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Uit de verf gekomen. . .

Dhr. WiekeJ bij zijn verfmengmachine (to to: Henk Bememe]

De middenstand in Gar
merwolde bre idt zich
gestaag uit, weliswaar niet
direkt merkbaar voor het
gewone winkelende
publiek, maa r het bed rijfs
leven komt regelmatig
inkopen doen in ons do rp.
Sinds kort komen daar de
sch ildersbedrijven ook bij
door de vestiging van de fa.
Wiekel, groothandel in verf.

Wie is Wiekel?

"Tja, wie ben ik? Laat ik bij
het begin beginnen. Mijn
vader had vroeger aan de
Korreweg in Groningen een
zaak met van alles wat, zoals
fietsen, kachels en een
beetje verf. Daar hielp ik wel
mee. Nadat ik getrouwd ben
(in 1962) zijn we een zaak
voor ons zelf begonnen in
Helpman, ook van alles wat,
kachels, tuinstoelen, verf
enz. Na 9 jaar hebben we de
zaak verkocht aan de Amro
bank en zijn zelf in Glimmen
gaan wonen. Ik ben gaan
werken als hoofd van de
inkoop bij Nieboer, Decora
ma, gevestigd op het groot 
handels centrum in Gronin
gen. Maar in 1983 werden
deze zaken opgeheven en
stond ik op straat."

Hoe ging het verder?

"Je hebt dan de keuze uit een
paar mogelijkheden, of de
WW in, of bij iemand anders
aan het werk (wat ook tegen
valt meestal, wel ervaring,
maar vaak te oud) of iets voor
mezelf gaan beginnen. Het
was wel een sprong in het
diepe, maar we hebben
besloten iets voor ons zelf te
gaan beginnen. Aangezien ik
vrij veel van verf afwist en
jarenlang in dit werk gezeten
had, dus wel allerlei mensen
kende, besloot ik een groot 
handel in verf op te zetten.
Een tweede reden waarom
dit een gok was, is het feit dat

Groningen een mekka van
verfleveranciers is. In en om
de stad zitten er meer dan
twint ig, de concurrentie is
dus zeer hevig, maar het is
gelukt."

Waarom Garmerwolde als
vestigingsplaats?

"De zaken liepen vrij voor
spoedig en de bedrijfsruimte
in Glimmen werd te klein.
Daar hadden we maar 60 m2

tot onze beschikking . Ik heb
het steeds over ons, want
mijn vrouw werkt even hard
mee in de zaak als ik, en de
kinderen vallen ook in als het
nodig is.
We waren van plan een
bedrijfshal te bouwen op het
industrieterrein van Euvel
gunne, we hadden al opt ie op
een stuk grond, maar toen
hoorden we van mijn zwager
Harm Jan Havenga, dat het
pand naast hem te koop

werd aangeboden. Daar was
tevens veel schuurruimte bij.
Het voordeel hiervan was,
dat het goed bereikbaar is
voor onze klanten, dankzij de
ringweg en dat er een woon
huis bij was, zodat je direkt
bij de zaak kunt wonen. Dat is
voor ons heel belangrijk,
want er moest altijd iemand
aanwezig zijn om de telefoon
te kunnen aannemen.
Het meeste werk in ons
bedrijf gaat via de telefoon.
Mijn vrouw had er ook geen
bezwaar tegen om in Garmer
wolde te wonen. Nu is Gar
merwolde voor ons ook niet
onbekend. Wekwamen al vrij
vaak bij de Havenga's op
bezoek (mijn vrouw is een
zuster van Hannie Havenga).
bezochten uitvoeringen van
"Wester" en lazen de G en T
altijd. Dus was het niet zo'n
grote stap om een bod op het
pand uit te brengen. Omdat
het bij inschrijving verkocht"

werd was het nog wel span
nend of we een goed bod
gedaan hadden, maar het is
gelukt. We hebben er nog
geen moment spijt van
gehad, dat we hierheen
gegaan zijn."

Wat voor verf verkoopt u
eigenlijk en aan wie?

"Om maar met het laatste te
beginnen, we verkopen uit
sluitend aan de vakhandel.
Wat we verkopen zijn bouw
verven en materiaal voor
conservering van ijzer, staal,
kunststof enz.. Bijvoorbeeld
in de scheepsbouw is steeds
meer vraag naar een goed
conserveermiddel voor
boten inplaats van het aloude
menie. Daar zijn we in gespe
cialiseerd.
Een ander voorbeeld is. de
nieuwe apotheek van het
academisch ziekenhuis.
Deze is met speciale zelf
schonende verf geverfd die
minstens 15-25 jaar goed
blijft. Verderheeft ons bedr ijf
ook nog een chemie-poot ,
dat wil zeggen: we leveren
ook produkten voor coaten
van gebouwen en reinigen
van allerlei oppervlakken."

Hoe ziet uw werkdag er
eigenlijk uit?

"Dat is moeilijk te zeggen,
geen dag is hetzelfde. 's Mor
gens begin ik meestal de
spullen die besteld zijn naar
het vervoerscentrum te bren
gen of ik breng ze zelf naar de
klanten, als ze niet te ver uit
de buurt wonen. Verder ben
ik dan op stap om te verko
pen en om technisch advies
te geven. Ik werk voorname- .
lijk in de drie noordelijke pro
vincies. Bovendien heb ik het
grote voordeel, dat, hoewel
ik een geboren Groninger



dubileum ds. de Vries

Felicitaties voor de jubilerendedomineede Vries-Batenburg (fo

10: Henk Aernen ie)

haar voora l om haar ener
gieke manier van werken. als
ook om haar betrokkenheid
met de mensen uit de
gemeente. Hij sprak de hoop
uit dat de samenwerking nog
lang mag worden voort gezet.
Namens de gemeente bood
hij haar een boek aan.
Hierna kreeg mw. ds. De
Vries gelegenhe id iets te zeg
gen. Ze dankte alle aanwezi
gen voor hun komst en hun
inzet. Ze deelde mee. dat ook
zij met plezier werkzaam is in
onze gemeente. Aangaande
de dienst sprak ze erg verrast
te zijn door het feit dat ds.
Bos voorg ing en dat de
gemeente over zulke goede
stemmen besch ikte.
Na af loop van de dienst werd
er koff ie gedronken in "Kerk
hörn" . Hier kreeg zij van
diverse mensen en verenigin
gen bloemen en bloemstuk
jes aangeboden. Zo werd 12
februari een feestelijke dag
voor de hele gemeente.

Janny Ridder-Kol

Op zondag 12 februari
schonken we met een kleine
100 mensen in de Garmer
wolder kerk aandacht aan
het feit. dat ds . C. de Vries
Batenburg 10 jaar werkzaam
was in de Nederla nds Her
vormde Gemeente Garmer
wotde/Thes lnqe.
De dienst werd voorgegaan
door ds. J. G. Bos uit Ulrum.
Ds. Bos heeft haar tien jaar
geleden . op 11 februari 1979 .
in dezelfde kerk bevest igd als
pred ikante van onze
gemeente. Ds. De Vries werd
toegezongen door de kinde
ren van de Zondagsschool.
Een "koor" . gevormd door
gemeenteleden. bracht een
viertal gezangen ten gehore.
Van alle Zondagsschool kin
deren kreeg zij een roos ; ook
hadden ze allen een tekening
gemaakt. Deze tekeningen
werde n haar in boekvorm
aangeboden.
Namens de Kerkeraad sprak
Ab van Ramshorst enige
lovende woorden. Hij prees

Van de Grunneger
SpreukenkaJender

Detta van der Molen

Dij de koningin vanzien haart
treuwt, mot zak nait bektoe
gen over de doagliekse
troonrede.

"Ja. een paar dingen sprin
gen er echt uit, bijvoorbeeld
de zonnewijzers op de Mart i
riltoren. de windmolens in
Spijk. de telescoopschotels
in Burum enz. Dat zijn echt
de leuke dingen in dit
beroep. En als ik iets niet
weet . kan ik altijd terugvallen
op de fabrikant. Wat ik ook
erg leuk vind is om zelf
nieuwe dinge n te ontwikke
len. of om uit te zoeken dat
sommige spullen voor een
doel veel bruikbaarder zijn
als waarvoor de fabrikant ze
bedoeld heeft. Het blijft
gewoon een boe iend vak en
ik hoop dat we het nog lang
volhouden hier in Garrner
wolde.
Eén klein bezwaar heb ik nog
wel en dat is het drukke
onoverzichte lijke kruispunt
met de provinciale weg. Het
is voor onze klanten vaak
moeilijk om op de weg te
komen. Ik hoop dat er nog
eens wat aan gedaan wordt
in de vorm van stoplichten of
zo."

Kunt u een aantal projekten
noemen, waarvoor men u
om advies gevraagd heeft?

"Ja. vrij veel zelfs. Watersport
is een grote hobby. Het zelf
doen. maar ook het bekijken
van schepen. Daarvoor gaan
we in de vakanties meestal
naar Skand inavië, daar heb
ben ze ontzettend moo ie
boten. Verder talen leren.
momenteel ben ik bezig met
een cursus Zweeds. maar ik
heb ook jarenlang Frans
gestudeerd. Het Fries heb ik
als kind geleerd. in de oorlog
zaten mijn ouders in Fries
land en ik ben daar op de
lagere scho ol geweest. Van
daar. Verder mag ik graag
knutselen en piano spelen."

Heeft u ook nog hobby's?

"Nee. dat is waar. maar er
kunnen ook calam iteiten
optreden. zoals een grote
brand . waarb ij roet en water
schade ontstaat. Dat moet
dan direkt gereinigd worden
en dan moeten wij paraat
staan om de schoonmaak
middelen aan de schoon
maakbedrijven te leveren."

Waarom eigenlijk, in het
weekend is er toch geen verf
nodig ?

ben. ik vloeiend Fries spreek .
Dat is in Friesland heel
belangrijk. het ijs is dan direkt
gebroken en kun je veel beter
tot zaken komen.
Mijn vrouw is de gehele dag
thu is om telefonische orders
aan te nemen en als ze een
keer weg is. past één van de
kinderen op . We zijn namelijk
24 uur per dag bereikbaar. 7
dagen per week."
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Goederengebracht
in de L v.d Vee-lStmat 3
Gannerwolde.
(050-4 1304 5)
worden vnjdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéd~reli7i{Jlng,

stoppage en
kleding reparalie.

Goed vooruw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- lid

levering Van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- TOMOS - YAMAHA
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

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 onr. goed)

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Gannerwolde
050-416425



Foto van SITE = het kamp totoqraat S;ebo ll D'Jkemal

Sálaam (nwi), Siebolt.

Prijs vraag
vo or Niger

Nade re inlicht ingen bij
Roelof Bosma, p/a
gemeentehuis Ten Boer, H.
Westerst raat 24 , 9791 CT
Ten Boer, tel . 05902-2755 of
bij Gerard Stout, Meeuw
straat 16, 9791 GT Ten Boer,
tel . 05902-2542.

Verder iedereen de hartelijke
groeten en missch ien komt
er nog eens een vervolg op
dit verhaal als ik straks terug
ben.

De gemeente Ten Boer gaat
binnenkort een projectkop
peling aan met Niger. De
mensen op het platteland
van Filingué in het noorden
van dit Afrikaanse land pro
beren de oprukkende woes
tijn tegen te houden. Ze plan
ten bomen en struiken om de
grond vast te houden. Dit
project heet TapisVert (groen
tapijt). Het wordt begele id
door Nederlandse ontwikke
lingswerkers.
In dezelfde streek werken
Nederlanders ook samen
met de vrouwenorganisatie
van Niger, de AFN. Lucia
Nass van de SNV geeft voe
dingsvoorlichting en leert de
vrouwen koken op houtbe
sparende oventjes.
De inwoners van de
gemeente Ten Boer worden
zo veel mogelijk bij deze ont
wikkelingssamenwerking
betrokken . Over en weer zui
len mensen uit Ten Boer en
Filingué met elkaar kennis
maken. Om de samenwer
king gemakkelijk herkenbaar
te maken schrijft de
gemeente een kleine prijs
vraag uit. Iedereen wordt
opgeroe pen om een vignet te
maken dat de samenwerking
uitbee ldt. Het winnende vig
net wordt gebru ikt op folders
en briefpapier over de pro
jectko ppeling .
Het vignet moet de weder
zijdse kontakten tussen de
mensen uit Niger en TenBoer
duidelijk weergeven. De ont
werpen moeten voor 5 april
bij de werkgroep op het
gemeentehuis van Ten Boer
binnen zijn. De ontwerpen
worden in het gemeentehuis
ten toon gesteld. De winnaar
ontvangt een boekenbon van
f 50,- .

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

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

kleine scholen in Nederland,
die hopelijk nog lang mogen
blijven bestaan, precies zo.
Eerlijkheidshalve is het wel
even wennen aan het sitele
ven. Het leven op de site
heeft zo zijn specifieke eigen
aardigheden. Je bent als
Westeuropeanen erg op
elkaar aangewezen. Bij elke
activ iteit kom je dezelfde
mensen weer tegen. Nou
was ik het dorps leven al erg
gewend, maar dit leven is
toch weer heel wat anders.
Je kunt namelijk nergens
anders heen. Bovendien
brengen de diverse festivitei
ten natuurlijk wat leven in de
brouwerij . Want echt flitsend
en afwisselend is het leven
op de site niet, maar voor een
tijd heeft het, voor mij, zeer
zeker zijn bekoring!
Tot slot: ik ben erg blij dit
avontuur beleefd te hebben.

uit eigen
voorraad leverbaar.

Diverse soorten

kwaliteit behang

collega 's het alleen doen, per
apri l dus. Daarover is niet
iedereen even optimistisch
gestemd.

Wat betreft mijn eigen werk
zaamheden, niks dan posi
tieve geluiden eigenlijk .
Natuurlijk een aparte situatie.
Een NederlandslWesteuro
pees dorp (= site) midden in
de woest ijn. Het beperkt
enigszins de mogelijkheden
en vraagt enig improv isatie
vermogen en zelfwerkzaam
heid, werken als onderwijzer
hier. Doch deze korte perio
de, negen maanden, heeft
mij niet in de problemen
gebracht. Nieuw voor mij
was ook het werken met de
combinatie-groep 2, 3. 4 en 5
(leeftijd 5-9 jaar oud). Een
goede ervaring. De hele dag
ga je van groep naar groep,
maar dat is op de gewone

DROGI8TER1J -I'I'U\FUKEIUE -REFORM·8CHOONHE1JlSSAUI'I

WINKÊlCENTRUM lEWEN80RG GRONINGEN TELEFOON Cl5()...C10608.
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De groeten uit Libyë. Zoals
beloofd in mijn verhaal in het
augustusnummer van de G
en T zou ik nog een stukje
schrijven vanuit Libyë zelf. Bij
deze dan. Bovendien moet ik
daarmee opschieten, want
de volgende maand, april , is
het avontuur hier voor mij al
weer afgelopen .
De korte periode die ik hier
ben geweest heb ik een aar
dige, doch zeker geen volle
dige, indruk van Libyë kun
nen krijgen. Qua klimaat zeer
aantrekkelijk, wat leefge
woonte betreft zeer anders.
zijn de voornaamste conclu 
sies. Verder aardige, rustig
levende mensen, wiens leven
erg wordt beheerst door het
geloof (de Islam) en het com
munistische, militairistische
beleid van de regering en de
handel. Het project, waaraan
ik als leerkracht ben verbon
den, is een groot succes
geworden voor de HVA (=
Handels Vereniging Amster

dam) in de 6 jaren, dat de
HVA hier werkzaam is. De
boerderij draait geweldig
goed (gemiddeld per koe 30
kl. melk per dag), de melkfa
briek en de kippenslachterij
draaien op volle toeren. En
de Feedmill (voedselfabriek)
heeft zeer zeker ook geen
productieproblemen. Alles
draait echter nog zo goed
onder supervisie van HVA
werknemers , overigens voor
namelijk komende uit Neder
land, Engeland en Ierland.
Straks moeten de Libysche

Groeten
uitLibyë
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GEZIEN ...

Vereniging van
Dorpsbelangen Garmerwolde

Dett a V.d. Molen

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge.Garmerwolde

26 maart: 9.30 u. ds. Jans, Gronin
gen; 14.30 u.ds . Overeem, Haren

27 maart 2e Paasdag . 9.30 u. drs.
Pastoor. Leek

2 april ; 10.30 u. drs. de Vries. Kam
pen; 19.00 u. drs. Elsinga . Spi jk

gapril; 9 .30 u. mevr. drs. De Jong
Wiertsema. Drachtstercompag
nie; 14.30 u. drs . de Jong . Dracht 
stercompagnie

16 april; 9.30 u. ds. Jans, Groningen
(HA); 14.30 u. ds. de Jong

23 april; 9.30 u. cand. mevr. Sche l
tens-Rit zema. Glimmen; 14.30 u.
ds . Overeem, Haren

Herv. Gemeente
Garmerwolde.Thes inge

2 april; Thesinge 10.00 u. diens t
voo rbereid en geda an door
gemeenteleden

gapril; Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg

16 apri l; Thesinge 10.00 u. prot. dr.
A F. J. Klijn. Haren

23 april: Garmerwo lde 10.00 u. ds.
C. de Vries-B atenburg

30 april: Thesinge 10.00 u. cand. B.
Haanstra, Middelstum

Op 16 februari heeft er weer
een vergadering plaatsge
vonden tussen de E.O.D. en
de gemeente Ten Boer, over
de laatste bevindingen van
de E.O.D. Deze waren als
volgt:
Op 5 meter diepte is er een
engelse brandbom van 30
pond gevonden. Indertijd
brak bij inslaan de staart eraf
en ontbrandde grotendeels.
Het omhulsel en de staart zijn
opgegraven en naar het poli
t ieburo in Ten Boer gebracht.
Daar heeft het gelegen tot
een speciale vrachtauto van
de E.O.o . het ophaalde voor
vernietig ing. Het terrein bij
kwekerij Veenstra is weer in
z'n oude staat hersteld en de
E.O.D. is vert rokken naar de
volgende bom ergens in het
land.
Zo is alles nog met een sisser
afgelopen.

Het einde van
de bom

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garrnerwolde

Voor uw :

Dorpshuis "de Leeuw"

Donderdagmorgen 13april is
er weer een koffiemorgen in
Kerkhörn . Vanaf tien uur is
ieder welkom. Naast koff ie
en koek is er, zoals altijd, ook
iets te doen , zien, beleven.

Ingezonden

I
Wethouder H.jANSSEN van de ge
meente Ten Boer wordt met ingang van

1

1 april burgemeester van Staphorst. Dit
heeft het ministerie van Binnenlandse
Zaken maandag meegedeeld. janssen
(41) is waarnemend directeur aan de
gereformeerde mavo johannes Kap
teynschool in Groningen en lid van het
GPV. Hij volgt in Staphors t F. Niemeij
er op, die is over leden.

IS. VENINGA (50) is per 16 april be
noemd tot burgemeester van Urk.t

Garmerwolde heeft een
eigen dorpshuis, 'De Leeuw'.
Hierin zijn verschillende ver
gaderzalen waar de meeste
verenigingen uit het dorp hun
vergadering of oefening hou
den. Ook heeft het dorpshuis
een toneel met kleedruimtes.
Naast deze faci liteiten is 'De
Leeuw' geschikt voor bruilof
ten en part ijen. De kleinste
zaal is geschikt voor 10 per
sonen, de grootste zaal kan
250 personen bevatt en.
Horeca-ondersteuning kan
bestaan uit broodmaaltijd ,
soep , koud buffet, garnituur,
warme maaltijd , enzovoort.
Voor meer informat ie: S.
Veninga (manager), W.F. Hil
debrandstraat 10, 9798 PJ
Garmerwolde, 050-4 1607Z

Dorpshuis

Gelezen

pr ijs, Fietsboodschappen
tas, nummer 2347; 14e prijs,
Keukenrolhouder, nummer
806; 15eprijs, Broodplank en
mes, nummer 2482; 16eprijs,
Tuingieter, nummer 641; 17e
prijs, Keukenhandschoenen ,
nummer 2467; 18eprijs, Zak
lantaarn, nummer 966; tse
prijs, Huishoudschaar, num
mer 1144; 20e prijs, Mokken,
nummer 1116; 21 prijs, Sier
bloempot, nummer 2975;
22e prijs, Opvouwbaar tasje,
nummer 1405.
De prijzen kunnen tot 3
maanden na de trekking wor
den afgehaald bij: mevrouw
A. Ebeling-Bolhuis, Oude
Rijksweg 15, Garmerwo lde,
tel. 050-415736.

sowieso op het programma
en dat is een ouderwetse
stoelendans, voor jong en
oud. We hopen, dat iedereen
hieraan mee zal doen en
vanaf 16.30 uur kan men zich
hiervoor opgeven. De win
naar krijgt een prachtige
prijs. Om het erg gezellig te
maken op deze dag rekenen
we op véél belangstelling . De
viering zal plaatsv inden op
zaterdag 29 april. In de loop
van deze maand zullen er
mensen bij u aan de deur
komen met lijsten en natuur
lijk rekenen we hier ook op
uw medewerking !
Tot ziens op 29 april a.s.!!!

Vera van Zanten.

1e pr ijs, fiets, nummer 2381;
2e prijs, Gourmetstel, num
mer 655; 3e prijs, Koffiezet
apparaat , nummer 2860; 4e
prijs, Boodschappenkar,
nummer 1539; 5e prijs,
Pedaalemmer, 1102; 6e prijs,
Wandklok, nummer 1934; 7e
prijs, Isoleerkan, nummer
2623; 8e prijs, Voorraadrek,
nummer 2050; ge pr ijs, Cur
ver, nurrvner 2002; 10e pr ijs,
Looplamp, nummer 2761 ;
11 e prijs, Fietspomp, num
mer 2914; 12e prijs, Regen
meter, nummer 940; 13e

Trekkingslijst verloting Ver
eniging van Dorpsbelan
gen Garmerwolde, 27
februari 1989.

Dat u voor een deskundig
advies oo k bi J een

~i~V~~::~i~~~~~:~
Ptda Erkend

(Huisbezoe k op afsp raak )

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDEEBBINGESTRAAT6S·9712 HE GRONINGEN, TEl.050-129102

Het Oranjecomité is al druk in
de weer om van koninginne
dag een gezellige dag te
maken voor jong en oud. Wat
staat er op het programma?
Voor de jeugd wordt er vanaf
14.30 uur een spellencircuit
uitgezet op de Oude Rijks
weg, Grasdijkweg, Geweide
weg. Er zijn hiervoor leuke
spelletjes bedacht en we
hopen ook dat de omwonen
den, indien wenselijk, hun
medewerk ing hieraan willen
verlenen. Daarna om plm.
1Z00 uur zal er in dorpshuis
"De Leeuw" gedanst kunnen
worden op de muziek van de
"Funny boys".
Eén speciale dans staat er



Dorpsbelangen Garmerwolde
Op 27 februari jl. hield de Ver
eniging van Dorpsbelangen
haar jaarlijkse voorjaarsver
gadering. Diverse punten
werden besproken.
Via de gemeente kon mede
gedeeld worden dat de te
bouwen sluis in het Eemska
naai waarschijnlijk in 1990
doorgang zal hebben. Over
een mogelijke verbindings
weg tussen de Fledderbos
weg en de Rijksweg, dit in
verband met het ontlasten
van de Oude Rijksweg rn.b.t.
het vrachtverkeer, is de
gemeente nog in onderhan
deling met de Provincie. Als
de tijd daar is zullen alle
betrokkenen (met name de
omwonenden) geïnformeerd
worden .
Wat betreft de speelvoorzie
ning aan de Oude Rijksweg:
Het terrein zal in het voorjaar
(plm. mei) bespeelbaar zijn.
Dat houdt in, dat de speeltoe-

stellen geplaatst kunnen wor
den. Aan de ingang van het
veld zal een afsluitbaar hek
geplaatst worden . De toe
stellen zijn zodanig bewerkt,
dat ze het gehele jaar buiten
kunnen staan. In verband
met deze speelvoorziening
zal contact opgenomen wor
den met de gemeente om
verkeersborden van overste
kende kinderen te plaatsen
en een eventueel trottoir. De
toestellen van de speeltu in in
de Hildebrandstraat zullen
zonod ig weer gerepareerd
worden en geplaatst.
De tuinkeuring zal dit jaar op
een iets andere manier
plaatsvinden: niet uw tuin
wordt gekeurd , doch de
gehele entourage (huis, net
heid, stoepjes enz. enz.).
Dhr. J . Wigbo ldus behaalde
een ruime meerderheid van
stemmen tijdens de
bestuursverkiezing, waarin

hij zich herkiesbaar stelde als
voorzitter.
Mevr. M. Welling deed ver
slag van het dorpshuis "De
Leeuw": binnenkort wordt
weer een aanvang genomen
met de renovatie, o.a. de
entree. Wat betreft de inven
taris: de geluidsinstallatie zal
nagekeken worden. Het
dorpshuis "draait" goed.
Tijdens de rondvraag bleek,
dat er diverse knelpunten in
het dorp zijn, o.a. oversteek
Rijksweg, hondenuitwerpsel 
problemen, gevaarlijke
bebossing hoek L. v.d. Veen
straatlDorpsweg en Gewei
deweg/Grasd ijkweg, medi
cijnen halen tijdens het spits
uur. Voor al deze problemen
zal een mogelijke oplossing
gezocht worden.
Verder waren er op deze
avond vernieuwde gidsen
van Garmerwolde te koop.
Hierin wordt alles vermeld

over het wel en wee van het
dorp, zoals verenigingen,
sportvo orzieningen, gezond
heidszorg, kerken, scholen ,
middenstand , voorzieningen
voor kinderen. Ook over Gar
merwolde vroeger en nu. En
met een platt egrond. Een
ieder kan op deze manier
gemakkelijk wegwijs worden
in het dorp. Het boekje is te
koop voor f 2,- bij Geesje
Santing, O. Rijksweg 2 of
Vera van Zanten, Dorpsweg
31.
Na het officiële gedeelte
volgde de trekking van de
verloting ten bate van de
feestweek Garmerwolde, die
gehouden zal worden op 28,
29, 30 juni en 1 juli. Een ieder
die hun steentje aan deze ver
lot ing hebben bijgedragen, in
welke vorm dan ook, onze
hartelijke dank!

Vera van Zanten

Lege lokalen tijdens de akties tegen de bezuin igingen uit Den
Haaq rrc tc: Henk Remenie)

Maar meester Dick staat toch liever voor een gevulde klas ttcto:

Henk Remerie)

Praatookeens metde Rabobank
over uwverzekeringen,

Iedereen is wel ergens voor
verzekerd. U dus ook. Klopt het
allemaal nog. Want als er iets niet
klopt, merkt u dat meestal te laat.

Vraag daarom eens naar ons
testboekje 'Zeker voor Onzeker '.
Het ligt voor u klaar.

i
_-
ZEKER
VOOR
ON~EKER
_ t:l

;'/ j..:- -- . labobaok ~
Vooreenverzekerder gevoel.

/



Wonen aan het Maar

Nieuwbouw aan de Thesinger Maar (Ioto: Henk Remerie)

Oaar was eens een mannetje
dat was niet wijs
het bouwde zijn huis al op het
ijs.. .

Als u dit kinder lied je kent,
weet u hoe het af loopt. Aan
dit lied moest ik denken
toen ik de Stadsweg opfiet
ste naar de familie Groot
huis-Visscher: "Waarom
bouwen die mensen in vre
desnaam 's winters een
huis en gaan in een caravan
zitten kleumen?"
Alle reerst bleek de caravan
een mooie houten schuur
te zijn, heerlijk verwarmd
met alles d 'r op en d'r an.
'n Knusse plek om de win
ter door te brengen. In deze
schuur sprak ik met Her
man Groothuis en Betty
Visscher over hun huis en
over henzelf.

Wie zijn "die mensen"?

Betty Visscher - dochter van
NvhN. fotograaf Sjors Vis
scher - is geboren in Gronin
gen en werkt als fysiothera
peute aan de Myty lschool in
Haren. Zij werkt daar 3 dagen
met lichamelijk gehandi
capte kinderen, die door
ziekte, een ongeluk of door
geboorte aan een rolstoe l
gebonden zijn. AI heel jong
was ze gek op paarden,
raakte verzeild in de Mart ini
manege, waar ze plm. 10 jaar
paardrij les gaf, ook aan
gehandicapten. Door con
tacten met de fysiotherapeut
die wekelijks met de kinderen
meekwam, kwam ze op het
idee van een studie in die

richting. Niet alleen "bracht"
de periode in de Martinima
nege haar haar toekomstig
beroep, maar op haar zwerf
tochten te paard trof ze ook
het liefelijke huisje aan het
Maar aan, dat haar toekom
stige woning zou worden.
Naast haar werk op de Mytyl
school is ze begonnen met
een stud ie aan de Open
Universiteit (soc iale weten
schappen). Ook verzorgt ze
de beesten, een hobby, net
als reizen en zingen. Ze zingt
nl. in het gemengde (homo +
hetero vrouwen samen)vrou
wenkoor van "de Derde
Dame", het vrouwencafé aan
het Broerp lein.

Herman Groothuis werd in
1954 in Groningen geboren,
bezocht daar het St. Maar
tenscollege, waar hij bij Betty
in de klas kwam. "Toen was
het nog niet echt aan hoor"
zegt Betty. Maar na de mid
delbare schoo l gingen ze
samenwonen in een klein
huisje in de museumstraat.
Herman ging sociologie stu
deren, "omdat het mij de
meest makkelijke studie
leek". Vervolgens kreeg hij
een baan bij het C.OA (=
Contactcentrum Onderw ijs

Arbeid) te Assen, waar hij
vooral beleidswerk doet. Als
tegenwicht voor het vele
bureauwerk geeft het bou
wen van en het bezig zijn met
het nieuwe huis hem veel
genoegen. Bovendien hou
den de eenden, kippen, gan
zen, poezen en de geit hem
ook in beweging. Daarnaast
houdt hij nog duiven, hij heeft

drie soorten vliegduiven: dui
ven die boven de wolken
vliegen, duiven die rollen en
duiven die meer dan 20 uur
achtereen vliegen. Tevens is
hij aktief in de hondensport,
hij richt honden af en last but
not least is hij bezig in de
muziek als slagwerker. Zijn
drumstel en ander slagwerk
zullen een plek krijgen in de
nieuwe schuur.

Schoorsteenbrand

In oktober 1976kwamen ze in
hun droomhuis wonen. Bet
ty: "Ik was weg van het oude
huisje en van de plek. Het liet
me niet los. Dus wij naar de
eigenaar of we het konden
huren. Er waren nog twee
andere kandidaten, maar
gelukkig lieten die het afwe
ten, Ik weet nog, dat ik in de
zenuwen stond te bellen met
eigenaar Bos".

"Het oude huis is oorspron
kelijk gebouwd door een
boer voor zijn zoon, die niet
wilde deugen, die zover
mogelijk uit de samenleving
verwijderd moest worden ",
zegt Herman. "Ook gaat er
het verhaal dat hier een gezin
woonde met kinderen, die
aan tafel moesten staan, van
wege de kleine ruimte . Durk
en Dientje van der Ploeg
woonde n hier na Dientjes
ouders, daarna kwam Geu
bels en vervolgens Bos, die
het nog verhuurde aan ene
Erik (en Annelies) en later
stond het een tijdje leeg. Bos
is verhuisd naar Transkei in
Zuid-Afrika, de onderhande
lingen over de verkoop duur
den dan ook lang. Pas afgelo
pen oktober kwam het tot
stand".
Hun eerste dag in hun
"droomhuis" eindigde in een
nachtmerrie: een fikse
schoorsteen brand. waarmee

EIGEN WERKPLAATS DOETKWALITEIT EN
BETAALBAARHElD SAMENGAAN!

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN MEUBELEN

echte
Groenteman

; ~1

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

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

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

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerorug •
Teretoon050-416135

Gratis op maal

GRATI S BEZORGING....---=-

• 1e kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede I8fYlce
• ook voor : Ijzerwaren, verf.

keukens, tu inhout. kaate"

VRUBLIJVEHO PRU SOPGAVE

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

openingstijden:
ma. Urn vr. van 11 .30-18.00 uur
zaterdags van 10.00-17.00uur
werkplaats: Grasdijkweg 8

Garmerwolde
050-417517

showroom:
Zuiderkuipen 1
050-139393

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



de vrijw illige brandweer uit
Ten Boer wel raad wist: het
hele huis doornat en vol roet.
De oliekachel werd afge
schaft en er werd gas aange
legd.

Afbreken

"We woonden dus al twaalf
jaar in het oude huis toen we
met pijn in het hart besloten
het toch maar af te breken.
Het huis verkrotte nl. erg en
elk jaar haalde ik mijn
zomerkleren vol schimmel uit
de kast, zo vochtig was het.
Maar we waren zeer ver
knocht aan het oude huis. Op
14 oktober zijn we begonnen
met breken. Het plan was in
het voorjaar te beginnen en
dan eind zomer klaar te zijn.
Maar omdat de provinciale
welstandscommissie het oor
spronkelijke ontwerp niet
goedkeurde en de procedure
van veranderingen veel lan
ger duurde dan was inge
schat konden we pas in de
herfst beginnen. Begin sep
tember gaf de gemeente (Ten

I Boer) toestemming, toen het
advies van de welstands
commissie positief was. We
hebben eerst deze schuur
gebouwd i.p.v. in een cara
van te gaan wonen, wat oor
spronkelijk de bedoe ling
was", aldus Betty.
Het slopen deden ze zelf met
behulp van vrienden. Veen
stra uit Middelbe rt heeft ook
megeholpen in ruil voor de
dakpannen. Ze ontdekten
dat afbreken ook een vak is.

Nieu wbouw

Ze hebben het huis zelf ont
worpen met hulp van Maar
ten Wiersma en medewerker

Anne Jan van Intexbouw uit
Groningen. Een vriend, die
architect is, gaf ook advie
zen.
"We zijn zoveel mogelijk uit
gegaan van het oude huis; de
fundering is dezelfde geble
ven. We wilden namelijk het
karakter van het huis terug
laten komen. De buitenvorm
is exakt dezelfde en ook bin
nen hebben we zoveel moge
lijk de grondvorm gehand
haafd. Ook de oude stenen
worden weer zoveel mogelijk
gebruikt. We hebben geko
zen voor houtskeletbouw,
dat is bijzonder energiezui
nig, het gaat erg snel en we
vinden hout erg mooi", zegt
Betty.
Intexbouw bouwde het
geraamte in gedeeltes in de
werkplaats en 20 december
werd het totale skelet op een
wagen over de Stadsweg
gebracht. Omdat de beton
mortelwagen niet over het
bruggetje (de Til) mocht (te
zwaar) moesten ze zelf beton
draaien voor de fundering .
Opnieuw boden vrienden
heel veel hulp.

Champagne

Half januari was het hoogste
punt bereikt en zetten ze een
tak op het dak en trokken de
champagnefles open.
Als de weergoden hen zo
goed gezind blijven als tot
dusverre, hopen ze plusmi 
nus eind mei de nieuwe
woning te betrekken . Ik wens
hen toe dat ingenieur Sip
kema en zijn ijsmeester
Kroes deze winter gezellig bij
moeder thuis zullen moeten
blijven.

Tineke Werkman

Anno 1909 of 1989? (toto: A. v.d . Meulen)

Ook voor fietsen, valhelm aanbevolen (toto : Henk aemeteï

Inruil en financier ing mogelijk

AUTOBEDRIJF

diJ.ckClma
HETJUISTE ADRES VOOR:

- onderhoud en reparaties
- carrosserie werkzaamheden
- schade taxaties
- verkoop van ieder merk auto

zowel nieuw als gebruikt

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

WinkeicenlJum~ tel . 415222
Selwerd. tel . 778465

CIantmaheMd 47
Ileyum Oost. tel . 421462

050-416051GARMERWOLDE



Johan Mollema
kaartc lubkampio e n

Wij verbouwen!
BRUIDSJAPONNEN

Kopij inleveren: steeds vóór het
2e weekeinde van de maand.

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens.
Elisabeth Foeken, Delta V.d. Molen.
Henk Remerie (fotograaf). Tineke
Werkman.

tay-out: Gonn ie Pater

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Ju~ens.

L v.d. Veenstraat 15.
9798 PK Gann erwolde.
tel. 050-4 16094 .
Bank: Rabo Gann erwo lde ,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 916938.

Abo nnementsge ld f 17.50 p.j.

Redakt ie Thesinge :
Andries v.d . Meulen (fotograaf).
Joanne v.d, Meulen.
Truus Top . Joe p de Bree,
Chrétien Schouteten. Metha Beh
rendt-Nijkamp, Lucie Kol-Slachter.

Eind-redaktie Gannerwolde:
Elisabeth Foeken.
L V.d. Veenstraat 2.
tel. 050-4 16355.

Eind-redaktie Thesinge:
Chrétien Schouteten. Lageweg 26,
tel. 05902·2086.

Roelie Dijkema

Fam. Star

REDAKTIE
ADRESSEN

golvende bru idsjaponnen in
plaats van koren. En een
oplossi ng voor de boeren die
met hun mestoverschotten
zitten.

ontvangst nemen. Tweede
werd dhr. J. V.d. Werf met
52151 en derde mevr. G. v.d,
Meer-v.d. Werf met 51794
punten.
Na het officiële gedeelte
werd er gekaart om mooie
prijzen. Iedereen ging die
avond met een prijs naar
huis. Hiermee is de competi
tie weer van start gegaan .
Nieuwe leden zijn van harte
welkom . De kaartavond is
elke laatste zaterdag van de
maand in café Molenzicht en
begint om 20.00 uur.

De redactie wenst u prettige
paasdagen

Op zaterdag 28 januari j .1.
werd de jaarvergadering van
de kaartclub "de Eendracht"
gehouden. De heren J.
Slump en J. V.d. Werf werden
met meerderheid in - het
bestuur herkozen. Als nieuw
kascommissielid werd dhr.
M. Bos gekozen. Het voorstel
van het bestuur om de contri
butie met I 5,- te verhogen
van I 10,- tot I 15,- per jaar
werd met meerde rheid van
stemmen aangenomen. De
kaartkampioen van het afge
lopen jaar was dhr. Joh. Mol
lema. Hij behaalde 52403
punten en mocht de beker in

Corrie van Houten

Door de zachte winter is onze
ijsbaan helaas niet één keer
open geweest. Maar geluk
kig kwam de ijsvereniging
"de Scheuvel" met een leuk
idee.
Alle kinderen uit Thesinge
konden op woensdagmid
dag 1 maart gratis en voor
niets met een bus naar de
kunstijsbaan in de stad.
De opkomst was groot. Het
werd een drukke maar gezel
lige middag. Elk kind kreeg
twee consuptiebonnen. En
na een middag schaatsen
gaan een patatje en een glas
drinken er best in.
IJsvereniging Thesinge ,
bedankt voor deze
geslaagde middag.

Schaatsen
met de
Scheuvel

Deze advertentie stond dins
dag 24 januari jl. in het
Nieuwsblad v/h Noorden.
Het verbouwen van bruidsja
ponnen lijkt ons weer eens
heel iets anders. Velden volCorrie van Houten

Wist U dat:

Vrijdag 17 februari was het
dan zover. Er werd in het Tref
punt een avond georgani
seerd met muziek uit de jaren
60. Inwoners van Thesinge
boven 25 jaar hadden een uit
nod iging ontvangen. Een
leuke avond om elkaar wat
beter te leren kennen. Op
zo'n avond kom je erachter
dat je toch lang niet alle men
sen uit Thesinge meer kent.
Honderdvijftien Thesingers
kregen een stempel op hun
hand om zich vervolgens in
de oorverdovende muziek te
sto rten . De vrijw illige disjoc
keys Peter Heidema, Teun
Ton, Bertho Top, Geert de
Boer, Hans van den Berg en
Stoffer Havinga deden met
hun singelt jes en lp's de jaren
zestig weer herleven.
Hilda de Boer, Joanne van
der Meulen, Peter Heidema
en Stoffer Havinga hebben
daaro m zeker een pluimpje
verdiend voor het organis e
ren van deze avond . Volgend
jaar weer?

Muziek uit de
jaren 60

- de GTper 1april aanhaar 13e
jaargang begint?

- veertien mensen iedere
maand daar vrije lijd in ste
ken?

- zij altijd blij zijn met reacties
vande lezers?

- de lezers van alles te koop
kunnen aanbieden in de GT?

- en dat die "stoomfluitjes" gra
tis zijn?

- kaartclub Thesinge nog
nieuwe leden kan gebruiken?

- u de fotograven altijd kunt
bellen wanneer u iets bij
zonders ziet?

- hun telefoonnumers zijn:
050-419630 (Henk) en
05902-2578 (Andries)?

- Tini KlimpuitThesingeNeder
lands kampioen kapster is
geworden?

- "Onze" grafici niet in staking
zijn gegaan. in tegenstelling
tot die van andere kranten?

- debasisschooldeTilopzater
dagochtend29 april verandert
in een indianendorp?

- de als indianen verklede kin
deren zo Koninginnedag zuI
len vieren?

- uwkinderenbrevettenkunnen
halen voor Zwemmend Red
den. Wij starten hiermee op 6
april.Opgavevoor5 april. Tel.
05902-2803. (Plaats: Groene
Kruis gebouw+ zwembad).

ENGELBERT
050--416217

M IDDELBERT
050416263

GAS-WATER
ELECTRA

Installatiebemjf

Fa. W. KOOI & Zn.

GEZOCHT

motormaaier, cirkelmaai
er. Merk: Wolf. Geräte 45
cm. E. Bos, tel. 05902
2617.

- commodore-64 home
computer: monochroom
groen monitor, computer,
datarecorder, program
matuur, boeken , twv
1400,-.
Philips midi-set: halfauto
matische draaitafel , tuner ,
boxen 2 x 15 watt , grafisch
equa lizer, dubbel casset 
tedeck (snel cop iëren,
automatisch doorspelen),
aansluitingen voor CD,
hoofdtelefoon, stereo
microfoons , aux ingang,
twv 1500,-.
konijn plus hok I 5,-.
Bij Vliem, Dorpsweg 65,
Garmerwolde, tel. 050
416341 , Dorpsweg 65,
Garmerwolde.
Commodore-64 home
computer. Compleet met
bijbehorende cassette
recorder, joyst ick (speIk
nuppel ), veel bandjes met
prog ramma 's en draag
bare zW.W.-tv. in één
koop : I 390 ,-. Zonder t.v .
I 290,-. Telef .: 050
414472 .

Ik zoek, naast mijn Havo
ople iding, enige bijver
diensten op huishoudelijk
gebied. Dus denkt U, dat U
wel zo'n hulpje kunt
gebru iken, bel dan dit tele
foonnummer: 416555 . Dit
geldt alleen voor inwoners
van Garmerwolde!

Stoomfluitjes
TE KOOP


