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Van Til naar RoerVan de ene op de andere
dag ver trok het echtpaar
Lammer ts uit Thes inge.
Binnen 14 dagen zochten
en vonden zij een andere
woning en was de verhui
zing een feit. Zoon Evert
trok in het ouderlijk huis
naast de Til aan de Schut
ter/aan nr. 5. Sinds 14
februari '89 wonen de heer
en mevrouw Lammerts in
een serviceflat aan het
Roer in Lewenoorç. Bijna
50 jaar woonden zij in The
singe, een periode waar zij
metplezier op terug k ijken.

Annie Lammerts-Kostwinder
werd geboren in 1917 te
Noordbroek en Jo Lammerts
in 1915 te Kolham.
"Toen we trouwden, 53 jaar
geleden, zat ik in de land
bouw en woonden we in
Schildwold e" , vertelt dhr.
Lammerts. "Het beviel me
niet en daarom ben ik in de
verzekeringen gegaan. Ik
was acquisiteur oftewel los
agent. Toende oorlog uitbrak
werd ik vervanger van de ver
tegenwoordiger bij verzeke
ringsbank Victoria in Noord
broek. Wij moesten daar ook
gaan wonen en onze oudste
dochter is daar geboren. Dat
is dus een "wortelkop", lacht
dhr. Lammerts. "Het duurde
maar kort, Nederland capitu
leerde met als gevolg dat de
man, die ik verving, uit dienst
terug kwam. Ik werd overge
plaatst naar Bedum en fietste
vanaf Noordbroek het hele
Hoge Land door: van Zout
kamp, Ulrum, Pieterburen
naar Rodeschool. 's Avonds
11 uur kwam ik thuis en
's ochtends 7 uur zat ik weer
op de fiets" .

Thesinge: Luddestraat

"Op een goede dag hoorde ik
dat er een huis te huur was in
de Luddestraat in Thesinge.

13e iaargang

Ik stelde mijn vrouw voor om
te gaan kijken, maar zij rea
geerde: "Je huurt de woning
maar. want dit kan zo niet lan
ger!" Ze wist amper waar
Thesinge lag en met de ver
huizing is ze dat ook niet
gewaar geword en, want ze
zat achter in de wagen tus
sen de meubels. We hebben
7 jaar gewoond op Ludde
straat nr. 7 in het huis waar nu
Lourens Dreise en zijn vrouw
wonen. Voor ons woonde
kleermaker Schipper er en hij
had een grote werkru imte
achter en een prachtige
volière in de tuin. Onze buren
waren Hendrik en Griet Veg
ter en Tiddo Schutter, die bij
hen onder dak woonde.
Op nummer 5 woonde de
fam. V.d. Borg. Naast dat huis
staat nu nog een grote
schuur, die toen als kerk
dienst deed. Tegenover ons
in de Schoolstraat woonde
Koster die een sigarenzaakje
dreef Wij hadden
fijne buren want toen mijn
vrouw in oorlogstijd throm-
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Het echtpaar Lammerts

bose kreeg en 7 weken bij
haar ouders verzorgd werd,
at ik iedere dag bij Hendrik en
Griet".

Schutter /aan

"Vanaf '48 huurden we het
huis aan de Schutterlaan.
Een ruim en zeer degelijk
huis. In de schuur konden de
kinderen mooi spelen en dus
had je ook nog heel veel aan
loop van kameraadjes.
Aan het verenigingsleven
deden wij niet veel mee. Ik
gunde mezelf er de tijd niet
voor", aldus mevr. Lam
merts. "Ik was altijd aan het
breien en naaien. Uit oude
kleding maakte ik vaak weer
nieuw goed voor de kinde
ren. Gelukkig kreeg mijn man
onderweg nog wel eens iets
mee van klanten zodat we er
ook in oorlogstijd goed door
heen gekomen zijn".
De heer Lammerts vult aan:
"Ik heb wel jaren in de ouder
commissie van de openbare
lagere school gezeten. Ook

gingen wij vaak op woens
dagavond naar de stad. We
aten dan ergens gezellig, pik
ten een bioscoopje en
namen de laatste bus naar
Thesinge. Zo had je dan
samen nog eens een uitje.
Tenslotte hield mijn vrouw
alle dagen het huishouden
draaiende. We hadden wel
een huishoudelijke hulp die
ook bij ons inwoonde. Over
dag en vaak ook 's avonds
was ik bij de weg, maar de
woensdagavond hield ik
altijd vrij" .
"Regel moet er wel zijn in een
gezin met 15kinderen. Als ze
niet op tijd thuis waren voor
het eten dan wisten de kinde
ren dat ze de maaltijd mis lie
pen", lacht mevr. Lammerts.
"Het was natuurlijk druk in
ons gezin, maar ook heel
gezellig. Toen de oudste
dochter, Harmie al getrouwd
was werd de jongste, José
geboren. In een groot gezin
voeden de oudste kinderen
de jongsten wel mee op".

Dhr. Lammerts: "In café
Schipper bij het klapke heb ik
aan volwassenen en later
ook aan jongeren dansles
gegeven. Wij hebben hier
veel plezier mee gehad en
met ons heel wat dorpsgeno
ten die ik het stijldansen heb
bijgebracht.
In '46 werd ik adjunct
inspecteur en in '47 inspec
teur bij verzekeringsmaat
schappij Victo ria wat nu Vic
toria Vesta heet. Op 46-jarige
leeft ijd moest ik helaas stop 
pen met werken wegens mijn
gestel. Sindsd ien heb ik nog
wel wat zaken voor mijzelf
gedaan en ook bij de boeren
in de buurt in het drukke sei
zoen meegeholpen. Bij van
Weegen, waar nu van Zwol
woont en bij de gebr. Schut
ter van Bovenrijge hielp ik
met vlastrekken en zichten" .



Aankondiging

Een boerenaktiedagVertrek uit Thesinge

"In Thesinge hadden we de
laatste jaren geen auto meer
en dat maakt het wonen in
een klein dorp minder aan
trekke lijk. Bovendien kreeg
mijn vrouw last van de
gewrichten waardoor het
grote huis waarin zij ook veel
moest traplopen teveel werd.
Ook voor mij werden in de
tuin en de klussen wat zwaar,
omdat ik het aan mijn hart
heb.
Mijn zuster woont hierboven
en tipte ons over een woning
die vrijkwam aan de achter
kant. Hiervan hadden we de
sleutel al, toen ons ter ore
kwam dat er beneden aan de
voorkant ook een woning vrij
kwam. Daar hadden we veel
meer zin in, want hier heb je
uitzicht op het winkelcen
trum en kunnen we 's zomers
buiten in het tu intje zitten.
't Liefst hadden we tot na de
zomer gewacht, maar we
vonden dat we deze kans
moesten aangrijpen. Als je
wacht tot je 't niet meer aan
kunt, krijg je vaak geen
geschikte plek meer.
We moesten eerst erg wen
nen aan het feit dat we geen
achterdeur meer hebben. Je
stapt zo zonder jas de gang
in waar je vaak andere bewo
ners tegenkomt. We hebben
ons beslist niet afgezonderd
en zitten er hier al helemaal
tussen. Je praat hier op één
dag meer met de mensen
dan in Thesinge in één
week" .

Roer nr. 155

"De service-f lat bestaat uit
een ruime kamer met open
keuken, een kleine hal en een

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
Makelaarsin om. goed)

slaapkamer en badkamer.
Via de openslaande deuren
in de slaapkamer kom je in de
tuin en kan er op het inge
bouwde terrasje ook beschut
buiten gezeten worden. Het
nadeel hier is dat we niet
teveel visite tegelijk kunnen
ontvangen. Dat missen de
kinderen en vooral ook de
kleinkinderen erg. Bij gele
genheden kunnen we wel de
koffiekamer bespreken
zodat we met verjaardagen
alle kinderen, 31 kleinkinde
ren en 2 achterkleinkinderen
kunnen ontvangen.
Toch hebben we geen
moment spijt gehad van onze
verhuizing. De huismeester
heeft 's morgens om 10 uur
de koffie klaar. Dan komen de
dames bij elkaar om gezellig
te keuvelen en enkele heren
gaan aan 't biljarten. Daar
naast hebben wij een bestuur
bestaande uit bewoners die
het kaarten, sjoelen en knob
belen organiseren en tevens
diverse uitstapjes regelen.
Rond de feestdagen wordt
alles extra gezellig gemaakt
zodat niemand hier eenzaam
hoeft te zijn. De dagen gaan
zó snel voorbij dat je geen tijd
hebt om te prakkiseren".

Truus Top

Wist-U-dat:

- de Harmonie en de aBS
héél graag uw oud papier
komen ophalen

- zij de opbrengst daarvan
héél goed kunnen gebrui
ken!

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Vrijdag 2 maart ging ik met
Klaas Koenes met de VAL
MET mee op staking. 's Mor
gens om 7 uur gingen wij met
Richard naar Garmerwolde
en we moesten op nog meer
trekkers wachten. Later gin
gen wij op weg. Na een tijdje
reden wij op de ringweg, de
auto's konden er makkelijk
langs. We reden nu naar het
belast ingkantoor. Toen we
daar waren zette Klaas de
trekker naast het gebouw
neer en gingen wij naar de
ingang van het gebouw. Daar
reed iemand het achterraam
uit zijn trekker. Wij gingen ook
weer naar de trekker en na
een poos vroeg Klaas of er
ook een snoepwinkel in de
buurt was. Ik ging kijken en er
was een snoepwinkel in de
buurt. Toen ging Klaas er
heen en kocht wat snoep .
Een poosje later gingen wij
naar de Grote Markt en dicht
bij de Vismarkt sloeg een
motor van de politie af en
toen moest ik helpen duwen,
later stonden wij voor een
andere VALMET en toen
vroeg Klaas aan de bestuur-

Op zaterdag 7 april zal in
dorpshuis "De Leeuw" in
Garmerwolde een uitvoering
worden gegeven door
muziekvereniging "Harmo
nie". Dan zullen voor u spe
len: "De Alpenjagers", de
solisten, die onlangs naar
een concours zijn geweest ,
onder leiding van de heer
Veltman, en het Jong Talent
van "Harmonie" gevormd in

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEl
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Noordhof
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levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen
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W erkpl aats 's maandags de gehele
dag gesloten.

der of hij mee ging naar MAG
DONALD. Samen aten we
daar een portie patat.
Om één uur waren we weer
terug bij de trekker. Ze beslo
ten een aantal trekkers onder
de toren te rijden. Niemand
kon er nog onder door. Later
kwam Ad nog en die maakte
wat foto's en later gingen wij
ook weg. Want om kwart
voor 4 moest Klaas bij de
fysiotherapeut zijn. Ik bleef in
de trekker zitten , later kwam
Klaas weer terug en gingen
we naar de boerderi j.

Bram van Zalk

"Bram, waar gaat het de boe
ren nu eigenlijk om?" - "Om
dat de graanprijzen omlaag
gaan, gaan de boeren pro
testeren" .

"En hebben ze er succes
mee gehad?" - "Dat weet ik
niet, hoor. Ik kijk alleen maar
naar de trekkers op het
nieuws". (vragen van Ad van
Zalk).

een jeugddrumband en een
jeugdorkest.

De avond zal van "een grap
en een grol" worden voorzien
door "Radio Noord-man"
Jaap Nienhuis. We hopen dat
u met velen deze avond komt
bijwonen, de aanvangstijd is
19.30 uur. Het zal een spe
ciale muzikale avond worden
voor jong én oud!!!

L s .merij ter Veer

&V Goed wOl)< v* GooK/'

Goederen gebracht
in de L v.d Vee'lSttaat 3
Garmerwolde.
(050-4 13045)
worden VT1jdagavond
thuis gebracht

Tevens :
5uéd&- reil1l[}lng.
stoppage en
kledingreparat,f!.

Goed voor uw goed



Nationale Watersportdag in Garmerwolde

De grote huifboot, met op de achtergrond een bocar. (fo to Stolun 

ga)

Op zaterdag 21 april kunt u
op 130 locaties in Nederland
de nationale watersportdag
bezoeken. Zo ook in Garmer
wolde, alwaar Kano- en boot
verhuurbedrijf Sto llinga van
10 tot 5 uur open dag houdt
op het Damsterd iep. U kunt
daar 1 uur gratis kanoën ent
of een half uur voor f 2,50
meevaren op één van hun
huifboten .

Hoe raakte boerStol/enga in
de vaarrecreatie verzeild?

"Ik had wel zin om iets in de
recreatie te doen, hoewel ik
nooit iets met boten had,
zwemmen kan ik ook niet,
maar de zee trok altijd wel.
De vaarrecreatie kwam op en
we maakten een ritje langs
het Damsterdiep waar we in
een opwe lling besloten een
kijkje te nemen in Farmsum,
waar kano's verkocht wor
den. Zonder overleg met mijn
achterban kocht ik 10kano's.
"Gelukkig vuil dat in goie oar
de", zegt de heer Stollenga .
.Hrnrn , zo slim snaarde ik der
nait van", aldus mevrouw
Stollenga.

Soo r ten boten

"Op een zaterdag in juli 1988
kwamen de boten , 6 eenper
soons , 2 kinderkano's en 2
Canadezen (meerpersoons,
vader, moeder + 2 kinderen
kunnen daar wel in, het
totaalgewicht is het crite
rium). Vorige winter koch ten
we nog 7 eenpersoons
kano's van een ander merk,
die even breder waren en

door een particulier gemaakt
waren. We bouwden in over
leg met Willem V.d. Schans
een drijvend vlot, bedoeld als
aanlegp laats, maar omda t
eenden daar steeds zitten te
stippeltje, stippel tje, stappen
we nu vaak via de grote huif
boot op. Ook kochten we
nog een praam, de bedoel ing
was er een soort rondvaart
boot van te maken, maar hij is
nog steeds in revisie en we
willen hem nu gebru iken als
vaste opslagruimte voor de
kano's .
Inmiddels was er ook iemand
die me tipte een huifboot
voor 15 personen te kopen en
een poosje later stonden er
twee boca rs te koop in
Appingedam . (Een Bocar is
een kruising tussen een boot
en een caravan). Daarnaast
hebben we nog een visboot/
roeiboot met motor".

Mogelijkheden

"De bocars geven plaats aan
7 volwassenen, er zit een
keukentje in en er zijn plm. 4
slaapplaatsen . Je kunt de
huif laten zakken, waardoor
je verder kunt varen dan met
de grote huifboot, omda t die
niet onder alle bruggen door
kan.
De bruggen moeten ook zelf
bediend worden, dus een
eind varen met de grote huif
boot is er niet bij. Daarente
gen zijn we met de bocar al
eens door de sluis via het
Slochte rdiep naar het Schild
meer gevaren en vandaar via
Appingedam naar Garmer
wolde terug", aldus de heer
Stollenga. "We verhuren de
boten, maar ook kan men
onder mijn leiding varen.
Tevens verhuur ik de boot wel
voor een verjaardagspartijtje
(voor plm. 10 kinderen) we

varen dan naar Ten Boer,
waar iets gegeten kan wor
den en dan weer terug. De
grote huifboot kon aanvanke
lijk niet onder de brug in Ten
Boer door, omdat deze in
werkelijkheid bijna 20 cm
lager is dan staat aangege
ven.
We hebben de huif scharnier
baar gemaakt, nu kan hij ook
onder de Eemshavenweg bij
Westerw ijtwerd doorvaren. 't
Is alleen erg jammer dat je
niet over de snelweg in het
Thesingermaar kunt komen,
dan zou je een rondje kunnen
varen. We hebben besloten
die mensen die dat willen een
handje te helpen: we zetten
ze bij het Damsterdiep in het
Thesingermaar. Ook familie
bijeenkomsten (bruiloften,
neven en nichten-dagen e.d.)
kunnen op de huifboot geor
ganiseerd worden . Zelfs rol"
stoe len kunnen in de huif
boot. En wil men zich hele
maal laten verwennen, dan
hoort een verzorgde maaltijd
ook tot de mogel ijkheden".
Ik kan u verzekeren dat het
de moeite waard is, want ter
gelegenheid van het l-jarig
bestaan van hun verhuurbe
drijf nodigde de fam. Stol
lenga de Vereniging van
Dorpsbe langen en de Redak
tie van de G en T uit voor een
tochtje over het Damster
diep . Het werd ondanks het
slechte weer een zeer
geslaagde tocht niet in de
laatste plaats dankzij
mevrouw Stollenga 's capaci
teiten op culinair gebied .

Tineke Werkman-Uitham

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schutterlaan 28,
telefoon05902-1957
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Mag ik mij even voorstellen?

Nieuw Redactie-lid

Een ballonvaart, met als kapi
tein de bekende tv-journalist
Hans Zoet. is de eerste prijs
in de bijzondere prentbrief
kaartenaktie van het Fonds
Zomerpostzegels. De aktie
sluit perfect aan bij het thema
van de nieuwe zomerpostze
gels: het weer.
Het onderwerp is mede
gekozen naar aanleiding van
de honderdste sterfdag van
Buys Ballot. wereldberoemd
meteoroloog. oprichter van
het KNMI en bekend van de
door hem gedef inieerde
weerkund ige wet. De waar
den van de door Karel Kruij
sen uit Breda ontworpen
postzegels zijn: 55 + 30 cent,
65 +35 cent en 75+35 cent.
De plaatsel ijke afdelingen
verkopen behalve de zomer-

Sjaak Teunis Ifot o: Henk Rerneriel

Ballonvaart
prijs in aktie rond
zomerpostzegels

postzegels onder meer
FDC's (eerste-dag-envelop
pen). maximumkaarten ,
wenskaarten en -br ieven,
prentb riefkaarten, postpa
pier en pennen. Elke afdeling
mag een derde van de
opbrengst van de prentbrief
kaarten en overige artikelen
besteden aan een plaatse
lijke instelling op cultureel of
maatschappelijk terrein.
Deze bijdrage gaat dit jaar
weer naar dorpshuis "De
Leeuw" voor de aanschaf
van kleedjes op de tafels.

Mijn naam is Sjaak Teunis.
Sinds enige tijd (freelance)
medewerker van de Garmer
& Thesinger Express. Mid
dels interviews poog ik een
bijdrage te leveren aan een
leuke, interessante maande
lijkse uitgave.
Geboren te Groningen en uit
huizig op mijn 23ste. kwam ik
terecht in het mooie dorpje
Woltersum aan de 'Lustige
Maar'. Hier trouwde ik met
Ineke en werden onze twee
kinderen, Cindy en Kasper.
geboren. Jarenlang ben ik
beroepsmatig als verftech
nisch laborant werkzaam
geweest bij de toenm alige
Feenstra Verffabriek. Deze
werd begin tachtiger jaren
overgenomen door de Nelf
Lakfabriek Groningen. Deze
reorganisatie was voor mij
aanleiding om mij om te
scholen. Door toeval kwam ik

Voor de prijsvraag zijn voor
één gulden een speciale
prentbriefkaart plus envelop
verkrijgbaar. Die kaarten wor
den na inzending door de
PTT voorzien van een spe
ciaal ballonstempel. In de
luchtballon zet Hans Zoet er
een speciaal "boordstempel"
op en de PTT zorgt vervol
gens in de plaats waar de bal
lon landt nog voor een aan
komststempel. De drie inzen
ders die de slagzin het beste
hebben afgemaakt worden
uitgenodigd voor deze bal
lonvaart.
De zomerpostzegels zijn
vanaf 3 april verkrijgbaar. Het
standje van de afdeling Gar
merwolde staat in dorpshuis
"De Leeuw" .

Janna Hazeveld

in contact met een kennis die
werkte bij de Van Mesdagkli
niek te Groningen. Dit leek
mij interessant en zo kwam ik
na een moeilijke sollicitatie
procedure als sociothera
peut in de S. van Mesdagkli 
niek terecht. Dit betekende
wel dat ik me eerst via een
MBO/HBO opleiding moest
omscholen.
Gelet op de onregelmatige
diensten creëerde dit ook
voor mij de mogel ijkheid om
meer bij de opvoed ing van de
kinderen en de huishouding
betrokken te zijn. En was ik
vaak vrij daar, waar anderen
moesten werken en ander
som. In 1978 kwamen wij in
Ten Boer terecht vlakbij
school , winkels en openbaar
vervoer. Dit was heel prett ig,
gelet op onze werkzaamhe
den in de stad Groningen. Nu
de kinderen naar het voortge
zet onderwij s in Groningen
gaan, Ineke een vaste baan
bij Het Groene Kruis in Gro
ningen heeft en ik full-time in
de Van Mesdagkliniek werk
wilden wij ook dichter bij de
stad wonen. Zo verhuisden
wij dus in augustus '89 naar
Garmerwolde en kwamen in
de L. V.d. Veenstraat terecht.
Deze omgeving geeft mij de
mogelijkheid mij uit de drukte
van stad en werk terug te
trekken; te fietsen, te wande
len en in de ruimte te zijn.
Ook gelet op de komende
ontwikkelingen een interes
sante woon/leefomgeving.
Het leuke van het G &T werk
is vooral voor mij om op een
snelle manier kontakt te leg
gen met de Garmerwolders
en Thesingers, dus mensen
in de omgeving.

Sjaak Teunis

Praatookeens met de Rabobank
over uw verzekeringen.

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
testboek je 'Zeker voor Onzeker'.
Het ligt voor u klaar.

Rabobank ~
Voor een verzekerder gevoel.

ZEKER
VOOR
ONZEKER



Verslag Voorjaarsvergadering
Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde,

d.d. 12 maart 1990

Anneke Lutgerhorst

Vol verwachting. . .! ,fot o: Ge•are Beuker)

goed met hem af, zoals
meestal in sprook jes.
Na de pauze werd het welbe
kende sprookje Roodkapje
opgevoerd, waar kinderen uit
de zaal op een komische
wijze hun talenten hebben
kunnen laten zien. Tot slot
werd de voorstelling beëin
digd door het laten zien van
diverse mogelijk heden en de
soor ten poppen waar je mee
kunt spelen. Uit de react ies in
de zaal bleek dat de kinderen
van de voorstelling genoten
hebben. Toch zullen met
name de jongsten meer aan
hun trekken zijn gekomen.
Wij willen proberen, als wij
meer leden hebben, dus
meer geld. regelmatig voor
stellingen voor kinderen te
organiseren. Dan ook kun
nen wij nog beter met ver
schillende leeftijdsgroepen
rekening houden. De kinde
ren waren tevreden. Als u
allen lid word t, zijn wij dat
ook.

Culturele Vereniging
gem. Ten Boer

Woensdagmiddag. krokus
vakantie.
Terwijl het buiten koud en nat
was, zaten binnen ongeveer
120 kinderen in het Buurhoes
van Ten Boer te wachten op
een voorstelling van theater
Paraplu, georganiseerd door
de Culturele Vereniging.
Nadat de voorstelling was
geopend door de marionet
"Monsieur Eduard" oftewel
in het Nederlands gezegd
"meneer Eddy", konden de
kinderen kijken en luisteren
naar een sprookje van Hans
Mijn Egel. Door het gebruik
maken van stokpoppen,
handpoppen en diverse vin
dingrijke trucjes werd het
trieste verhaal over Hans
Mijn Egel verteld : Het kind
dat van z'n voeten tot z'n
navel er als een jongetje uit
zag, maar aan de bovenkant
als een egel. Met z'n varkens,
z'n ezels en z'n haan trok hij
het bos in en nestelde zich in
een boom. Maar hoe triest
het verhaal ook was, het liep

Het telefoonnummer van
Leonie Schuur moet zijn:
050-4 16394.

Rectificatie

G. Santing

in orde bevonden.
Het jaarverslag en het ver
slag van Stich ting Dorpshuis
werden voorgelezen. Van de
kommissie "Oversteek " werd
verslag gedaan (zie eigen ver
slag kommissie). De tuinkeu
ring zal nog 1 jaar doorgaan,
op ludieke wijze en met
lagere kosten. Volgend jaar
zal hier opnieuw over worden
gesproken. De bestuursver
kiezing heeft plaatsgevon
den. Vera van Zanten en Jan
Jansen zijn afgetreden. Henri
Veninga is herkozen en Jos
Mocking, Pia Pops en Catha
rina Veenstra zijn nieuw
gekozen. De aftredende
leden werden bedankt door
de voorzitter en de nieuwe
leden veel succe s toege
wenst. Bij de rondvraag
kwam het volgende punt aan
de orde:
- Parkeergelegenheid aan
de Dorpsweg. Er staan veel
auto 's 's nachts op de rijbaa n
en i.v.m. slechte verlichting is
dit gevaarlijk . Het bestuurzal
ak tie ondernemen.
De voorzitter wenstte de
kommiss ie "Steekover " veel
succes bij hun werkzaamhe
den en sluit de vergadering.

Aanwezig 60 personen.
In de opening sprak de voor
zitter over de goed verlopen
jaanvisseling en de aktivitei
ten van de kommissie "steek
over". Erelid S. Veninga werd
welkom geheten en erelid de
heer van Zanten (i.v. m. zie
kenhuisopname afwezig)
werd van harte beterschap
gewenst. Bij de ingekomen
stukken werd een brief van
de gemeente Ten Boer
behandeld, betreffende de
volgende zaken:
- Op de hoek van de L. v. d.

VeenstraatIWF. Hilde
brandstraat zal een bord
DLW geplaatst worden.

- M.b .t. verkeersremmende
maatregel L. v.d. Veen
straat: Gemeente zal
advies vragen aan ver
keerskommlssie.

- Onderhoudstoesta nd
Oude Rijksweg: de klinker
weg voor de nr. 16 t.m. 19,
wordt opgenomen bij de
inspectie van wegen.

Mededeling m.b.t. de vraag
om een trottoir langs de O.
Rijksweg: gebleken is dat er
in 198011981 een handteke
ningaktie van de bewoners
van de Oude Rijksweg tegen
een trottoir is ge weest. Van
daar dat Dorpsbelangen nog
geen aktie heeft onderno
men op dit punt. Besloten
wordt nu alsnog te kijken
naar een veilige manier voor
voetgangers om langs de
weg te lopen. De penning
meester deed verslag en de
kascommissie heeft de zaak

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• I e kwa lile li
• Ruime so rteri ng
• Goede serv/ce
.. ook voo r : Ijzerw aren, verf ,

keuke ns , tuin hout. k8~en

VRUBUUVENDPRUSOPGAVE

GRA TIS BEZORGING....--=-
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6·8 - Ruischerbrug .

Telefoon 050-416135
Gratis op maat

,~...,..l~

DE MEUBELKIST
BLANKHOUTEN

MEUBELEN
showroom : Folkingestraat 5
050-1 39393

openings tijden: ma. van 13.00
18.00 uur; di. t/ rn vr. van 11.00
18.00 uur; zaterdags van 10.00
17.00 uur

w erkplaats: Grasdijkweg 8.
Garmerwolde, 050 -417517

Soeoaäst In ladenkasten, keuze Uit

± 300!! standaa-dmate-i
Verder: bedden, hoogslapers. sta
pe bedden, ou-o's, hanq- en leg·
kasten.
grenen tafels en stoelen, boeken
kasten, wendrek-corronatesvs
teem.

EIG~N WERKPLAATS DOET
K'NAUTEIT EN BETAAL·
BAARH~ID SAMENGAAN'

Dorpshuis "de Leeu w"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

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

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 259 2 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



vi.n.r. Evert Lammerts, Hennie Reinders , Johan Zuur; Rients
Hotstre, Harry Blokzijl en Greetje Blokzij! lfoIO:And rjes vo. Meulen)

Oversteek

Zate rdag 10 februari was in
dorpsh uis "De Leeuw" in
Garmerwolde de jaarlijkse
uitvoeri ng van het korps en
de drumband van muziekver
eniging "Harmonie" . Ze
speelden vele mooie en swin -

Garmerwolde heeft in de
afgelopen tijd door midd el
van een gehouden enquete
kennis gemaakt met de werk
zaamheden van de commis
sie oversteek. Dat deze werk
zaamheden niet zonder
resultaat zijn gebleven dankt
de commissie in de eerste
plaats aan de medewerking
van het hele dorp , waarvoor
bij deze onze dank. Een
opsomming van enkele voor
lopige resultaten willen wij u
dan ook niet onthouden.
Van alle formul ieren heeft de
commi ssie 95% weer terug
ontvangen. Hieruit komt naar
voren dat, 90% van de bevol
king het kruispunt gevaarlijk
vindt, 20% wordt belemmerd
in haar deelname aan activi
teiten en 5% niet of niet
alleen van het kruispunt
gebruik durft te maken.
Tevens hebben vele dorpsge
noten de moeite genomen
om hun gevoelens van onvei
ligheid aangaande het kruis
punt op papier te zetten.
De comm issie word t door
dergelijke verontrustende cij
fers en opmerkingen gesterkt
in haar overtuiging dat een
goede en veilige op lossing
dringend noodzakelijk is.
De commissie denkt dit te
bereiken door zoveel moge
lijk gegevens te verzamelen
om het probleem goed te
onderbouwen, instanties te
zoeken die haar willen helpen
die gegevens te verzamelen
en bereid zijn deze te verde
digen naar de eigenaar van
de rijksweg t.w. de provincie,
om uiteindelijk samen met de
provincie een passende
oplossing te zoeken voor dit
probleem.
Van het verdere verloop van
onze werkzaamheden en de
daaruit voortvloeiende resul
taten houden wij U op de
hoogte.

Namens de commissie
OVERSTEEK
T. Werdekker

Uitvoering
"Ha rm o n ie"

Annelies Heuvelmans

Wisselwerking

mekaar geknoopt moesten
worden , ging stroever - zodat
souff leuse Welly Boer niet
voor niets in haar hokje zat.
Maar tegen die tijd zat de
stemm ing er zo goed in dat
de avond niet meer stuk kon.

ten voor het beheksen van
hazen en komische waarzeg
gerij.
Alie Blaauw had het gezel
schap weer lekker gesch
minkt.

Vooral in de eerste twee
bedrijven spatte het speel
plezier ervan af. De talrijke
momenten van je reinste flau
wekul en slapstick leverden
een enthousiaste wisselwer
king op tussen spelers en
pub liek. Het derde bedr ijf,
waarin alle touwtjes aan

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaktebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

den. Rients Hotstra was de
brave jachtopziener, die wel
wat van een opgeschoten
padvinder had. Jannie Sibma
speelde de spionne-biologe
die uiteindeli jk de ontkno
ping van alle raadselen bood.
Een mooie rol was dit jaar
weggelegd voor Roelie Dijke
ma, vol geheimzinnige recep-

slechterik Rieks Starken
(Evert Lammerts in een
glansrol) en de niet al te snug
gere boerenzeun Roei Ban
ning (Harry Blokzijl). Jannus
Veldkamp (Johan Suur)
drukte de pet nog maar eens
dieper in de ogen en zijn
dochter Gerda (Henny Rein
ders)had er een hele kluif aan
pa op het rechte pad te hou-

Jaarlijkse uitvoeringen VIDD

"Swaarde Hannibal"

Kluchtigheden

Met de feestelijkheden rond
het 50-jarig jubileum van
VIOD vorig jaar nog in het
achterhoofd, moest er dit
jaar weer 'gewoon gewerkt'
worden aan een nieuw blij
spel. Daarover deden tegen
strijd ige ber ichten de ronde:
de bezoekers van VIOD's
première vonden het maar
zozo, het publiek op de
tweede avond was dolen
thous iast en zelf konden we
onze mening vormen op de
derde avond in "Mo lenzicht" .
Arend Kampen, voorz itte r en
regisseur, had zo zijn eigen
verklaring voor de lauwe pre
mière: app laus-angst bij het
publiek. Hij moedigde ons
aan vooral te klappen als we
wilden . Het eerste appla us
daverde dan ook voor het
sfeervolle décor van Tonny
Dijkerna, die geassiseerd
was door Jan Slump.

Om u en mezelf niet gek te
maken, zal ik geen moeite
doen om de ingewikkelde
klucht igheden van dit stuk
uiteen te zetten.
Het duizelt al gauw van de
nachtel ijke avonturiers,
ruzies, verliefdheden, ver
stoppertje spe len achter de
coniferen, spe lers die fiet
send het podium op en af
gaan, een biologe die niet
geheel is wat zij lijkt te zijn,
een jachtopz iener die te
braaf lijkt om echt te wezen,
wilde biggen, gedoe om
aardappelvelden, wildscha
de, jachtte rreinen. De ham
vraag van het stuk is: van wie
is de wilde swienebeer Han
nibal nu eigenlijk en wie heeft
hem waar en wanneer
geschoten?
Daar kun je wel drie bedrijven
mee vullen. Tijdens de sma
kelijke scènes op het terrasje
van caféhoudster Marie Dil
ling (Greet Blokzijl) waar
geen rookverbod heerste ter
wijl de pils levensecht vloei
de, waren de meeste spelers
voortdurend in beeld. Een
nieuwighe id die de boel
nogal levendig maakte.
Jan Slump speelde boer
Geert Dilling, doldraaiend
van de zorgen om de wilde
swienebiggen en link in het
ootje genomen door de rieke



uw brood wordt natuurhjk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

het speelveld worden
gebouwd. Bij andere moge
lijke bouwplaatsen heeft de
gemeente Ten Boer niet geïn
formeerd . Alle aanwezigen
werden opgeroepen om de
raadsvergadering van 28
februari bij te wonen.
d: onduidelijkheid over de
gebru ikers van de gymzaal.
Ook hier weer een gebrek
kige gemeente. De admini
stratie bij de gemeente
betreffende onze gymzaal
bleek een chaos te zijn. e: het
bestuur vraagt aan de aan
wezigen om met grote getale
op 6 maart naar café Molen
zicht te komen voor het poli
tiek forum. We hebben dan
de mogelijkheid om de heren
gemeente-politici eens flink
aan de tand te voelen.
f: de jaarlijkse evenementen
bestaan ook dit jaar weer uit
de koolzaadtocht, de puzzel
rit (een opmerking uit de zaal
om een alternatieve puzzelrit
met b.V. de fiets te houden
werd door het bestuur mee
genomen) en het touwtrek
ken. Voorstellen van het
bestuur om 1)een kerstboom
in het dorp te plaatsen;2) sin
terklaas binnen te halen; 3)
een contributie verhoging
(anders konden punt 1 en 2
niet doorgaan) van f 2,50; 4)
een boottocht door de stads
grachten van Groningen wer
den met een meerderheid
van stemmen aangenomen.
In de rondvraag werd aan
dacht gevraagd voor de
oudere jongeren. Probeer
iets voor hen te organiseren .
Zou de klok van de her
vormde kerk weer kunnen
slaan was een andere vraag.
Iemand wist te vertellen dat
het opwind -mechan isme
kapot was, maar daar wordt
hard aan gewerkt.
De slalom in Thesinge blijft
actueel, want een hondetoi
let is een onhaalbare zaak in
ons dorp . Na de sluiting van
het officiële gedeelte kwam
Hielke Dijkstra aan het
woord . Hij is de manager van
Dijkstra's wadloopcentrum.
Eerst een stuk geschiedenis
van het wadlopen, daarna
dia's, waarover? Wadlopers,
water en. .. modder.

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen enuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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

gestemd worden. Aftredend
uit het bestuur zijn Johan
Suur en Roelf Jansen, waar
van de eerstgenoemde niet
herkiesbaar is. Ria Stal, Jan
Mollema en Evert Lammerts
hebben zich verkiesbaar
gesteld. De aanwezigen
gaven 35 stemmen aan Roelf
Jansen en 29 aan Jan Molle
ma. Deze nieuwkomers wor
den met applaus harte lijk in
het bestuur verwelkomd. Het
achtste punt op de agenda is
uitgesplitst in: a. een speel
voorziening voor de jeugd (2
tot 8 jaar) links voor de basis
schoo l "de Til", de inrichting
voor deze speelvoorziening
wordt verzorgd door de
stichting "Probe" • een
bedrag van ongeveer 11.000
gulden is beschikbaar. Een
eerdere bestemming voor de
speelgelegenheid, aan het
eind van de Bakkerstraat.
bleek te duur te zijn.
b: nogmaals het gewestplan
Noorddijk, veranderingen
pas na een jaar of vijf. Verder
kwamen er uit de zaal geen
opmerkinge n. c: woning
bouw, is nu een "hot item"
geworden . Wat onderget e
kende duidelijk is geworden
is het volgende: de gemeente
is in gebreke gebleven en de
Vereniging Dorpsbelangen
Thesinge is al die tijd, dat
deze kwest ie speelt, aan het
lijntje gehouden. Het uitein
delijk resultaat is, dat er waar
schijnlijk twee woningen op

E. D. Post

Jaarvergadering dorpsbelangen Thesinge

gebeuren. In het bekende
programma "Fanfaria" van
Engbert Gruben was op 6
maart o.a. het optreden van
Rolf Jurjens te beluisteren.
Tijdens onze feestelijke uit
voering op 7 april a.s. in
dorpshuis "De Leeuw" zullen
de deelnemers, naast een
optreden van het jeugdor
kest en "De Alpenjagers",
wederom hun concoursstuk
ten gehore brengen.

Op de avond van 20 februar i
1990 loopt café Molenzicht
vol met belangstellenden
voor de jaarvergadering van
de Vereniging Dorpsbelan
gen Thesinge. De kersverse
voorzitter Peter Heidema
heet bij de opening de aan
wezigen welkom. Vervolgens
leest Roelie Dijkema het jaar
verslag 1989 voor. Het f inan
cieel verslag van Roelf Jan
sen levert een spaarbank
boekje op met een saldo van
f 1760,93. Een eerlijk man
die Roelf, want zijn kas werd
in orde bevonden door de
kascontroleurs. Pluc Plaats
man gaf zich vrijwill ig op als
nieuw kascommissielid. In
de pauze werd met veel
belangstelling gekeken naar
een kaart van het nieuw
gewestplan Noordd ijk. Ver
anderingen dichtbij ons
dorp , in de vorm van fietspa
den komen pas na 1995.
Na de pauze moet er

Winkeloontrum ~borg. tel. 415222
Selwerd tel. 778455

Claremaheerd 47
Beyum Oost tel. 421462

G. Kalk

Op zaterdag 3 maart j.1.
namen een negental leden
van "Harmonie" Garmer
wolde deel aan het solisten
concours in Kloosterburen.
Vele repetities gingen o.l.v.
dirigent M. Dijkstra vooraf
aan deze dag.
De resultaten waren er dan
ook naar, te weten: Reinier
Buringa (cornet), Carin
Buringa (bugel). Leonie
Schuur (bariton), René van
Steinvoorn (kleine trom). Rolf
Jurjens (alt-sax), Marcel Dijk
stra (bugel) en het duo Sijke
Bekkema en Peter Havenga
(beiden op cornet) behaal
den allen een tweede prijs,
terw ijl Matth ijs Welling op de
tenor-sax met een eerste
prijs naar huis ging. De deel
nemers werden tijdens hun
optreden op de piano bege
leid door dhr. J. Hamersma.
Ook Radio Noord besteedde
de nodig e aandacht aan dit

"Ha rm o n ie"
solistenconcours

gende nummers onder lei
ding van dirigent M. Dijkstra.
Er werden vijf jubilarissen
gehuldigd: Jakob Bekkema.
Abel Mulder en Fokko
Ophuis, alle drie 12 'h jaar
muzikant, Jan Postema zelfs
25 jaar muzikant en Arent
Bekkema 40 jaar!!! muzikant.
Tevens werd door Rederij
kerskamer "Wester" het stuk
"n Olderwetse wetho lders
vergoadern" opgevoerd. Het
was een gezellig ouderwets
"muziekfeest" en na afloop
werd er nog lang gedanst op
muziek van het "Daimond
Trio".

TeunisTon
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De Cbr: Geref. vrouwenvereniging "Dient elkanderdoor de lief
de". (toto: Andries v.d. Meuren)

De jaarlijkse collecte van het
Nat. Reuma londs heeft in
Garmerwolde f 411 ,50 opge
bracht.

050-416051

TE KOOP AANGEBODEN
Een stalen kinderburo +
draaistoel voor f 25,-. Oude
leunstoel om mee te nemen.
tel. 421160.

TE KOOP GEVRAAGD
Wie heeft of weet er voor mij
een huisje op wielen? Een
kleine woonwagen of cara
van? Hilda Uitham-Wouda,
tel. 05902-1901 Ten Boer.

Stoomfluitje

Lay-out: Meth a Niikamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Adm inistratie: Peta Joriens,
L. V.d. Veenstraat15.
9798 PK Garmerwo lde.
tel. 050-416094 .
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr . 32.07.05.749
giro v.d . bank 916938.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

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

Redaktie Gannerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Juriens,
Elisabeth Foeken, Det1a V.d. Molen.
Henk Remerie (fotograaf), TIneke
Werkman-Uitham , Sjaak Teunis.

Redaktie Thesinge:
Andr ies v.d. Meu len (fotograaf).
Joanne v.d . Meulen.
Truus Top , Joep de Bree,
Metha Niikamp . Lucie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
Elisabeth Foeken,
L. v.d , Veenstraat 2.
tel. 050- 416355.

Eind-redakt ie Thes inge:
Joanne v.d. Meulen. Schut1erlaan 25.
tel. 05902-354 4

REDAKTIE
ADRESSEN

G. Kalk

GARMERWOLDE

AUTOBEDRIJF

diJ.ckczn1a

De preciese resultaten
waren: Reinier Buringa, 3e
Divisie, 46 punten , 2e prijs;
Carin Buringa 3e Divisie,
46 '12 punten, 2e prijs; Leonie
Schuur 3e Divisie, 44 punten,
2e prijs; René van Steinvoorn
2e Divisie, 42 punten , 2e
prijs; Roil Jurjens 2e Divisie,
45 punten, 2e prijs; Seike
Bekkema en Peter Havenga
2e Divisie, 46'h punten. 2e
prijs; Peter Havenga 2e Divi
sie, 46 'h punten, 2e prijs;
Matthijs Welling 2e Divisie,
48 punten, te prijs ; Marcel
Dijkstra 1e Divisie, 46'12 pun
ten, 2e prijs.

Uitslag
solistenconcours

verloting
Garmer-

Collecte

le prij s Weekend Center
parcs, lotnummer 2140; 2,
Radio 1335; 3, Combimixer
2595; 4. Fietspomp 2916; 5,
Droogrek 1032; 6. Opvouw
bare krat 1422; 7. Pomp kan
2462; 8. Waardebon 1972; 9.
Beugelzaag 1226; 10. Klok
1169; 11 . Waardebon 2417;
12. Thermoskan 2956; 13.
Fietstassen 2473; 14. Hand 
schoenen 1697; 15. IJzer
zaag 1091; 16. Waardebo n
780; 17. Sierpot 2218; 18.
Pakket A. 1119; 19. Pakket B.
2430;20. Pakket C. 992.
Prijzen kunnen voor 1-5
1990 opg ehaald worden bij:
E. v. Huis, Oude Rijksweg
10, Garm erwo lde.

Trekkinglijst
Dorpsbelangen
wolde

He rv. Gemeente
G arm e r w olde ·The s ing e

tapril: Garmer wolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Ba tenburg . afscheid
ouderl ing-kerkvoogd Hoekst ra.
bevestiging tot ouderling -kerk
voogd: W. van Beesten, koffie na
afloop

8 apri l: Thesinge 10.00 u. prof. dr.
W. Nijenhuis. Haren

13 apri l: Thesinge 19.30 u. ds. C. de
Vries·S atenburg. avondmaal

15 apri l: Garmerwolde 10.00 u. ds.
C. de Vries-Batenburg. m.m.w.
zondagsschool en koor

22 april : Thesinge 10.00 u. ds . S.
Lanser. Gro nmçen

29 april : Garmerwolde 10.00 u. ds . P.
J . de Bruyn. Gron ingen

G e reformeerde ke rk
The s inge ·Garme r w olde

1 apr il: 9.30 u. ds. Kwast. Leeuwar
den; 14.30 u. ds. Kwast , Leeuw ar
den

8 april: 9.30 u. ds . van der Wel.
Assen; 14.30 u. drs. Hoek, Mid 
wo lda

13 apr il: (Goed e Vriidag ) 19.30 u. ds.
Rallen. Bedum

15 april: 9 .30 u. ds. Jans, Groningen
(voorber. H.A.). 14.30 u. ds. Edel
man, Bedu m

16 apri l: (2e Paasdag) 9.30 u. dhr.
Dijkstra. Gasseltern iiveense-
mond

22 apri l: 9.30 u. ds. Bulthuis. Gronin
gen (HA ); 14.30 u. kand. mw. De
Graaft . Kampen (nabetr. H.A.)

29 apr il: 9.30 u. ds. Lindeboom .
Hooghalen; 19.00 u. drs. oioen
runs. Kollum (Grunneger dainst)

Kerkdiensten

Foto van de maand

DROGISTERJJ.PIUU"UKERIE · REFORM·SCHOONHEIDSSALON

TEL EFOON 050-410608

HETJUISTEADRESVOOR:

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

zowel nieuw als gebruikt

Inruil en fina nciering mogelijk


