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Man... wat most mit aal dij rötzooi

Kruikenvondsten uit het Damsterdiep ttoto : Henk Remerie)

Altijd al geïnteresseerd in
wat moeder aarde voor ons
verborgen houdt

Ik ben op bezoek bij dhr.
(vroeger werkzaam als bak
ker)en mevr. Berghuis, woon
acht ig in Sauwerd. In een
overvolle woonkamer neem
ik plaats in een mooie oude
stoel en zie om me heen een
allerminst traditionele inrich
ting. Een paar grote schilde
rijen worden omgeven door
aardewerk van alle soorten,
kleuren en vormen. Er is ei
genlijk geen hoekje dat vrij is.
Bij de koff ie - met wat lekkers
- komen de verhalen los en
staan er al spoed ig de hand
gevormde kruikjes en flesjes
op tafel. "STRUNEN", in de
opp ervlakte van de bodem
en dan voelen of het wat is en
of het gaaf is. Dhr. Berghuis is
vaak vergezelt van een
vriend, die binnen Milieu-de
fensie aktief is.
Hij of beiden zijn dus regel
matig te vinden in de provin
cie en onlangs dus ook aan
het Damsterdiep. Hier wer
den verschillende kruikjes en
inktpotjes gevonden en een
wereld aan scherven uit een
verleden tijd . Het gaat hem
om de nog intakt gebleven
voorwerpen. "Als ik niet weet
wat ik gevonden heb of uit
welke periode het stamt, dan
ga ik in overleg met het Biolo
gisch Archeologisch Insti
tuut. De mensen daar helpen
me dan om het voorwerp te
taxeren op tijd en gebruik er
van."

Met een drietand-aardap
pelvorkje prikken

Bij laag en helder Damster
diep water, was hij uren in
weer en wind bezig te prik
ken en dan met de vingertop-

pen voelen en kijken met
scherpe blik of er zich iets
moois in het heldere water
liet aftekenen. De kou en re
gen waren al snel vergeten
als deze 62-jarige man een
gaaf kruikje, gemberp otje of
verfstri jkpot in het vizier
kreeg en hij op zeergevoelige
en behendige wijze dit aan
de aarde ontfutselde. Hij kon
dan blij als een kind en de ko
ning te rijk naar huis terug ke
ren om ook zijn vrouw deel
genoot te maken van zijn ge
luk.
Ik raak onder de indruk van
de manier waarop deze man
met zijn hobby bezig is en zo
blij is als een kind als hij weer
iets moois heeft gevonden.
Mevr. Berghuis vergezeld
haar man regelmatig bij zijn
omzwervingen van terp naar
bouwval of bouwkeet. Zij
zegt dat het opgraven z'n lust
en z'n leven is en hij er veel

geluk aan beleeft." Ik zit dan
zelf wel vaak in de auto een
boek te lezen terwijl hij zo be
zig is. Hij kan nu eenmaal niet
tegen stilzitten en vindt het
ook wel gezellig als ik erbij
ben. Als we weer iets moois
gevonden hebben, dan komt
het schoongemaakt in de ver
zameling." Het schoon hou
den van al het verzamelgoed
vereist veel zorg en tijd . Maar
mevr. Berghuis doet het met
veel plezier. Op tafel verschij
nen nu twee prachtige, door
erosie aangetaste flesjes. In
het licht komen de meest uit
eenlopende kleuren tevoor
schijn, ook deze flesjes ko
men uit het Damsterdiep.

De scharrelaar. .. met per
missie

Hij komt vaak met vooral
boeren in aanraking en geeft
dan de reden van zijnzoeken.

Verder heeft hij maar weinig
kontakt. Zo kon het gebeuren
dat hij door een boer uit
Garnwerd werd versleten
voor "langharig tuig" en hij
zich toc h maar even bij de
kapper meldde om de goede
naam hoog te houden. De
konkurrentie die hij heeft is
vooral van een ander soort
zoekers, nl. die van de kievi
teier-zoeker. Met enkele van
hen heeft hij slechte ervarin
gen. Sommige zijn onbe
schoft en lopen ongevraagd
de weilanden af, zonder een
vriendelijk woord met een ei
genaar/boer te wisselen, als
deze even poolshoogte
neemt.
Vroeger zat het er al een
beetje in. Als kleine jongen
verzamelde hij botten bij de
slagerij en dat leverde dan
een dupppie op. Het geld
vindt hij minder belangrijk,
het gaat hier om het voor
werp, het vroege ambacht en
het verhaal, dat er alt ijd aan
verbonden is. "Neem nou dit
pijpe-kopje, dat was van een
zekere H.B. Ik vond hem bij
een boer langs de slootwal,
het bleek van een vriend, die
jaren geleden op visite was,
nu hier begraven ligt, maar
toen dat pijpje achter liet. Er
zit alt ijd een verhaal achter".
Bij een rondleiding door het
huis zie ik nog verschillende
oude drankkru iken, gember
potten, borden en kannen uit
de 16e en 17e eeuw. Nog veel
ouder zijn de spintolIetjes,
deze stammen uit het begin
van onzejaartelling . Deaarde
is in beweging en de hr.Berg
huis is er te vinden. Een
mooie hobby met veel inte
ressante, oude voorwerpen
in een eigentijdse woning uit
gestald.

Sjaak Teunis



Met Don Juan in het hooi

Impressie van het "toneel" aan de Bovenrijger Ifoto: Kees Fabe r)

Ton Heuvelmans

uit, maar het is uitstel van
executie.
8ganarelle herkent deze
schuur als de plek waar Don
Juan ooit een jaloerse boer
van het leven heeft beroofd.
Deze boer zwerft gedurende
de hele voorstell ing als een
spook rond en komt aan het
einde ook zijn gram bij Don
Juan halen. Deze beseft dat
er aan liefdestrouw mis
schien wel, maar aan de
dood beslist niet te ontko
men valt. Hij neemt de uitno
dig ing van de boer aan en
verdwijn t in een spookachtig
licht en helse rookwolken.
Moraal? Molière laat via Don
Juan zijn eigen twijfels aan
liefde, aan trouw, aan kerk en
overheid duidelijk aan ons
blijken. Zijn ideeën zijn niet
verouderd . Het is niet erg om
in pr incipe altijd kritisch te
zijn, vooral tegen een be
voogdende autori teit. Maar
of het goed is de wet van de
liefde met dezelfde argwaan
en nonchalance tegemoet te
treden? Ik weet het niet.

pocht over zijn zoveelste
hoogstandje. Hij heeft weer
een vrouw het hoofd op hol
gebracht en ook deze heeft
hij de bons gegeven. De
enige reden die hij daarvoor
kan aanvoeren is dat hij zijn
hart verpand heeft aan een
ander wicht. Zijn knecht 8ga
nareIIe ziet het somber in: de
verlaten vrouw heet Dona EI
vira en haar broers zinnen op
wraak. Maar Don Juan be
grijpt niet dat een liefdeseed
bindend is: liefde is genot en
genot is tijde lijk, toch? Een
man moet zich vernieuwen
en dat geldt ook voor zijn lief
des, niet dan? De tobberige
8ganarelle voorspelt zijn
baas een moeilijke tijd, en die
breekt ook snel aan. Terwijl
Don Juan, onder de hitsige
klanken van can-can muziek
met zijn nieuwe prooi het
warme hooi induikt, komt
een broer van Dona Elvira
een duel aankondigen . Don
Juan redt zich er deze keer

Hoofdrolspeler Sganarelle,
trouwe knecht van Don Juan
(foto: Kees Fabe r)

naar de boerenschuur.
Het siert theatergezelschap
De Voorziening dat ze samen
met het stuk Don Juan van
Molière ook diens gewoonte
van uitvoeren op het pro
gramma hebben genomen.
AI sinds 7 september vorig
jaar trekken zij in het noorden
van het land van dorp tot
dorp om daar in boerenschu
ren hun Molière te vertolken.
De belangstelling onder de
dorpsbevolking is overweldi
gend, de massale toeloop op
Bovenrijge was dan ook geen
verrassing.
In de stoffige, maar sfeer
volle ruimte van zo'n schuur,
waar de uitgekiende belich
t ing elk gebint, maar ook ie
der spinneweb ten volle laat
uitkomen , spelen zich zaken
af die het daglicht nauwelijks
kunnen velen. Demacho Don
Juan, gekleed in zwart maf
fia-pak, en later in ordinair
strak leer, loopt hooghartig
de schijnwerpers binnen en

De Culturele Verenig ing
Gemeente Ten Boe r kan te 
vreden zijn: de door haar
georganiseerde voorstel
ling van Don Juan door
theaterg roep De Voorz ie
ning uit Groningen is een
evenement geworden: een
streling voor oog en oor,
een gebeurtenis waa rove r
in de hele gemeente nog
lang is nagepraat.

Op donderdagavond 7 juni
stroomde het verkeer over de
anders zo rust ige Bovenrij
gerweg in Thesinge. Twee
boerenerven stonden binnen
een half uur vol met auto's. In
de tussenin gelegen boeren
schuur van Koekoek/Dij
kema zag het zwart van het
volk. De hele gemeente Ten
Boer was uitgelopen voor
een toneel voorstelling, en
dat op een hoogst ongebrui
kelijke plek.
Als je in de plaats van auto's
boerenkarren dacht, kon je je
zo in de zeventiende eeuw
wanen, ergens op het Franse
platteland. Boeren en buiten
lui haasten zich naar één van
de schuren van het dorp,
waar de troep van ene Mo
lière een voorstelling komt
verzorgen. De verwachtin
gen zijn hoog gespannen:
Molière is een beroemde
naam in de Parijse theater
wereld, hij schijnt zelfs voor
de koning op te treden. Al
leen heeft die man het in zijn
hoofd gehaald dat toneel ei
genlijk voor het volk is en dus
ook onder het volk moet wor
den gespeeld . En dus reppen
Jean Rappe en zijn maat zich

ELEKTRO
STEREO
HI-FI
TELEVISIE

E. Havenga

Oude Rijksweg 9
Garmerwolde
050-416425

Onroerendgoedburo

R. V.d. Veen Thesinge

- Bemiddeling bij aan-
en verkoop van:

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

- Verzorgingvan 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 onr. goed)

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bova~lid

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDLfR- GAREW
VESPA - TOMOS- YAMAHA

FANllC
o A.ie kJai~ f'f'l~~I KlU'ddfd

~r 0 loM cJCl:lS.S,SQf!1S en~WI
o Ft.ma SE'I'\otCeen /f!I}iTàf1e

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W erI<plaats ' s maandags do gehoIe
dag gesIo1on.

Goederen gebrachr
in de L v.d Veensrmar 3
Garmerwolde.
(050-4 13(45)
worden vnïdagavond
muis gebracht

Tevens :
Suéde-reiniging.
sroppage en
kleclingrepararte.

Goed voor uw goed



Het water "brulde" eruit

Bij de fam. Iwema was de
tweede Pinksterdag in meer
dan één betekenis een natte
tweede zondag.

Omstreeks 8.00 uur maan
dagochtend keek dhr. Iwema
vanuit zijn kamer naar de Zui
veringinstallat ie en zag een
vreemde weerkaats ing op
het land en veel watervogels .
Een deel van zijn laaggelegen
polderweiland was onderge
lopen. Het water "brulde" uit
het overloop-circuit van het
zuiveringsbedrijf. Mevr.
Iwema geeft aan hoe hoog
het water heeft gestaan: "de
laarzen waren tekor t om de De "milieuramp " in Garmerwolde liep goed af
voeten droog te houden".

monteur opgeroepen en
heeft het buro waterzeeslui
zen en het waterschap ge
waarschuwd.
Dit voo rval heeft dhr. Kreeft
en medewerkers een goed
inzicht gegeven in de prakti 
sche invulling van het draai
boek bij incidenten. Met
mensen in zijn direkte omge
ving is er over en weer een
goed kontakt geweest.
Totslot maakte dhr. Kreeft mij
attent op de mogelijkhe id ex
cursies te maken naar deze
zuiveringsinstallatie. Dit kan
telefon isch geregeld via 050 
415542 .

SjaaKTeunis

Rederijkerskamer
"Wester"

De zorg om de dieren

Onze zorg ging natuurlijk in
eerste instantie uit naar het
vee en het grasland. In hoe
verre zal het land verontrei
nigd zijn? "Het is niet niks
voor de aanvoer vanuit Gro
ningen, Lewenborg en Lop
persum, met buizen van
resp. 1.80 m 0,75 en 0,50 me
ter doorsnede, allemaal aan
verontrein igd water te moe
ten verwerken". "Er was ook
nog zo'n 25 mmo water geval
len dat etmaal", voegt dhr.
Iwema er aan toe.

Met het water naar het labo
ratorium

We hebben voor alle zeker
heid monsters laten onder
zoeken bij de Gezondheids
dienst, die het water in
Drachten onderzoekt.

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

vooral uw
KOEIEN EN SCHAPEN

• beh andeling rotk reupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garrnerwolde: 050-424962

Het eerste monster water
bleek minder geschikt te zijn
voor dieren. Het tweede
monster water van een week
later moet weer normaal te
drinken zijn, is de verwach
ting.
De verontrein iging heeft o.a,
betrekking op een te hoog
bacter iën gehalte, teveel fos
faten en nitraatverbindingen.

Achteraf lijkt het allemaal nog
al mee te vallen. De fam.
Iwema schrikt nu eenmaal
niet zo snel. Begrijpelijk van
wege de ligging tegen het
Eemskanaal aan, waar de
schepen boven de dijk lijken
te varen.

Reaktie Provinciaal Water
zuiveringsbeheer te Gar
merwolde

Het betrof hier een storing op
maandag 4-6 -'90 van 8.00

voor :
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voo r u klaar

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610

tot ca. 12.00 uur. Het elek
trisch technisch besturi ngs
systeem viel uit door een 24
volts elektrosto ring, waar
door de vijzels het gezui
verde water niet voldoende
af konden voeren.
Ik spreek met dhr. Kreeft,
sinds enige maanden direk
teur van dit bedrijf. Met klem
zegt hij dat er gezuiverd wa
ter is weggevloeid en dat er
direkt aktie is ondernomen
om de direkte omgeving door
te spoelen. Op mijn vraag
wat er nu gebeurt als het om
ongezuiverd water gaat en
waar dit dan blijft, zegt dhr.
Kreeft dat dit water in prin
cipe in diverse vijvers te
rechtkomt. Het calamiteiten
plan werkt als volgt: het com
putersysteem maakt melding
van stor ing, waarop vervo l
gens een wachtman inge
seind wordt. Deze man heeft
in dit verband een elektro-

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
L v.o. VEENSTRAAT24
979B PL GARMERWOLOE
TELEFOON 050·416049

Op 31augustus en 1 septem
ber a.s. geeft "Wester" weer
haar openluchtui tvoeringen
aan de Geweideweg 11 . Op
gevoerd wordt: "Als de kat
van hoes is", een komedie in
drie bedrijven door August
Hinrichs , vertaald en bewerkt
door Henk Karstens.
Inlichtingen en kaartverkoop:
Janna Hazeveld, tel.: 050
41477Z

Wist u dat

- Saartje Schuling m.i.v. he
den stopt met de bezor
ging van de G&T. vanwege
verhuizing naar Gronin
gen?

- We haar bij deze bedanken
voor de trouwe bezor
ging?

- Mevrouw Trijn Pestman
haar taak overneemt?

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20, Ten Boer
Tel.:05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining per computer



Zeskamp zorgde voor spanning en plezier 55+-Dunderdag

Veelwater was er bij de zeskamp. . . en niet alleen voor de deel
nemers (foto : Henk Pemeriej

Op de tweede avond van de
feestweek. donderdag 7 jun i,
hadden de voetbalvereniging
GEO en de schietvereniging
Buurschutters een Zeskamp
georganiseerd op het sport
terrein. Aan de star t versche
nen acht teams van ieder
acht leden met een coach.
Deelnemers waren de Land
bouwvereniging. De PJG. de
Harmonie. GEO. de Buur
schutters, de L. van der
Veenstraat. de Plattelands
vrouwe n en Wester. Ieder
team was duidelijk te herken 
nen door de shirts en/oî de
hoedjes die werden gedra
gen.

Afwisselend prog ramma

De organisatie had voor een
gevarieerd programma ge
zorgd. waarin kracht. uithou
dingsvermogen en behen
digheid elkaar afwisselden.
De Zeskamp bestond uit:
1. een slalom op de fiets met
behendigheidsopd rachten
2. zaklopen
3. touwtrekken met jezelf
4. ski-lopen
5. gebl inddoekt een circuit
afleggen
6. waterballet (rode-draad
spel)
Vóór aanvang van elk spel
had ieder team de mogelijk
heid de joker in te zetten.
Daarmee zou het puntenaan 
tal dat zij bij dat spel behaal
den. worden verdubbeld . Ie
der team kon éénmaal de jo
ker inzetten.

Waterballet

Door de muzikale begelei
ding van de Alpenjagers

kwam de stemming er goed
in, ondanks af en toe een
lichte regenbui. Daardoor
werd het gras vochtig. met
als gevolg dat een aantal
spellen extra moeilijk werd
door de kans op glijpartijen.
Vooral het waterballet dat als
een rode draad door het pro
gramma liep, zorgde voor
spannende momenten. Bij
dit spel was een balk over
een waterbass in gelegd. De
teams moesten bekers water
op een plateau over deze
balk naar de overkant bren
gen. Het ging erom daar zo
veel mogelijk water te verza
melen. Dat probeerde de te
genpart ij te verhinderen door
de deelnemers van de balk te
slingeren. Daarvoor was een
gevulde jute zak boven de
balk gehangen, waarmee ver
vaarlijk gezwaaid werd. Een
flink aantal deelnemers liep
een nat pak op.

De spanning werd verhoogd
toen bleek dat het tweede
team veel meer water naar de
overkant kon brengen met
een andere tactiek dan
waarin de wedstrijdleiding
had voorzien. Het eerste
team kon slechts 200 gram
verzamelen, het tweede
team bleek met de nieuwe
tactiek ruim 9.800 gram bij el
kaar te brengen. De andere
teams namen deze tact iek
dan ook snel over. Dejury gaf
daarom het eerste team een
herkansing.
Na een spannende en verbe
ten str ijd kwamen aan het
einde van de avond de vol
gende winnaars uit de bus:
eerste prijs: Wester
tweede prijs: GEO
derde prijs: Landbouwver
eniging.
De L. van der Veenstraat
kreeg de prijs voor de spor
tiefste ploeg.

TinySmit

Dunderdagmiddag 7 juni
ston in t taiken van de Grun
neger en zien Grunneger
toal. Nies Sap-Akkerman oet
Hoogezaand las ons veur oet
aign waark. Heur gedichtjes
en verhoaltjes gingen veuraal
over gewone doagliekse din
gen zoas: Moekes toal, zin
leke Naaitje, n zunege Paiter,
n baange schieterd, n dikke
domme loie hond, de netuur,
n vaals gebit en kopen op of
betoalen. Ook las ze n poar
poesieaalbumverskes veur
en allerdeest n spoo kver
hoal. Heur Pa oet Kaalkwiek
(en Kiel) kon vrouger hal mooi
vertellen en doar het ze ook n
poar verhoaltjes van veurle
zen: ain ging over n knien, dei
in t schiethoes verzopen
was.
Tussen neus en lippen deur
haar ze t ook nog even over
de grui van de Grunneger
toal: vrouger zeden ze schie
thoes , dou plee en thoezie (of
thuzie), dcamoa w.c. en nou
het men n toilet.
Ze het ons op t haart drukt, t
Grunnegs te eren: wie ken
nen t in t Grunnegs net zo
goud zeggen as in t Hollands
en t huift ook beslist nait roeg
of onfersaunlek wezen; wie
hebben toc h zeker woorden
genogt. . . Trouwens: in t Hol
lands proaten z' ook nait al
tied even nijtjes!
Zoas ie al wel begrepen heb
ben, ging t over van alles en
nog wat en wie hebben der of
en tou smoaklek om laacht. t
Was mor goud dat ter zoveul
mensen op ofkommen waz
zen, want t was hal gezelleg!

Hillie Ramaker-Tepper

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct !H
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijl(sweg 130 81,

GRONINGEN
tel. 050 - 419791

GEZIEN ...
dat u bi l Vos Op t iek meer b ri l
krilgl voo r uw g eld
Grot e keuze in uiterst be
taalbare m onturen van
de bekend e me rken
met bet touwbare
qa ranne en
service

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

• 1e kwaliteit
• Ruime sortering
• Goede service
• ook voo r: IJz8fW8ren . verf.

keukens, tuinhout, kaa1en

VRU8~NDPRUSOPGAVE

GRAns BEZOR GING----
HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg 6-8 • Ruischerbrug 

Telefoon 050-4 16135
Grat is op maat

T.............. l --..,



Familie Lageweg. Honder
den meters vlaggetjes zelf
geknipt en opgehangen. Als
u weet dat er 5 vlaggetjes op
een meter gaan, dan weet u
hoeveel werk er is verzet

"Garmerwolders" gemaakt
tijdens de kindermiddag

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles tijdig

regelen bij de Rabobank
Voor ik op vakantie ga rege l ik bij de Rabobank ee n aanta l zaken.
M'n reis, het bu iten lands geld, de reischeques, de reisverzekeri ng en
'n safeloke t
Alles wordt altijd snel en to t tevredenh eid uitgevoerd.
Eige nlijk is dat niet zo vreemd .
De Rabobank heeft immers een jarenlange ervaring op het gebied
van vakantieza ken .
Doe daarom zoa ls ik en rege l alles bij de Rabobank . Altijd in de
buurt, snel aan de beurt.

Grote groep fietsers, uitge
dost als Nederlandse vlag

(foto: Henk Reme rie)

Alles was in stijl, tot en met
de schoenpoe~er d~ nog
even zijn "puut" tabak bij el-

• kaar probeerde te verdienen

RBbobaok ~
V.1unm><n

inVûMltinwnsm.



Trekschuit wint eerste prijs

De fest iviteiten van de feest 
week werden geopend door
de jeugd van Garmerwolde.
Er was voor hun een knutsel 
middag georganiseerd, die
door zeker 50 zeer enthou
siaste kinderen werd be
zocht. Er kon gewerkt wor
den met hout , stof, plastic en
metaal. Het lawaai in "de
Leeuw" bedroeg minstens

Omdat de Feestweek dit
jaar voor de t iende maal
werd georganiseerd , stond
er net als vijf jaar geleden,
een optocht op het pro
gramma waaraan het hele
dorp kon meedoen. De or
ganisatie was in handen
van het Oranje-comité. Met
de w innaar van deze op
tocht, de Grasdijkweg/Ge
weideweg, had de G&T-ex
press een gesprek. Aan het
woord komen Jakob
Arends en Tonny Guikema,
twee van de vier mannen
die de motor waren achter
de gezamenlijke inspannin
gen van de twee straten om
met een ec hte trekschuit
aan de optocht deel te ne
men. De andere twee wa
ren Gert Kattenberg en Jan
Veens tra.

Om wat eenheid te krijgen in
de optocht had het organ ise
rend comité het the ma van
de optocht vastgesteld op
Nederland 1798-1992. Deel
nemers aan de optocht kre
gen een bepaalde periode
toegewezen. Tonny Guikema
vertelt hoe dat bij de Gras
dijkweg/Geweideweg in z'n
werk is gegaan : 'Wij kregen

Kindermiddag

150 dec ibel, maar er werden
mooie "Garmerwolders" ge
fabriceerd.
Na deze noeste arbeid gin
gen alle kinderen naar het
speeltuinterrein waar 100
ballonnen opgeblazen wa
ren, die, met een naamkaar-

De trekschu it (toto : Henk Reme" e)

de per iode 1810-1840 toege
wezen. Op een bijeenkomst
van de stra ten bij de familie
Veenstra thu is hebben we het
erover gehad wat we uit die
tijd zouden uitbeelden. We
zijn ervan uit gegaan dat alle
kinderen van de buurt op
onze wagen moesten kun
nen.
Dus wat we gingen maken
moest niet te klein zijn. Een
stoomwals werd genoemd ,
maar die bleek in die tijd nog
niet uitgevonden. Ook heb
ben we gedacht over een

tje van de kinderen eraan be
vest igd , het luchtruim kozen.
Nu maar afwachten welke
het verst komt.
AI met al een zeer geslaagde
middag, waarvan de resulta
ten een week lang het dorp
een heel gezellig aanzicht ga
ven.

Delta v.d. Molen

postkoets. Totdat iemand op
het idee kwam een trekschuit
uit te beelden. Dat leek ieder
een wel wat. De volgende
stap was onderzoek doen
naar hoe zo'n schuit er eigen
lijk uit ziet. Tekeningen van
Anton Pieck zijn bestudeerd,
er is zelfs iemand naar het
Scheepvaartmuseum in Gro
ningen geweest.'

Niet te mooi

Nadat het idee van de trek
sch uit was geboren, kon het

werk worden verdeeld. Er
was nog een maand de tijd .
Elke avond werd er bij de fa
milie Riddering in de schuur
gewerkt van zeven tot half elf.
Daarbij leverde iedereen van
de Grasdijkweg/Geweide
weg zijn aandee l, in werk , in
materiaal of anderszins. Er
hoefde weinig materiaal
nieuw aangeschaft te wor
den. J. Veenstra leverde ijzer
dat overgebleven was van
een oude kas , J. Leugs had
hout beschikbaar, J. Arends
had nog oude schuurdeuren
en een scheepsmast. Voor
de aankled ing leverden K.
Jansen en F. Riddering ge
vlochten tenen manden. De
familie Van Zanten stelde
oude lampen besch ikbaar en
touw kwam van H. Havenga.
'Het mocht er niet te mooi en
nieuw uitzien, want zo zal het
in die t ijd ook niet geweest
zijn,' legt Guikema uit. 'Het
houtmotief op de boot heb
ben we met een soo rt kam
erop geschilderd, zodat het
er heel echt uit zag.' Aan
boord was ook veel levende
have: een konijn en kippen
van K. Jansen, de poes van
de familie Leugs, de geiten
kwamen van de familie Veen
stra .

Aandacht voor details

'We moesten vooral veel aan
dacht besteden aan de kleine
deta ils, want daar let een jury
erg op.' Aan het woord is Ja
kob Arends , een man die
weet waarover hij praat, want
hij werkte twaalf jaar mee aan
de praalwagens van het bloe
mencorso in Eelde. 'Daarom
hebben we veel aandacht be
steed aan de kleding van de
figuranten.
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Koolzaadfietstocht

Een deel daarvan was be
schikbaar doordat er altijd
nog wel iets op zolder ligt, an
dere stukken hebben we ge
leend of gehuurd. Daar heeft
mijn vrouw Trijnzich veel mee
bezig gehouden. Er zijn zelfs
spec iaal voor deze gelegen
heid kniekousen gebreid.
Een probleem waren ook de
klompen . Die moesten onge
lakt zijn. Met veel pijn en
moeite hebben we voor de
meesten een paar kunnen
vinden. Maar een aantal heb
ben we gelakt gekocht en
blank moeten schuren. Een
ander punt was dat niemand
van ons sieraden mocht dra
gen, alle ringen, armbanden
en horloges moesten af. De
mannen was gevraagd zich
de zaterdagochtend niet te
scheren zodat we er een
beetje onverzorgd uitzagen.
Als harde werkers die geen
tijd hebben om zich te sche
ren. Verder konden de kinde-

Op vrijdag 11 mei ging Mees
ter Dick Groenhagen weer
met ons op excursie, maar nu
ook met de vierde klas erbij.
We gingen een kijkje bij de
polit ie nemen. Op het plein
tegenover het Buurhoes
stonden een ambulance, een
motor, een brandweerwa
gen, maar dat weet ik niet ze
ker en nog een paar andere
wagens. Om half 3 werden
we bij school opgehaald in
ME-busjes. We verdeelden
ons in drie groepen . Op het
plein tegenover het Buur
hoes gekomen , gingen we
eerst kijken hoe een auto
werd gesloopt. Met een soort
reusachtig sterke schaar ge
beurde dat. Sommige kinde
ren kregen een stuk auto als

ren op de trekschuit geen lol
ly's krijgen. Die waren er in
die tijd niet. Voor hen was er
een homp bruin brood , geen
voorgesneden plakje want
die waren er ook nog niet. Er
stond aan boord wel een
mand met appels voor hen
klaar.'
De grote zorg voor details
heeft de Grasdijkweg/Gewei 
deweg mee de eerste prijs
opgeleverd. Want juist de
waarheidsgetrouwe weer
gave werd in het juryrapport
genoemd. De jury kon geen
fout ontdekke n.

Zoals de meeste wagens van
de optocht leek ook de trek
schuit een kort levenbescho
ren te zijn. Maar de kinderen
in de buurt hebben erg veel
plezier aan de boot. 'Maan
dagavond na de optocht
hadden we de boot naast
ons huis neergezet,' vertelt J.
Arends lachend. 'En dins-

Bij de politie
aandenken. Nadat we in al
die bussen een hoop infor
matie hadden gekregen,
stapten we het Buurhoes bin
nen. Eerst hadden die jolige
kerels van de brandweer nog
een perkje met schuim on
dergespoten.
In het Buurhoes konden we
eerst naar een plattegrond
van Ten Boer kijken. Toen
mochten we hasj snuiven en
iedereen liep daarna kokhal
zend weg om naar iets an
ders te kijken. Je kreeg infor
matie over van alles en nog
wat. Over de waterpolitie en
over de gewone politie, over
diefstal en over kinderrech-

dagmorgen vóór acht uur za
ten de eerste kinderen er al
op te spelen. Alle kinderen uit
de buurt hebben er op een
middag pannekoeken gege
ten. Als speelobject is de
schuit erg geslaagd. Wat mij
betreft blijft hij deze zomer
vakantie staan. En wat er
daarna gebeurt , zien we dan
wel.'
Dat een optocht niet alleen
betekent dat er een wagen
wordt opgebo uwd, is de er-

Op een zonnig geel stencil
werd ons de koolzaadf iet
stocht aangekond igd door
de vereniging van dorpsbe
langen Thesinge voor zater
dag 5 mei. Op deze voor dit
evenement zeer vroege da
tum zag de wereld er net zo
zonnig uit. Luchtig gekleed
vertrokken de 101 deelne
mers om 13.00 uur vanuit

ten. over alimentat ie, over au
togordels en reaktie. Daar
voor (voor de reaktie) hadden
ze een apparaat. Je moest
met je voet op een pedaal
gaan staan, terw ijl er een
groen lichtje brandde . Als er
een rood lichtje brandde ,
moest je met dezelfde voet
op een ander pedaal gaan
staan. Leuke Ingrid ging met
haar andere voet op het pe
daal bij het rode lampje
staan. Zo had ze een react ie
van 27 ofzo. (55 was nor
maal, geloof ik). Je kon ook
nog een filmpje kijken over
een auto, die in de sloot was
gereden. Eigenlijk kon je er
zowat alles, dus dat was wel
leuk.

Rhoda Schuling

varing van zowel Tonny Gui
kema alsJakob Arends. Mee
doen aan een optocht met de
hele buurt schept een band
waar in de toekomst op kan
worden teruggevallen. Van
oorsprong Garmerwolders
en 'import ' hebben er samen
de schouders onder gezet en
kijken nu samen terug op een
zeer geslaagde, drukke maar
gezellige tijd.

TinySmi t

café Molenzicht. Zoveel ak
tieve dorpsgenoten hadden
de organisatoren niet ver
wacht, zodat in allerijl nog 26
extra routebeschrijvingen
door ontbreken van een foto
cop ieermogelijk heid met de
hand werden geschreven.
Via St. Annen fietsten wij
naar Stedum waar velen de
bijzonder fraaie optoch t be
keken. De volgende stop was
voor de meesten het be
kende café in Westerwij t
werd. Op zoveel aanloop is
men daar niet berekend,
want op zeker moment was
het bier op! In Bedum gearri
veerd trok, ook daar net de
optocht door de straten. Na
dat er een soft-ijs was genut
t igd reden wij via de langste
en zoals beloo fd mooiste
route via Ellerhuizen terug
naar Thesinge. Dankzij het
mooie weer en de verschil
lende "extra's" onderweg
was het voor jong en oud een
geslaagde middag. Inmid
dels hebben we de herinne
ringsvaantjes voor deze 30
km. lange tocht in ontvangst
genomen.

Truus Top

:mal Sunshop
I • . •

••• •

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

* aluminiumzonneschermen* aluminium jaloezieen * vert icale jaloezieën* terrasschermen* houten markk3zen* rolgordijnen* reltuiken * 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

Westerhaven 4 - Groningen

050-122856

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLOE
tel. 050-416501



Foto van de maand

Op de braderie konden de kinderen zich laten schminken (toto : Henk Bemene)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Tiny Smit, Delt a v.d, Molen, Henk Re
merie (totoqraa ü, Tineke Werkman
Uitham, Sjaak Teunis.

Redakt ie Thesinge:
Andries v.d. Meulen (totoq raaf),
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Metha Nijkamp .
Lucie Kol-Slachter.

Eind- redaktie Garmerwo lde:
Tineke Werkman-Uitham,
Dorpsweg 73, tel. 050-4229 89.
(tijdelijk)

Eind- redaktie Thesinge:
Joanne v.d, Meulen, Schutter laan 25,
tel. 05902-3544.

Lay-out: Metha Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta .Juriens,
L. v.d, Veenstraat 15,
9798 PK Garmerwolde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro V.d. bank 815949.

Abonnementsge ld f 17.50 p.j.

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

Prijswinnaars van de op
tocht in Garmerwolde

De jury kende prijzen toe
voor de wagens in de op
tocht, fietsen en aanverwan
ten, erebogen en straatver
siering. Daarin zijn de vol
gende prijzen toegekend.
Wagens:
eerste prijs: Trekschuit (Gras
dijkweg/Geweideweg)
tweede prijs: Het Achterhuis
(W.F. Hildebrandstraat)
derde prijs: Marie Antoinette
(Rederijkerskamer Wester)
Fietsen en aanverwanten:
eerste prijs: grote groep fiet
sers, uitgedost als Neder
landse vlag

tweede prijs : vervoer van
vroeger tot nu
derde prijs: Nederlandse
Bond van Plattelandsvrou
wen
Erebogen:
eerste prijs:Grasdijkweg/Ge
weideweg
tweede prijs: begin Dorps
weg
Straatversiering:
eerste prijs: w.F. Hildebrand
straat
tweede prijs: L. van der Veen
straat
derde prijs : laatste deel van
de Dorpsweg (Melkweg)

Kerkdiensten
Gereformeerde kerk
Thesinge-Garmerwolde

juli: 9.30 u. ds. Jans, Groningen
(H.A.); 14.30 u. ds . Edelman, Be
dum (nabetr. HA)

8 iuli: 9.30 u. ds. van der Wel, As
sen: 14.30 u. ds. Zijlstra , Amster
dam

15 juli: 9.30 u. kand. mw. de Graaft.
Kampen: 14.30 u. ds. de Groot.
Hoogezand

22 juli: 9.30 u. ds. van Wijk, Vledder :
14.30 u. ds. van Wijk , Vledder

29 juli: 9.30 u. ds. Baarlink . Onder
dendam; 14.30 u. ds. Edelman,
Bedum

Herv. Gemeente
Garmerwolde-Thesinge

juli: Thesinge 9.30 u. ds . S. Lan
ser, Groningen

8 juli: Garmerwolde 9.30 u. cand.
mw. J. Seldenrath. Groningen

Stoomfluitjes

Wij zoeken oppas voor
onze 3 kinderen (4, 2, '12
jaar) in Garmerwolde, 2
dagen per week. Tel. 050
414205, L. V.d. Veenstraat
12.
Gevraagd: ruimte voor dis- .1

cotheek "Swing it out". Tel.
416030 of 416049

15 juli: Thesinge 9.30 u. ds. B. Ron
ner, Slochteren

22 juli: Garmerwolde 9.30 u. prof. dr.
H. te Velde, Paterswolde

29 juli: Thesinge 19.00 u. ds. E. J.
Struif, grunneger dainst
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Div. typenen uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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