er zat menig gouden keeltje
in de zaal. Daarna volgde het
optreden van het korps dat
verschillende nummers
bracht o.l.v. dhr. Dijkstra.
Vooral ''The Young Ama
deus" sprong eruit. Het
pub liek was onder de indruk.
"Niet slecht hoor, bepaald
niet slecht". Vervolgens lie
ten 4 leerlingen van Roelf
Stol (Reinier en Karin Burin
ga, Maartje Rutgers en Leo
nie Schuur) hun vorderingen

horen. Ze weerden zich dap
per, hielden hun zenuwen in
bedwang en oogstten een
welgemeend applaus. Ik had
intussen zitten bedenken dat
al die "ouderen" op het
podium waarschijnlijk ook zo
begonnen waren. Ik zag even
een heel "muziek-leven" voor
mij.
Na de pauze was er het
opt reden van de drumband.
Deze band heeft het wat
moeilijk op het moment,
want hij bestaat nog maar uit
10 musici, de junioren inbe
grepen. Hun enthousiasme
was er niet minder om, maar
wie nog wat verborgen talen
ten wil gebruiken moet eens
aan de drumband denken.
Ze brachten een zestal zeer
gevarieerde nummers die
meestal prettig in het gehoor
lagen.
En toen waren er 5 solisten
aan de beurt. Zij hadden op
het onlangs gehouden solis
tenco ncours in Tolhert prij
zen in de wacht gesleept. We
hoorden achtereenvolgens
Peter Havenga, Pieter Pest
man, Mark Huiskes, Matth ijs
Welling en Rolf Jurjens. Ik
weet niet of het "enger" is om
voor eigen publiek te spelen
of juist "prettiger" . Ze redden
zich in ieder geval prima en
het was fijn om naar ze te
luisteren. Ik kon het natuurlijk
niet laten tersluiks naar de
ouders te kijken. Deze had
den wel wat meer moeite om
hun verlegenheid te verber
gen, maar het was ook dui
delijk dat ze trots waren op
hun kinderen. En met rede!
Hierna werd Klaas Pestman
in het zonnetje gezet omdat

hij 40 jaar lid is van de vereni
ging. Als 12-jarige is hij inder
t ijd begonnen en nu ontving
hij een gouden speld en cert i
ficaat uit handen van
beschermheer dr. V.d. Werft.
Ook Arie Steenhuis werd
gehuldigd omdat hij 25 jaar
kaartjes heeft verkocht voor
de Harmonie en daarvoor
ontving hij een tinnen bordje.
Het korps speelde nog
enkele nummers waaronder
"Fox from the North". Dat
was zo swingend, dat ik
moeite had rustig op mijn
stoel te blijven zitten. En hoe
wel ik natuurlijk niets ten
nadele van welke muziek
groep dan ook wil zeggen,
lijkt het me toch het overwe
gen waard om bij een vol
gende dansavond de Har
monie uit te nodigen als
"band".

Elisabeth Foeken.

Let op. Iet .o p !

Nu Kees Faber niet meer
de eindredactie doet moet
de kopij voor Thesinge
voor de 15e (weet u nog?)
naar Chrétien Schouteten
worden gebracht. Hij
woont op Lageweg 26.
(tel: 05902-2086). Zijn
postbus staat op de hoek
Lageweg-Schutterfaan.
Daar komt iedere Thesin
ger iedere dag langs. Is
dat,even makkelijk?

SlAGTER INTERIEURVERZORGING
VOOR VOLOP WOONPLEZIER

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

In onze zaak presen teren wij u een totaa l kollektie
meu belen e n woningtextiel.
Meubelen
He bbe n wij te kust en te keur . Van opwindend modern
tot stijlvol klassiek. Graag staa n wij u met raad
en daad terz ijde .

U ZIET, SLAGTER IS HET ADRES VOOR
UW GEHELE INTERIEUR!

~1!!g,~!:,r
stadsweg 63, 9791 kb ten boer bei ImmerIngen

Van gordijnen tot tapijt
Ja, ook hier bieden wij u
ee n volledig pakket.
Tapi jten , vitrages.
gordijnen . zonwering,
matrassen, dekbedden,
enzovoorts. Stuk voor
stuk kwaliteitsa rtike len
van alom bekende merken .

~~

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425



Excursie Plattelands
vrouwen
Garmerwolde

Trekkingslijst verloting
Dorpsbelangen Garmerwolde

De reiscommissie van de
Plattelandsvrouwen in Gar
merwo lde had op 16 maart
een excurs ie georganiseerd
naar de Oesterzwammen
kwekerij van de heer E. Ph.
Blaak, Scheemderzwaag 4,
Scheemda. De heer Blaak is
zes jaar geleden afgest u
deerd aan de Tropische
Landbouw Hogeschool in
Deventer. Er was toen geen
baan te vinden in de tropen
en bij toeva l kwam hij op het
spoor van de Oeste rzwam
'mentee lt.
Oesterzwammen zijn zeer
goed te combineren met vis,
garnalen , rundvlees en kaas.
Verder zijn er zeer smakelijke
sauzen, soepen en raqo ûts
van te maken. Verse oester
zwammen kunnen ongeveer'
een week in de koelkas t
bewaa rd worden. De
gedroogde oesterzwammen
zijn onbeperkt houdbaar.
Bereiding.
Oesterzwammen slinken niet
tij dens de bereiding. De hoe
den spoe lt u af onder koud
stro mend water. Niet in het
water laten liggen , want dan
verliezen ze veel van hun
smaak en kwaliteit. De oes
terzwammen bakken (smo
ren) in weinig boter. Op
smaak brengen met zout,
peper en peterselie. De oes
terzwammen kunt u ook even
koken . Na afkoeling kunt u ze
dan b.v. gebru iken in een
salade . Oesterzwammen zijn
in 5 tot 10 minute n gaar.

Oesterzwammensoep met
paprika en mais (voor
Pasen?)
250 gr. Oesterzwam men, 1.5
el bote r of margarine. 1 tI.
basilicum , 3 el bloem, 2
groente-bo uillontab letten,
0.5 rode papr ika, 8 el mais
(blik), 1 ei, 2 el medium sher
ry.
Paddestoelen in reepjes snij
den. In pan boter smelten.
Oesterzwammen 5 min. bak
ken. Basilicum en bloem
erover strooien . AI roerende
1 liter heet water toevoegen.
Bouillontabletten toevoegen.
Met deksel op de pan 5 min.
zachtjes laten koken. Paprika
wassen en in stukjes snijden.
Aan soep paprika en mais
toevoegen. In 10 min. zacht
jes verwarmen. In kopje ei
met sherry losroeren. Soep
van vuur afnemen. AI roe
rende ei toevoegen.
Wilt u meer weten over het
kweken van oesterzwam
men, dan kunt u een rondlei
ding aanvragen. Kosten
f 3,50 p.p. minimaal 20 per
sonen. De oesterzwam is een
zeer smakelijke paddestoe l
en is o.a. te koop op de markt
in Groningen.

Janna Hazeveld.

1e prijs fiets , nummer 2095
2e prijs keukenmach ine,
nummer 2089
3e prijs tosti- ijzer, nummer
2621
4e prijs weekendtas, num
mer 2020
5e prijs messenset, nummer
671
6e prijs unibox , nummer 550
7e prijs ovenschaal, nummer
2513
8e prijs burok lokje, nummer
2245
ge prijs keukenhanddoeken,
nummer 1781
1Oe prijs placemats, nummer
1151
11e prijs keukenrolh ouder ,
nummer 1307
12e prijs fotowissellijst , num
mer 2783
13e prijs keukenhanddoe
ken, nummer 1758

Kerkdiensten
G ereformeerde kerk
Th esinge.Garmerwolde

apr il: (GoedeVrijdag) 19.30 u. ds.
Over eem van Haren

3 apri l: 9 .30 u. dr. van Oeveren van
Leek.
14.30 u. nog onbe kend

4 april: (2e Paasdag) 9.30 u. ds.
Ravensbergen van Wijnjewoude

10 april: 9.30 u. ds. de Jong van
Coevorden
14.30 u. ds.Stuursma van Burum
(voorbere iding H A )

17 april: 9.30 u. ds.Jans van Gronin
gen (HA)
14.30 u. ds. Breeman van Onder
dendam

24 april: 10.30 u. drs. De Vries van
Kamp en
19.00 u. ds. Ravensbergen van
Wijnjewoude.

14e prijs washandjes , num
mer 1877
15e prijs snijp lank, nummer
2912
16e prijs koelkastdozen,
nummer 2701
17e prijs opvouwbaar tasje,
nummer 2383
18e prijs broodplank en mes,
nummer 1645
t se prijs bloemengiete r en
sierpot, nummer 811
20e prijs 3 bekers 1387

De prijzen kunnen tot 3
maanden na de trekking wor
den afgehaald bij : mevrouw
A. Ebeling-Bolhu is, O. Rijks
weg 15, Garmerwolde, tel :
050-415736.
Hierna vervallen de prijzen
aan de verenig ing.

mei: 9.30 u. ds. Kwast van Kol
lum
14.30 u. dr. Van Oeveren van
Leek.

Herv. Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

april Thesinge 19.30 u. ds. C. de
Vries-Batenburg , avondmaal

3 april: Garmerwo lde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg , m.m.v.
zondagsschool

10 april: Thesinge 10.00 u. dienst
voorbereid en gedaan door
gemeenle leden

17 april: Garmerwolde 10.00 u. dr.
H. te Velde , Paterswolde

24 april: Thesinge 10.00 u. ds. C. de
Vries- Batenburg

showroom:
Rode Weeshuisstraat 8-/
(naast Vendorama)

GEZIEN ...

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN

open ingstijden:
ma. t/rn vr. van 13.00- 18.00 uur
donderdags van 10.00-21.00 uur
zalerdags van 10.00-17.00 uur
werkplaats: Grasdijkweg 8

Garmerwo lde
050-417517

Specialist in ladenkasten, keuze uit ± 300!! standaardma
ten
Verder: bedden,hoogslapers, stapelbedden, buro's, hang
en legkasten,
grenen tafels en stoelen, boekenkasten,
wandrek-comb inatiesysteem.

EIGEN WERKPLAATS DOET KWALITEIT EN
BETAALBAARHElD SAMENGAAN!



Kerkhörn: hoekje bij de kerk NAT, NAT en nog eens NAT

"Waar moetdan heen?" loto:A.
van der Meuren

Truus Top.

De weersverwachtingen van
de boeren zijn dan ook :
droog met zon en een lekker
windje. Niet teveel vorst want
dan wordt het gras bij deze
nattigheid geruïneerd. Ook
maar geen sneeuw omdat er
dan ook geen mest uitgere
den kan worden . Onder deze
deklaag gaat de mest op het
gras broeien en verrot het
gras. Nieuwe regelingen ten
aanzien van mestversprei
ding zijn in aantocht. In de
maanden okto ber/november
wordt het de boeren verbo
den omdat de planten de
voedingstoffen dan niet meer
opnemen en de mest dus
teveel bodemverontreinig 
dend werkt. Ook in januari/
februari een verbod als er
sneeuw ligt. Dit wordt nu ook
al niet gedaan vanwege
bovengenoemd bezwaar.
We hebben het toe aan een
voorjaar met veel zonnige
perioden.

sloten of het inkuilen van de
mest in een met folie beklede
kuil. Dit alles om grondver
ontreiniging te voorkomen.

Op de fiets richting St. Annen
zie ik op Achter-Thesinge
halve weilanden blank staan.
Een troosteloos gezicht met
de nodige problemen v'oor
de boeren die hun land niet
op kunnen met traktor en
giertank. Bij ons op het tuin
pad hebben de kinderen in
een mum van tijd met hun
(cross)fietsen een modder
poel aangericht! Zeker nu de
mollen weer flink aktief zijn
geweest moet je uitkijken
waar je loopt. Wij burgers
komen dit seizoen wel door ,
zij het met een slecht
humeur. Maar hoe zit dit nou
met de boeren in onze buurt?
De reakties op deze vraag
waren heel verschillend : met
een mestsilo die 1000 kub.
mest kan bevatten zit je nu
goed. Vanuit de put word t de
mest in de silo gepompt en
dat blijft daar tot het land
weer begaanbaar is. Na een
natte herfst en dito winter
blijkt zo'n investering haast
een noodzaak te zijn. Want
enkele boeren zitten met
overvolle mestputten. Als de
mest tot aan de roosters in
de stal waar de koeien op
lopen komt dan moet je wel
gebruik maken van de tijde
lijke regeling van Provinciale
Staten. Met een enorme
tankwagen mag je 10% van
je mest op laten halen voor
een bedrag van f 13.- per
kub. Een mooi rekensom
metje als je 65 kub. kwijt
moet. Dit wordt getranspor
teerd naar de Eemshaven
waar op 400 hektare grond
mag worden geloosd. Een
andere toegestane oplossing
is het dumpen in ingedamde

loppen met inhoud. een pos
ter, een klok, door verschil
lende mensen, vrouwenver
eniging, Gereformeerde kerk
en Groene Kruis, vond het
off iciële gedeelte plaats: de
naamgeving van het nieuwe
gebouw.
Die handeling werd verricht
door mevrouw M. Hilbrands
van de Dorpsweg, omdat de
nieuwe naam: Kerkhörn,
door haar was ingezonden
en door de jury. de kerke
raad, was gekozen uit een 35
ingezonden namen.
Zoals later bleek heeft deze
naam een historische klank
voor de echte Garmerwol
ders. Zo heette nl. de streek
rond de oude kerk vroeger.
Hierna werd het gebouw in
gebruik genomen door de
aanwezigen, onder het genot
van koff ie en koek en bleef
het huis open tot 4 uur.
Een feestelijke middag in een
gastvrij en gezellige ruimte,
die hopenlijk lang dienstbaar
zal zijn aan de gemeente
Garmerwolde-Thesinge.

J . de Vries

~~~ J...
Mw. Hilbrands onthult het naambord. toto : A. van der Meulen

Zaterdag 12 maart, klokslag
twee uur vond de feestelijke
opening plaats van het
nieuwe gebouw van de her
vormde gemeente Garmer
wolde-Thesinge. De zon
scheen, de hagelbuien hiel
den even hun adem in.
Ruim honderd aanwezigen
werden in de kerk begroet
door de voorzitter van de
kerkvoogdi j, de heer S.
Hoekstra. Hij vertelde over
de verkoop van de oude pas
torie , inclusief de Leerkamer.

. Daardoor werd het noodza
kelijk een nieuw onderkomen
te bouwen.
Door een enthousiaste
samenwerking tussen bou
wers en vrijwilligers werd in
een recordt ijd het nieuwe
gebouw uit de grond
gestampt. Ontwerper en
aannemers werden hartelijk
bedankt voor hun voortva 
rendheid. Ook de heer Luch
tenberg werd in het zonnetje
gezet, hij maakte het naam
bord en de kapstokken .
Na het aanbieden van
kado 's, bloemstukken, enve-

Loonbedrijf
N. Groothoff

Vooral uw 'oon-en
graafwerkzaamheden

* slootonderhoud
* maaidorsen
* grond transport

Lageweg 22
9798 TG Garmerwolde
tel.: 050-421535
b.q.q, 05902-1634

AUTOCENTER
GROENEWOLD

maakt autorijden
leuk en betaalbaar

Opel Corsa TR GL '85 
Corsa LS '85
Opel Kadett 12 N '83 
Kadett 12 S GLS '84 
Kadett 16 S GLS + LPG
'84 - Kadett 13 S auto
maat '82 - Kadett LS 16S
diesel '85.

• Opel Ascona 16 S 5-drs
'81 - Ascona 16 luxe +
LPG'83

• V.W. Golf+ LPG'84 - V.W.
Golf GTS+ LPG'85

• Forö Sierra Laser '85
Rondeboslaan 5. Delfzijl
Q5960-31031, na 18.00 uur

de heer Holt 05967-2929

L s. merij ter Veer

&V GOI'tl' . OOI ,,, ., GO<!'d'

Goederen gebracht
In de L. v. d VeenSlJOat 3
Germewolde.
(050-4 1304 5)
worden vnjdagavond
thuis çeorecrn.

Tevens .
Suéde-renvçux:
stoppage en
k/edingrepamlie.

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOrORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag-Iid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS- YAMAHA

FANTlC

o Alle klt!ufpn en mode/Jen IJl/ voorriJild
Ieve!tJiMr 0 Ve'e acceSSOires en ~Ien

o Prima setvee en ff:PiJ'arre

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

w eri<plaats 's maandag. de gehele
<leg gesloten.


