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Oe heren Kol en Havenga op hun oude onderduikadres foto: An

dries v.d . Meu len)

Vijftig jaar geleden...Vijftig jaar geleden begon
de tweede wereldoorlog.
Waarschijnlijk valt over die
periode '40 - '45 in Garmer
wolde, Thesinge en Rui
scherbrug ook heel wat te
vertellen. Daarom doken
we in de geschiedenis en
vonden mensen bereid om
over hun ervaringen te ver
tellen. Een aantal maanden
zult u over hun belevenis
sen in deze krant kunnen
lezen.
Als eerste had ik een ge
sprek met de heer Jan Ha
vinga (slager) en de heer
Klaas Kol (timmerman)
over hun onderduikerspe
riode bij de familie Abe l
Kuizenga in Klunder.

Oproep voor keuring

"Schrijf allereerst maar op
dat het een domme zet van
ons is geweest (achteraf ge
zien)om eenAusweiss aan te
vragen", zegt de heer Havin
ga. We praten over de op
roep die beide mannen kre
gen voor keuring op het ar
beidsbureau aan het Zuider
diep. Nadien volgde dan te
werkstell ing in Duitsland. Om
daaraan te ontkomen kon
men een Ausweiss halen, die
vrijstelling beloofde voor
Duitsland. "Toen hadden ze
dus onze adressen, stom,
stom ", zegt Havinga nog
maals. "Ik ben trouwens
nooit gekeurd " zegt de heer
Kol, in juli 1943 of misschien
wat eerder, kreeg ik de op
roep, ik ging naar het Ar
beidsbureau , daar liep een
man met stamkaarten, hij
vroeg me wie ik was en gaf
me mijn kaart en toen ben ik
maar meteen weggegaan.
Thuisgekomen leek het ons
beter dat ik maar verdween.
Zo heb ik plm.2 maanden bij
mijn Oom Jan en tante Sie
brig in Valthe gezeten. Over
dag was ik daar bij boeren in

de buurt aan het timmeren.
Maar toen vond er in Drenthe
een overval plaats op een
distributiekantoor en het ge
volg was strenge controle
door de Grüne Polizei. Ik ben
op de fiets via achteraf-paad 
jes teruggereden naar The
singe en daar was het thuis
dus ook al niet veilig voor
mij."

Onderduiken

De vader van Kol had Kui
zenga gevraagd of Klaas

daar kon komen, Havinga zat
daar inmiddels al een poosje.
Havinga: Ik wis vot wel woar
'k terecht kon, of ze hemmen
't aanboden of 'k hebt
vroagd, dat wait 'k nait meer.
Wezaten er toen dus met zijn
tweeën, later kwamen ook
nog Jan Hofstede, Janko
Poel en Henny Kruyer erbij. Ik
meen me te herinneren dat
Jan en Henny er alleen maar
sliepen, Janko was er ook
wel overdag. Onze schuil
plaats was achter in de gang
bij het achterdeel , Biewko

Kol heeft er een muurtje voor
gemetseld, waar we dus slie
pen en bij nood heengingen ,
Die ruimte was 1.5 bij 2 meter
ongeveer, we sliepen daar
om en om: voeten bij het
hoofd van de ander. Welagen
op stro en hadden wel een
deken over hoor. Via een luik
in dezolder gingen we eruit. "

Werkzaamheden overdag

Overdag hielp Havinga boer
Kuizenga, ze hadden een ge
mengd bedr ijf met plm. 5
koeien. De heer Kol: " Ik wait
nog wel ain kou wol nooit
stoan, toun hest doe hom mit
schoamel (= driepoot) sloa
gen. Kou wol nooit weer deur
die molken worden !" "Wait 'k
ja niks meer van", zegt Havin
ga. Kol: "Ik was in 't vooreind
het "maidje" van mevr. Kui
zenga, maar soms hielp ik
ook wel mee op het land bai
ten op ainen zetten en Ha
vinga ploegde met paarden,
ook het koolzaad ging met
paarden en we hebben nog
wel met de vlegel op de
schuurdee l gedorst. Als er
controle was of de landwacht
liep in de buurt, waren we na
tuurlijk rap binnen. Trou
wens, ik heb het idee dat als
ze ons echt hadden willen
hebben, dan had die land
wacht ons wel kunnen vin
den. Toch hebben we ook wel
angst ige momenten ge
kend."

Angstige momenten

Kol:" Als we onszelf binnens
huis ook niet vertrouwden
sliepen we 's nachts in het ko
ren. Soms sliepen we op de
tip - een stukje land dat in een
tip uitliep . We haden daar
een gat gegraven en die met
ruiterstokken met wat rom
mel - asfalt of zo van ,,61heer"
- erover afgedekt. Maar ook
daar liepen de landwachten



eens te zoeken, dus toen
durfden we niet meer buiten
te slapen."
Havinga:"Op een nacht was
er huiszoeking. Jan Piet Hei
dema waarschuwde ons. Ik
greep de radio van de zolder
- de Kuizenga's hadden nl.
een radio op accu 's, waar we
wel eens luisterden naar de
Engelse zender, weggestopt
op zolder - en smeet hem in
ons gat en toen ging ik er van
door. Ik verkoos dus te vluch
ten terwijl Kol en Poel in het
gat bleven". "Ja", zegt Kol,
"ze liepen over ons heen te
zoeken op zolder." "Ik snap
niet dat je in dat gat bleef zit
ten, je kon nergens heen",
zegt Havenga, "wij vluchtten
naar het Nieuwe Maar, daar
hebben we afgewacht. Twee
keer zijn ze er geweest, ook
op een vrijdagmiddag vlak
voor de bevrijding kwamen
ze ons zoeken, maar jij had
altijd geluk, Klaas, jij was er
toen niet, je was geloof ik
thuis, we waren een varken
aan het slachten, dus die
hebben we eerst nog in het
gat gegooid , waar we slie
pen. Inmiddels waren ze al
achter het huis en kon ik al
leen nog maar voor het huis
komen, dus ben ik in de
gracht gesprongen en het
land in gevlucht naar Elierhui
zen en van daar naar Bedum.
Naast ons was de boerderij
van de oude Klaas Kuizenga,
daar zaten ook onderd uikers
o.a, ene Gerard Venhuizenen
die kon niet zwemmen, hij is
dus de andere kant uit ge
rend, richting Zuidwolde.
Daar gaf boer Talsma hem
een fiets en stuurde zijn ei
gen kinderen met alle andere
fietsen naar het dorp, zodat
de landwachten daar geen
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Goederen gebracht
In de L. v.d VeenSC!a'lf 3
Garmervvolde.
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde--reinigmg.
stoppeçe en
kledIngreparaM!

Goed voor uw goed

fietsen meer konden krijgen.

Een andere onderduiker is
toen wel gepakt, maar omdat
het de week daarop al bevrij
ding was, hebben ze hem in
de nacht van maandag op
dinsdag vrij moeten laten.
Dinsdags om 11 uur hebben
de Duitsers zich nl. overge
geven.

De laatste periode

In t leste, de winter voor de
bevrijd ing, trok ik wel eens
naar huis", zegt Havenga. Kol
was toen ook wel eens thuis:
"Bij ons op 't erf stonden
grafkelderschotten met dak
pannen er omheen, daar heb
ik op 't laatst van de oorlog
wel in geslapen. In 't begin
deden we dat niet, dat durf
den we niet. In ons eigen gat
(de onderduikersplek bij Kui
zenga) hadden we een
stormlantaarn ; boer Kui
zenga had stroom via een
windmolen die boven op de
schuur bij de "oelegevel"
stond. Dus als het niet waai
de, had je geen licht. Mor wie
gingen toch maist mit zun op
en deel. 's Avonds om negen
uur gingen we in 't gat, boer
Kuizenga sloot het luik erop
en dan was het slapen. Echt
fris was dat natuurlijk niet
met z'n vijven! Mor wie heb
ben ook wel plezair had. Fa
milieleden brachten ons
schoon goed en we kregen
van Jan en Martje Zeedijk
een monopolyspel, daar wa
ren we avonden zoet mee.
's Avonds aan tafel met de
Kuizenga's speelden we mo
nopo ly en dan tegen negen
uur kwamen Hofstede en
Kruyer, dus was het alweer
bedtijd. We sliepen goed, al-

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)

leen één keer hadden we lui
zen, meegebracht door een
logé voor één nacht. We wa
ren ze gauw weer kwijt met
D.D.T.
Op de laatste nacht kwam
een groep Duitsers om on
derdak bij ons aan de deur
rammelen. Zij vluchtt en al
voor de Canadezen en had
den honger, maar Kuizenga
deed maar net of hij niets
hoorde. Je wist maar nooit.
Ze hebben wat gegeten bij
Holtman en gingen verder
over de draai bij het Maar.
Toenheeft Kuizenga ons snel
geroepen om de draai af te
draaien. Maar die Duitsers
zijn 's morgens al krijgsge
vangen gemaakt. Dinsdag
was dat, dat was het einde
van de oorlog , 20 april 1945.
Op de laatste nacht schuil
den we ook nog tegen de
bombardementen. Dan kro
pen we in de paardegang; op
de paardezolder waren alle
maal stropakken ter bescher
ming, en opzij ook ."
Kol: "Die laatste oorlogsda
gen was ik meerdere dagen
achter elkaar thuis en sliep ik
onder de pannen in de hout
loods, daar klom ik vanaf de
buitenlucht in. Maar die laat
ste nacht zat ik in de aardap
pelkelder om te schui len te
gen de bombardementen!"

Hoe kijkt u nu op die periode
terug?

Havinga: "We waren onder
gedoken, maar toch nog be
trekkelijk vrij, dus niet zoals
de joden, die 24 uur per dag
op een kamertje zaten. Ons
vrije leven was weg, maar
echte onderduikers waren
we niet, vind ik. Bovendien
werden we ook vaak inge-
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bromfiets
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W e<l<plaats 's maandags de gehele
dog gMIoten.

seind, als ze (de landwach
ten) zouden komen."
Kol:" Je waren twei joar kwiet
ien t mooiste van joen leven,
maar dat gold voor een ander
natuurlijk ook. We waren jon
gens van 20 en 21 en dach
ten 't zal wel tijdelijk wezen..
Mor wie kinnen t nog noa ver
tellen!"

Tineke Werkman-Uitham

Van de redaktie

De aprilkrant van de G en T is
voor ons als redaktie een
toch wel speciale krant. Het
is de eerste van een nieuwe
jaargang. Dat betekent o.a.
voor ons dat het financiee l
gezien opnieuw haalbaar is
de G. en T. 12 keer te doen
verschijnen. Abonnees en
adverteerders zorgen hier
voor.
Fijn dat adverteerde rs blij
ven, belangrijk dat er adver
teerders bijkomen. Dit jaar
kunnen wij 8 nieuwe toevoe
gen aan onze lijst van adver
teerders te weten: café J ä
germeister, loonbedrijf Lode,
autorijschool Vriezema, re
paratiebedrijf Veuger, boten
verhuur Stollinga, Sunshop
zonwering , kapper Veninga
en schoorsteenveger Bus.

Ingezonden:

4 mei om half acht 's avonds
willen we in een korte dienst
in de Thesinger kerk de
slachtoffers van de Tweede
Wereldoor log herdenken. Ie
der wordt van harte uitgeno
digd daar aan deel te nemen.

Kerkeraad herv. gem. Gar
merwo lde-Thesinge

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-41642 5



Feestelijke ouderavond

basisschool Garmerwolde

Op vrijdag 30 maart j.1. werd
de jaarlijkse feestelijke ouder
avond gehouden . Het was
een volle bak en zeer terecht
want de opgevoerde musi
cals waren erg leuk.
Ze weken qua verhaal af van
voorgaande jaren, het waren
actuele onderwerpen die be
handeld werden . Groep 3 t/rn
5 voerde "De lelterboerderij"
op en groep 6 t/rn 8 "Een
speeltuin? Het Einde!" De in-

houd van beide stukken
kwam in princ ipe op het
zelfde neer nl. het verhinde
ren van grote bouwprojec
ten.

In "De Lelterboerderij" had
den de kinderen een stukje
land gevonden waar ze zelf
een kinderboerderij hadden
gebouwd. Een schrijfster
vond dit een goed idee en
wilde er een musical over

schr ijven. Dat leek iedereen
een prima plan, de kinderen
en de schrijfster gingen aan
het werk. Maar weldra kwa
men een architect en zijn me
dewerkers roet in het eten
goo ien. Er was een groot win
kelcentrum gepland . Na veel
actie voeren werd dit plan
verworpen en wonnen de kin
deren.
In "Een speeltu in? Het ein
de!" organiseerden kinderen
een rommel- en kunstmarkt
om geld bijeen te brengen
voor een speeltuin. Dit stre
ven werd door alle officiële
instant ies behoorlijk tegen
gewerkt. Uiteindel ijk kwam

er iemand, die de kinderen
wijsmaakt, dat hij grond voor
ze wilde kopen voor een
speeltuin. De kinderen blij,
maar later bleek dat de grond
gebruikt zou worden om een
woonwijk te bouwen. Na veel
strijd wonnen ook deze kin
deren.
Beide stukken werden met
veel animo en plezier ge
speeld. Petje af voor ieder
een, die heeft meegeholpen.
Er zit veel talent op de basis
school en we kijken met
spanning uit naar volgend
jaar.

Delta v.d, Molen

Ned. Bond van Plattelands

vrouwen, Afd. Garmerwolde

Feestelijke ouderavo nd van de 0.B.S. Garmerwolde Ifoto : Henk Re·

meriel

Op 14 maart werd een be
zoek gebracht aan de afde
ling Ten Boer, waar Marjan
Berk vertelde over haar werk.
Op 21 maart vertelde een
voorlichtster van de Nier
stichting over het werk van
deze stichting. Een interes
sante lezing, die zij toel ichtte
met dia's en een fi lm.
De Landbouwvereniging
Garmerwolde organiseerde
op 4 april een avond met als
onderwerp "De verkeersvei
ligheid van de luchtvaart" .
Hiervoor waren de land
bouwverenigingen uit Ten
Boer en Euvelgunne en de
Plaltelandsvrouwen uitgeno 
digd . Twee verkeersleiders
van Schiphol en Eelde vertel
den zeer enthousiast over
hun werk aan de hand van
dia's en een film.
De reiscommissie organi
seerde op 22 maart een ex-

curs ie naar Hooghoudt b.v..
Op 18 april vertelde de heer
Kieft , directeur van het Kuur
centrum Nieuwe Schans,
over dit centrum. Het vol
gend seizoen wordt een ex
cursie georganiseerd naar
Nieuwe Schans.
De laatste avond van het sei
zoen 1989/1990 wordt ver
zorgd door een groep uit de
drugsvrije therapeutische
gemeenschap Hoog-Hullen
met het cabaret "Na de Ka
ter". Deze avond wordt ge
houden op 3 mei a.s. in
dorpshuis "De Leeuw".
Vrouwen die belangstelling
hebben voor de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrou
wen zijn altijd welkom als
gast op een afdelingsavond.
Inlichtingen: Janna Haze
veld, tel.: 050-414777.

Janna Hazeveld

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

vert - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE

GAS-WATER
ELECTRA

ENGELBERT
~1621 7

MIDOELBERT
05041 6263

InstallalHbdijf

Fa. W. KOOI & Zn.

Behandeling opafspraak

05902·2418 G.N .Schutterlaan 21, Thesinge

- plantaardige en dierproefvrije kosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen
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Vrouwen-project

Ten Boer

Het organiseren van activitei
ten door en voor vrouwen
kent al een aardig lange ge
schiedenis, ook in de ge
meente TenBoer. Steeds wa
ren er actieve vrouwen te vin
den die hun vrije tijd daarvoor
beschikbaar stelden. Onder
tussen werd het werk inge
wikkelder: Het bedenken van
thema's, het werven van
deelneemsters, het volgen
van het gemeentelijk beleid
op het gebied van emancipa
tie, het nagaan of de basise
ducatie ook voldoende be
reikbaar is voor vrouwen, de
1990 Maatregel. Het vraagt
allemaal nogal wat kennis
van zaken op verschillende
terreinen.
Bovendien zijn er nog andere
ontw ikkelingen die maken
dat er in de toekomst minder
vrouwen beschikbaar zullen
zijn voor het organiseren van
activ iteiten.

Wanneer je de 1990 Maatre
gel doorberekent dan zullen
alle vrouwen over 18 jaar (in
het jaar 2008) betaald werk
doen. Wanneer ze tenminste
niet werkloos zijn en wanneer
ze niet voor kleine kinderen
moeten zorgen. Waarschijn
lijk zullen daardoor de be
langstelling en het soort acti
viteiten ook weer verande
ren. Maar ook nu merk je dat
de animo en de beschikbaar
heid veranderen. Vrouwen
gaan aan de stud ie en/of wil-

len wel eens iets anders doen
of krijgen een baan.
De Emancipatie Werkplaats
in de provincie Groningen
constateert dat die ontwikke
lingen her en der plaatsvin
den. Daarom beraadt zij zich
ook op vormen van onder
steuning voor het plaatselijke
emancipatiewerk.
Met het oog op de subsid ie
aanvragen en de cursusp lan
nen voor 1991 is het in Ten
Boer de gewoonte geworden
om jaarlijks een zogenaamde
inspraakbijeenkomst te orga
niseren. Het is mijn bedoe
ling om deze avond ook dit
jaar te organiseren op
woensdag 30 mei, in
't Buurhoes in Ten Boer.
Aanvang 20.00 uur.
De Emancipatie Werkplaats
zal deze avond voorzitten en
met ons praten over:
- De voortgang van het

emancipat iewerk in Ten
Boer.
De ontwikkeli ngen daarin
en wat er in 1991 georgani
seerd moet worden .
De vraag wie het één en
ander kan organiseren.

Dat laatste is mede vanwege
het feit dat ik het niet meer al
leenop me kan en wil nemen.
Ik nodig u allemaal van harte
en met klem uit om die avond
aanwezig te zijn.

Frouwke Schuur-de Vries
Vrouwen-project Ten Boer
050-416394

Waar bleefhet

Enige tijd geleden was het re
gel/meetstationnetje aan de
Stadsweg een herkenbaar
punt in Garmerwolde. Deze
plek riep vaak de nieuwsgie
righeid op bij mensen, diehet
waarom ervan niet kenden.
Een huisje met veel draden
en een kaal veld. Wat deed
men er eigenlijk?
Via een goede PTT bron ver
namen wij dat het hier ging
om een meetstat ion voor het
testen van zenders zoals b.v.
draad loze telefoons en af
standbed ieners voor gara
ges. Hiervoor was het nodig
om een omgeving te hebben
die nagenoeg storingvrij

PTT huisje?

was. Deze was in de omge
ving van Groningen alleen te
vinden in Garmerwolde. Het
betrof hier 2 lokaties. De PTT
koos voor een veld van 1 ha.
welke in 1977 van een boer
werd gehuurd.
Door de toenmali ge minister
Smit-Kroes werden delen
van de PTT ondergebracht
bij verkeer en waterstaat of
geprivatiseerd. Zo ontstond
het besluit deze vorm van on
derzoek over te laten aan par
ticuliere bedrijven. De lokatie
is weer in handen van een on
gestoorde natuur... het
huisje verdween.

Sjaak Teunis

GEZIEN ..,
HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe pr ijzen

• l e kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede se rvice
• ook voo r: ijzerwaren, verf.

keuk en s. tuinhout. ka21en
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HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 • Ruischerbrug •
Telefoon 050-416135

Grat is op maat

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(sweg 130 B1,

GRONINGEN
tel. OSO • 419791



Eén uit de vele
Na de vorige keer aandacht besteed te hebben aan de jonge 
ren uit Thesinge, willen we nu een vereniging uit Garmer
wolde in het zonnetje zetten: de bejaardensoos. Ik had een
gesprek met de heer E. Terpstra en mevrouw M. Pops-Kraij
ma, beiden uit de w. F. Hildebrandstraat en respectievelijk
penningmeester en voorzitster van de club.

Leden bejaardensoos Garmerwolde (foto: Andries v.d . Meulen)

Huishoudelijke zaken :

De heer Terpstra: we betalen
f 1,- per middag, bovendien
krijgen we subsidie van de
Stichting Welzijn Ouderen,
bv. voor het aanschaffen van
nieuwe spelen. Zo hebben
we eigen sjoelbakken en ook
een bingospel. Als er animo
zou zijn voor een ander spel,
kan dat altijd. Ook kan het
geld besteed worden aanver
voer. Kerkhörn huren we van

koekje amper. Mevrouw
Pops: Vooral de gezelligheid
en het contact met elkaar
vind ik plezierig. Tijdens het
sjoelen praten we dan ook
veel, dit in tegenstelling tot
de kaarters.

kaarters en sjoelers vormen
ook een vaste groep, maar ik
ben een soort jojo, wordt
over en weer gebruikt door
beide groepen.
De heer Terpstra (een kaar
ter): Vroeger was het kruis
jassen, maar tegenwoordig
klaverjassen we. We zetten
een klein bedragje in - één
kwartje - er vallen maximaal
zo'n 3 kwartjes te winnen,
want we spelen 3 boompjes
(dus in totaal wordt er 3 maal
16x kaart gegeven).
Er is een pauze, maar echte
kaarters hebben daar geen
tijd voor. Terwijl de sjoelers
gezellig thee drinken met
elkaar, nieuws en nieuwtjes
uitwisselen, gaande kaarters
stug door, ze proeven hun

Hoe verloopt zo 'n middag?

Mevrouw Pops: We komen
om 2 uur samen in Kerkhörn
en gaan eerst een beetje
"teuten" vervolgens forme
ren zich spontaan groepjes
die gaan kaarten of sjoelen.
Kaarters blijven meestal

leder die wil, maar meestal
zijn het 55 plussers, Vutters
of bv. afgekeurden (dan mag
je ook jonger zijn).

Wie kan lid worden?

Ontstaan bejaardensoos

De club is plm. 20 jaar gele
den ontstaan op instigatie
van kapper Veninga, toen
voorzitter van Dorpsbelan
gen, mevrouw Elerie, pen
ningmeester van de Platte
landsvrouwen en Janna
Hazeveld, presidente van de
Plattelandsvrouwen. De heer
Aaldrik Wieringa was de 1e
voorzitter, zijn vrouw Mien
secretaresse/penningmees
ter. Andere leden van het eer
ste uur waren o.a. de heer en
mevrouw van Delden, hun
buren de heer en mevrouw
Huisman, de heer J. Haven
ga, de heer Klaas Kort, de
heer en mevrouw Elerie,
mevrouw Koning. Mevrouw
Koning zei altijd: "Ik vertel Pa
nait hou gezellig of t is, din
wordt hai vanzulf nijschierig
en gait hai wel mit" .
Men vergaderde in het vroe
gere Groene Kruisgebouw,
op de plaats waar de familie
Verbree thans haar voorka
mer heeft.

b
Ikzeg,jebbank moet A," .'

innen fiets ereik zijn... \ :.
. Inderdaad. Geld moet utl\' \.;

\ '\ . l
bij de hand hebben. Betalingen , l~ ;"".

moet u even kunnen regelen. # \ .. ' . . v: . ~." "',.

En daarom moet uw bank .... . "" ~. ' 1'~

dicht in de buurt zijn. ~) "
Naar de ,.-

Rabobank A
hoeft u niet ver te A
fietsen. . . .'

Rabobank ~
Binnen fietsbereik.



Om een enerverende en ge·
zellige avond te beleven, kom
dan 5 mei naar "De Leeuw" .
Aanvang 22.00 uur. De en
tree bed raagt f 5,-.

Milieu tip
van de maand

Komen er luizen voor op uw
tuinplanten? Bestrijdt ze dan
eens niet met een chem isch
middel maar probeert u eens
het volgende recept: Laat
een bos jonge brandnetels
een week in een emmer wa
ter trekken, zeef de vloeistof
daarna door een oude nylon
kous en besproei hiermee re
gelmatig uw tuin of groente
planten .

Garmerwolde

5 mei 1945: alle redenen zijn
aanwezig om feest te gaan
vieren. 5 mei 1990: nog zijn er
alle redenen aanwezig om
feest te gaan vieren, één van
de belangr ijkste is dat wij al
45 jaar in vrede leven met
onze buurlanden. Dat is nog
noo it gebeurd in onze jaartel
ling. Hoe kun je beter een bij
voorbaat geslaagde avond
plannen dan door een uitste
kende band te contracteren
in de vorm van "Sugar Boy
Harry and the Race".
Dit is een vijfmansband, be
staande uit de volgende per
sonen : Harry Niehof: zang en
gitaar; Jaap Stegeman: toet
sen en zang; Martien Stien
stra : sax en zang; Hans Vis
ser: bas en Wessel Babt ist:
drums. Ze spelen jump, jive
and Rhythm and Blues, vnl.
uit de jaren vijftig, muziek
waar je pr ima op kunt dan
sen.

Bluesavond

Plannen voor de toekomst

"Ik wait niks maals en niks
moo is, niks boetengewoons
in elk geval", zegt mevrouw
Pops.
De heer Terpstra : "Trouwe
leden, die overlijden, dat
begroot je wel, dat doet je
wat".

Leuke of slechte ervaringen:

Tineke Werkman-Uitham

Mevrouw Pops: "Steeds
doorgaan en doorgaan en
doorgaan; we hebben er wel
eens heel slecht voorgestaan
wat het ledental betreft, maar
't kwam weer goed". De heer
Terpstra: "We willen wel
graag nieuwe mensen erb ij,
als er liefhebberij is voor
andere spelletjes dan kopen
we zo'n spe l of misschien zijn
er nog andere ideeën. Alles
kan hoor".
Heerlijk zo'n vereniging waar
alles kan!

Zakelijke informatie:
Naam: Bejaardensoos Garmerwolde
Aantal /eden: plm. 14
Opgerich t: plm. 20 jaar geleden
Bestuur: Eigenlijk is er geen officieel bestuur,

mevrouw Pops fungeert min of meer als
voorz itter, de heer Terpstra als
penningmeester.

Bijeenkomsten: één keer per week of één keer per
veert ien dagen op dinsdagmiddag
van 2-5 uur.
Kerkhörn
Kaarten en sjoelen en praten
f 1,- per persoon per keer.

Plaats:
Aktiviteiten
Kosten:

Kennismakings
mogelijkheden

de Hervormde Gemeente.
We hebben eigen thee- en
koffiepotten, een snelkoker
e.d. Alle beta lingen doe ik via
de bank, dan is kascontrole
gemakkelijk. Als groep doen
we ook mee aan de akt ivite i
ten van de Vrouwenraad.

Wat leeftijd betreft zouden er
wel een haile droest minsen
(droest - dat woord had ik
nog noo it gehoord - bete
kend n haile smak = heel
grote groep , heel veel) lid
kunnen zijn. We moeten het
hebben van mond-op
mond-reklame, maar niet
iedereen houdt van spelletjes
natuurlijk. Een gesprek met
mekaar voeren vind ik prach 
tig, soms over dingen die in
het dorp gebeurd zijn, mor
soms hebben we ook hail
gesprek, din wordt er nait
meer sjoe lt.

• SANITAIR en
CV HANDEL

A. BURINGA
L. V.D. VEENSTRAAT 24
9798 PLGARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIEN ENSCHAPEN

• behandeling rotk reupel
• horens zagen
• slieren ringen

BELVOOREENAFSPRAAK:
WINSUM: 05951 -3619

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20, TenBoer
Tel.:05902·1905

Dinsdagavond · theorieavond
Examentraining per computer

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
alt ijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

979B TG Garmerwolde
tel. 050 - 41861 0



U bent welkom waar de wimpel wappert

Een Amerikaanse rundveefotografe I in

Garmerwolde

Amerikaanse fotografeert de koeien vanJan Wigboldus in Gar
merwolde (foto : Henk Remene)

Tineke Werkman-Uitham

open dag. Ze laten de wer
king van de molens zien en
vertellen u wat er zoal komt
kijken bij de instandhouding
van deze prachtige en voor
ons land zo karakteristieke
monumenten. Want molens
blijven niet vanzelf behou
den. Immers: alleen de wind
kost niets.

Tot slot;

Mocht U eens zo'n springen
de, loeiende man tegenko
men, dan bent U nu dus ge
waarschuwd én gerustge
steld!

door heel Nederland hun
stieren, de stiermoeders en
de dochters van hun stieren
ter promotie van die stieren
en hun eigen K.1. station. Dit
jaar hebben ze Cathy De
bruin, een bekend rundvee
fotog rafe uit Amerika, aange
trokken voor een bepaalde
periode. In Nederland is dat
beroep weinig bekend. Ca
thy is de dochter van een
boer, wiens voorgeslacht uit
Nederland naar Amerika
trok. Ze volgde een kunstop
leiding aan de universiteit en
de combinatie boerendoch
ter en kunst maakt haar tot
eengoede rundveefotografe .
Bij Wigboldus fotog rafeerde
ze (per dier plm. een half uur)
in totaal vijf stiermoeders en
een stier. Deze stier wordt nu
ingezet bij K.1. Nieuw Leven.

pert , bent u ook binnen van
harte welkom. De op deze
wijze getooide molens kun
nen door u bezocht worden:
de molenaars leiden u graag
rond.

De eigenaars en molenaars
houden op de twaalfde mei

K.I. Nieuw Leven te Olde
hove

van Jan Schilder voor. En in
derdaad tijdens Jan's caprio
len spitst ze haar oren, heft
de kop en kijkt oplettend
naar de loeiende figuur.
Flits! doet Cathy en het resul
taat mag er zijn, zoals u op
bijgaande foto kunt zien.

De medewerkers van K.1.
Nieuw Leven fotograferen

Op zaterdag 12mei a.s. orga
niseert Vereniging 'De Hol
landsche Molen' voor de
achtt iende maal de Nationale
Molendag. Tijdens dit grote
evenement zijn van de ruim
1000 wind- en watermolens
in ons land er ruim 600 draai
ende te zien. En waar de
blauwe wimpel buiten wap-

ten Sakevan der Goot uit Ten
Post (projectleider) Fred
Reinders uit Vriesenveen,
Bert Kamp uit Goor en Riet
Breembroek uit Hattem aan
wijzinqen geeft omtrent de
stand van de spenen (the
right front teat a little back!)
de kop, de oren etc.
't Is stralend weer en de koe
vindt het prima, staat er ge
duld ig bij. Voor de foto moet
zij er echter wat alerter uit
zien en daar is het optreden

Een koe fotograferen

Een vreemde snuiter

Naderbij komend zie ik Cathy
Debruin uit Wisconsin, Ame
rika, een top-vakvrouw op
het gebied van rundveefoto-

I grafie, achter de camera
staan om een koe te fotogra
feren. Eerst heeft ze deze AI
penrex-dochte r wat bijge
werkt voor de foto: de witte
belijning bij de staart moest
wat duidelijker, daartoe
knipte ze wat haar aan de
achterkant weg en plakte dat
op de betreffende plaats.
Ook is ze minutenlang bezig
geweest met de stand van de
poten, terwij l zede andere le
den van het fototeam, te we-

Tjee, wat is daar aan de
hand? Een man springt met
een wapperende aardappel
zak in de ene hand zwaaiend
boven zijn hoofd en een jerry
can met steentjes in de an
dere hand heen en weer
schuddend - luid loeiend (ja,
daar lijkt het geluid op) door
het grasland bij Jan Wigbol-

I dus. Eenvrouw schreeuwt in
het Engels aanwijzingen:
More to the left, down, down,
Jan. Jan Schilder uit Heerhu
gowaard, behorend tot het
fototeam van het KI station
"Nieuw Leven BV" te Olde
hove doet zijn uiterste best
de koe - waar het uiteindelijk
allemaal om begonnen is - zo
voordelig mogelijk op de foto
te krijgen.

- Cen1rale verwanning
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

((RIIIJRTHERm

aquatherm installaties bv
telefoon (050) 41 3232

Flensburgweg 16
9723 TN Groningen

"HéJan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde



Don Juan in een schuur aan de Bovenrijgerweg (fo to : Peter MOkveld)

Culturele Vereniging gaat met

theatervoorstelling de boer op

Op 1 juni organiseert de Cul
turele Vereniging gemeente
Ten Boer (= CVgTB) een thea
tervo orste lling in een boeren
schuur aan de Bovenrijger
weg. De voorstell ing wordt
gespee ld door De Voorzie
ning en is een vrije bewerking
van Molière's Don Juan.

Hoe het allemaal begon. . .
Vorig jaar omstreeks deze tijd
ston d er een advertentie in
de krant , waarin De Voorzie
ning vroeg naar boerenschu
ren waar in ze een toneelpro
duktie wilden opvoeren. Boe
renschuren binnen de ge
meente Ten Boer vinden zou
niet al te veel problemen op-

leveren, bovendien woon de
één der bestuursleden in een
boerderij met grote schuur,
dus de CVgTB reageerde on
middell ijk. Het bleek om een
komedie te gaan, gesitueerd
op het platteland van de 3
noordelijke provinc ies.
Hoofdpersoon is Don Juan,
de bekende rokkenjager. Hij

staat op het punt te trouwen,
maar kan het toch niet over
zijn hart verkrijgen zich te bin
den aan één vrouw. Hij gaat
ervandoor en raakt verwik
keld in andere liefdes en in
probl emen. Samen met zijn
vriend Sganarelle belandt hij
in de schuur aan de Bovenrij
gerweg. . .
Deze schuur werd door pro
ducent (toen nog) Matthijs
Rümke geschikt bevonden
om dit theaterspektakel in te
spelen, zelfs zodanig dat ze
er wel de première wilden
doen plaatsvinden. Helaas
moest de schuur in die tijd
voor bouw- en klusdoelen
beschikbaar zijn. Bovendien
was de jaarplanning van de
CVgTB hierop niet berekend.
Natuurlijk werd er voor het
seizoen 1990 wèl een voor
stell ing gep land. Met (nieu
we) producent Freek Kramer
werden zaken doorgespro
ken als: verzekering . sani
taire voorzieningen, kracht
stroom. publiciteit , zitplaat
sen, horeca, decorbouw,
kleedkamers (= koestal) en
allerlei andere zaken die bij
een derge lijke onderneming
komen kijken. Kortom, een
leuke en uitdagende klus
voor de CVgTB, die hoopt
dat veel inwoners van Ten
Boer dit evenement zullen I

bijwonen. In verband met het
beperkte aantal zitplaatsen is I

het aan te bevelen om Z.S.m.
kaarten te reserveren via één
van de volgende tel. nrs:
1731 , 1366 ,3639.
Don Juan, 7 juni, 20 .30 uur,
schu ur Bovenrijgerweg 19
(Koekkoek en Dijkema) en
tree / 7,50 . leden CVgTB
/ 5 ,-.

Nellian Dijkema

K. l A NSEN TRANSPOR TBEDRIJF
VE RVOER VAN LOSGESTORTE GOEDEREN

G EISO L EERDE ONDERLOSSERS
KIPP ER S

P AL LETV ER VOER
VE RH U IZ ING EN

(;E WE IDEW EG I I
9798 T.\ G ARM ER WO LDE (G R.)

TEL 050-416365

,'lees Ine"I·"II"~
1I ,,'cct IIcst
,,';1;11·..111.

Het adres voor al uw vlees en fijne vleeswaren
Specialist in rollades. droge en verse worst

Iedere woensdag Gehaktdag.

~
.~ ''-l;;' J . FEENSTRA'. ,
~ --. - . Rijksweg 145

-- ..., edelslager . '" RUlschertJrug
. ""- Tel. 050-416413



Bill Wiersma en Aat ter Sjeet (folo : Andnes v.d. Meulen)

Baflo Bill

Veel ruchtbaarheid hoefde er
niet gegeven te worden aan
een optreden van "de bende
van Baflo Bili" in café Molen
zicht op zaterdag 31 maart
j.1.
De kaartjes waren binnen de
kortste keren uitverkocht en
terecht! Een overwege nd
jong pub liek genoot van de
zeer gevarieerde humor van
dit talentvolle tr io bestaa nde
uit Peter de Haan alias Bill
Wiersma, Frank den Hollan
der alias Jos Bakker en Alina
Kiers alias Aaf ter Sjeel.
Voor het geval U het nog niet
wist: voorheen vormden de
heren het duo Rooie Rinus en
Pé Daalemmer. Succes ver
zekerd dus !!

Truus Top

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
vllfbouwen
ondettloud

Toevoegingen in
levensmiddelen

"Lastige kinderen, ligt het
aan het eten?" is de t itel van
een bijeenkomst over toe
voegingen in levensmidde
len. Mevr. F. Brör ing, diëtiste,
gaat in op een mogelijk ver
band tussen toevoeg ingen in
de voeding, zoals kleurstof
fen, en het gedrag van kinde
ren.
De bijeenkomst is met name
bedoeld voor ouders die
hierin geïnteresseerd zijn of
vermoeden dat hun kind hier
van last heeft. De bijeen
komst vindt plaats op dins
dag 8 mei , in het kruisge
bouw, Blinkerd laan 2 in Ten
Boer. Aanvang 20.00 uur. U
bent van harte welkom. De
toegang is vrij.

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

Gevangen 9 augustus 1989 in de Thesinger Maar, Graskarper
70 cm, 11pond. Door dhr. Vuijst, sch oonvander van Teun Ton

Er staat 'n bordje bij de brug:
'n Gevangen graskarper
moet weer terug . Ik zet hem
op de foto deze mooie vis. En
dan de vrijheid terug, dat is
gewis!
Ik vis op alle soorten karpers
die er zijn. Gras, schu b, spie
gel, het geeft veel gein. En
zijn zij geland in m'n net.
Even op de foto, en gauw
weer teruggezet !

foto : Arend Kol)

~Sunshop
I • . •••• •

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminium zonneschermen * alumimum jaloezieen * vert icale jaloezieen* terrasschermen * houten markiezen * rolgordiJnen * rollu ik en * terras
overkappIngen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westemaven 4 - Groningen

050-122856



Kerkdiensten

Foto van de maand

Hoogbouw in Garmerwolde ??? Dit bevindt zich vlak naast de
O.B.S. (foto : Henk Remerie)

ROELBUS

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer

Erkend bij gasbedrij f en
brandweer

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Peta Jurjens,
Elisabeth Feeken . Delt a v.d, Molen,
Henk Remerie (lo tog raaQ, Tineke
Werkman-U itham, Sjaak Teunis.

Redakt ie Thesinge:
Andries V.d . Meu len (totoqraaf),
Joa nne V.d . Meulen,
Truus Top. Metha Nijkamp,
Lucie Ko l-S lachter.

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

Eind-red akti e Thesinge:
Joa nne v.d, Meulen, Schutte rlaan 25.
tel. 059 02-3544

Lay-ou t: Me tha Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta Ju rjens,
L. v.d, Veenst raat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050 -416094 .
Bank: Rabo Garme rwolde,
rek.nr . 32.07.05.749
giro v.d . bank 916 938 .

Abo nne mentsgeld f 17.50 p.j .

Schoorsteenvegen

Verkoop schoorsteenkappen

Schoorsteeninspectie

Verwijderen van nesten

Schoorsteenveegbedri j f

Kop ij inleveren: steeds vóór het
2e weekeinde van de maand,

REDAKTIE
ADRESSEN

TE KOOP:
Prima rubberboot, zeer
stevig, z.g.a.n, met 4 pad
dels. Tweepers. Draag
verm. 160 kg. Gescheiden
luchtkamers, dus extra
veilig. J. Noordhof, W.F. Hil
debrandstr. 33 , Garmer
wolde. Tel. 050 -414472
Een stalen kinder burootje
met draaistoeltje Ift. 7-14
jaar. Tel. 421160.
Vier stoelen, n.i.g.st.
f 100. Dhr. Slump. Tel.
05902-2867.
Grote aanhanger met op
looprem f 900,-; Heetwa
terboiler (gas) inhoud 125
Itr. als nieuw, compleet
met overloop f 750,-. Be
vragen bij J. E. G. Ruiter,
Oude Rijksweg 20, Gar
merwolde, tel. 050
424205

- de Geret. Jeugdraad op 12
mei een rommelmarkt in
Thesinge organiseert.
Aanvang 13.00 uur.

Herv. Gemeente
GarmeJ'wolde·Thesinge

4 me i: Thesinge 19.30 u. dod enher
de nking

6 me i: Thes inge 9.30 u. gezamenl.
dienst ge rei. kerk, ds . Jans, ds.
De Vries

13 mei: Garmerw olde 9 .30 u. di enst
voo rbereid en gedaan door ge
meenteleden

20 mei : Thesinge 9.30 u. ds . C. de
Vries- Bate nburg

24 mei : Thesinge 9.30 u. we lkom in
gerei. kerk

27 rnei:: Garmerwolde 9.30 u. cand .
mw. J . Seldenrath, Groninge n

Wist U dat •••••••

Gereforme erde kerk
Thesinge.Garmerwolde

6 me i: 9 .30 u. ds . Jans en d s. De
Vries-Batenburg (geza men lijke
die nst ): 14.30 u. dr. Broek-Roe
lots, Paterswold e

13 mei: 9.30 u . dhr. Lergner, Gronin
gen : 14.30 u. ds . Raven, Bed um

20 me i: 9 .30 u. dhr. Dijkstra, Gassel
ternijeveensemond; 14.30 u. ds .
Edelman, Bed um

24 mei: 9.3 0 u. ds . Ferwerda , Lop
persum

27 mei: 9.30 u. ds. van Egmond ,
Midde lstum: 14.30 u. kand . De
Buck , Kampen

uw brood wordt natuur/Ijk
gebakken door

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Winkelcentrum ~borg. tel . 415222
Selwerd, tel . 778465

Claremah-.l 47
Beyum Oost. 181. 421452

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPA RATIE

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

GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garmerwoldc
050 - 416252


