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Twee creatieve, ondernemende meiden

Corinne Spaan en Janette Ganzeveld tijdens hun optreden met
de groep Quiet Night in Garmerwolde. (1010: Henk Ren,.,'e)

Zaterdagavond 8 juni werd
de feest-driedaagse beslo
ten met een optreden in De
Leeuw van de groep "Ouiet
Night ". Deze band bestaat uit
acht perso nen: René Flok
stra: sologita rist , Fred Jager
sr.: saxofonist, Fred Jager jr.:
slaggi taris t en trompett ist,
Roelof Mulder: basg itarist ,
Richard Koetze: drummer,
Erwin Schwartz: toetsenist,
Corrine Spaan: zangeres en
Janette Ganzeveld: zange
res. De beide laatsten zijn
nichtjes en wonen aan de w.F.
Hildebrandstraat in Garmer
wolde. Namens de G. & T.
ging ik bij hen op bezoek en
stelde enkele vragen.

Hoe zijn jullie bij de band
gekomen?

"Vorig jaar augustus waren
we op een soort werkvakan
tie in Noord-Holland. We
hadden een akoestische gi
taar meegenomen en zongen
na het werk (bloembollen peI
len) enige liedjes. Erwin
Schwartz, de toetsen ist,
hoorde ons en vroeg of we bij
zijn pas opger ichte band wil
den komen proefzingen.
Bloednerveus ginge n we er
heen en.....werden aangeno
men! Omdat we helemaal op
elkaar zijn ingesteld, wilden
we graag samen opt reden.
Gelukkig hadden de leden
van de band daar geen be
zwaar tegen."

Waar treden jullie zoal op
en hoe vaak?

"We treden op bij dorpstees
ten, bruiloften, straatfeesten
en een tentenshow in het
Stadspark (dit is een twee
daagsevenement, H.T.). In
het begin hadden we alleen
promotieootredens: we ver-

dienden er wel niets mee,
maar we waren al lang blij dat
we mochten optreden. Had
den we eerst één optreden
per maand, nu is dat al uitge
groeid tot één per week; vrij
dag hadden we zelfs twee op
één dag!"

Wat voor soort muziek
brengen jullie?

"Meestal zingen we liedjes
uit de jaren 60170 en top 40
nummers, maar we hebben
ook iets uit de dertiger jaren.
We wi llen ook graag wat mo
derne liedjes zingen, maar de
beide "oudere jongeren" vin
den die muziek nogal moei
lijk. (De leden zijn allemaal
rond de twin tig; twee zijn wat
ouder en hebben de nodige

ervaring H.T.). Natuurlijk pas
sen we het programma aan,
aan het publ iek. We proberen
hen mee te krijgen, dat speelt
veel makkelijker. We zingen
liedjes die ons zelf aanspre
ken, het liefst engelstalig. Als
een liedje niet lekker zingt ,
veranderen we het. Neder
lands klinkt nog wat onwen 
nig; omdat we binnenkort op
een bruiloft moeten spelen,
zijn we wat Nederlandse lied
jes aan het leren. Vaak zingen
we tweestemmig (Janette
heeft een lage stem, die van
Corrine is wat hoger H.T.). Af
en toe zingen we ook een so
lonummer, maar dat is veel
moeilijker! Je heb dan geen
steun aan elkaar. Bij instru
mentale nummers zorgen we
voor ritmische ondersteu-

ning: een beetje gitaar, tam
boerijn of sambabal. In de
toekomst hope n we een
avondvullend programma te
hebben met zang en show.
een soort cabaret. Ook een
act in het Gronings lijkt ons
erg leuk."

Wilden jullie altijd al zange
res worden ?

Corrine:"Toen ik een jaar of
zestien was heb ik in Thesin
ge, bij een feest van VIOD,
eens dr ie liedjes gezongen.
Nog eerder - we waren toen
dertien en veertien jaar - trad
in De Leeuw de band "Silver
Sound" op. Omdat we gek
op de dru mmer van de band
waren, wilden we graag een
liedje zingen. Dat hebben we
toen samen met Carina Pops
gedaan. Eigenlijk vond en we
het toen al heel erg leuk!"
"We hebben altijd al graag
gezongen , vooral country
liedjes (Swing low enz.). Op
een gegeven moment heb
ben we een gitaar gekocht en
zijn onszelf gaan begeleiden.
Eerst deden we dit spontaan,
maar na een tijdje hebbe n we
een boekje gekocht; nu leren
we veel van de andere band
leden. Van die begintijd heb
ben we nog twee à drie band
jes vol muziek. Hoewel het
soms geen gehoor is, zijn we
blij dat we ze bewaard heb
ben! We houden ook een
plakboek bij: voor later. als je
80 bent! Dan weet je het alle
maal niet zo goed meer. Onze
ouders hebben ons altijd
enorm gest imuleerd; ze gaan
ook vaak mee naar onze op
tredens. Eigenlijk is de liefde
voor muziek al op de lagere
school begonnen door de
speelse muzieklessen van
meester Dick Groenhagen.
Dat vonden we de leukste les



van de hele school! Meester
speelde op zijn gitaar en wij
(de kinderen) mochten mee
doen met een xylofoon , trian
gel, tamboerijn of sambabal
len. Eén liedje van toen
"Swing low" hebben we nu
zelfs op ons repertoire staan!
Ook de musicals waren erg
leuk."

Krijgen jullie ook mu
ziekles?

Corrine heeft inmiddels drie
maanden les gehad en zij
leert het weer aan Janette.
Een goede ademhalings
techniek is erg belangrijk .
Verder leren ze noten lezen
en ritmisch tikken . Een
goede stemtechniek plus
een juist stemgebru ik kan for
cering van de stem voorko
men. In de toekomst hopen
ze dan ook speciaal op hen
beiden gerichte begeleiding
te krijgen. Omdat ze weten
dat roken niet goed is voor de
stem, proberen ze dat zoveel
mogelijk te beperken! Maar
als je erg zenuwachtig bent
voor een optreden, werkt een
sigaretje wel rustgevend.

Hoe vonden jullie het om
voor "eigen publiek" te
spelen?

"De avond in Garmerwolde
hebben we als heel leuk erva
ren. Tot onze verrassing zijn
ook veel oudere mensen lang
blijven zitten . We zijn begon
nen met luisterliedjes (lang
zame nummers), daarna rock
en roll en tenslotte de ruige
nummers. We speelden niet
op een podium, maar zo in de
zaal; dat werkt erg plezierig.
Er hing een pret t ig sfeertje en
de dansvloer was helemaal

vol. Doordat je (bijna) ieder
een kent en we veel posi tieve
reacties kregen, werd het
één van onze leukste optre
dens. Aan het begin waren
we wel erg gespannen , maar
dat was gelukkig niet te mer
ken."

Toekomstplannen

Op dit moment zijn het twee
leuke en gezellige meiden,
zonder kapsones. Als echte
Groningers blijven ze nuchter
en staan met beide benen op
de grond. "We zien wel wat er
van komt; zo lang het maar
leuk en gezellig blijft. Muziek
is onze grote hobby, maar we
spelen ook graag toneel."
Verder schr ijft Corr ine graag
en is Janette een echte die
renliefhebster. Samen een
bloemenzaakje lijkt hen ook
wel wat. " We zijn twee crea
tieve figuren en doen graag
iets met de handen. Onze
grote droom is later samen
een paardenstoeterij. maar
daar is heel veel investerings
geld voor nodig!"

Wat het ook wordt: zezijn van
plan om het samen te doen!
Ze vormen een echte twee
ëenheid: ze voelen elkaar
precies aan en weten wat ze
aan elkaar hebben!

Hillie Ramaker-Tepper

Rode
Kruiscollecte

De collecte heeft opgebracht
in:
Garmerwolde f 537,75
Thesinge: f 1039 ,60
Alle gevers en geefsters har
telijk dank.

Garmerwolde: Braderie. Een advokaatje gaa t er altijd wel in. (to-

to: Henk Remene )

Garmerwolde: Braderie. Koekhakken. Jong geleerd. oud ge
daan. ttoto: Henk Remerie)
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- plantaardigeendierproefvrijekosmetika
- gespecialiseerd inbehandeling van acné

(Hayoun methode)
- collageen behandeling
- elektrisch ontharen

Behandelingopafspraak

05902-241 BG.N . Schutterlaan21 ,Thesinge
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"ANle"
Tevens :Suéde-relfJigmg.
stoppage en
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Goederen gebrachr
in de L. v. d Vee'lSrmat 3
Garrnerv.olde.
(050-4 13045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht
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Motor of
bromfiets
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Noordhof



55 + middag. Feestdriedaagse Garmerwolde. [to to Teunis Ton)

n Nommerdag veur 55+

Prijzen braderie

Pla tt e land svrouwen:Bloemen
mand je
R. Cornelis, Pop Dijkemaweg 47,
O.H .brug.
Dorpsbelan gen: 589 eieren
1. G. WIekei
2. Ben Vink
3. Wilma Tammeling
Harmonie:Bibberspel
Wilma Tammeling, 15sec.
Vrouwenraad :Boodschappenmand
Cor Kregel (trainer GEO)
Kinderman d: Janny Sibm a. Thesinge
Schietvereniging:
1. Bert Harrns, 56 pnt.
2. René Jerpst ra, 55 pnt.
3. Lucas v.d. Molen. 54 pnt.
C. Bos. 54 pnt.
M . Ritsema. 54 pnt.
R.H.B. Ten Boer:Kop van jut
Jan Dolfijn
P.J .G.G.: Ballen gooien
1. ua Dijkerna
2. Sjoe rd Hoekstra
3. Joop de Haan
Kantklossen: 389 spelden
Anneke Kattenberg
Pop: naam MARTIN . De naam is niet
ge rade n. Na loting ging de prijs naar:
fam. H. ten Cate, Thesinge .
G & T Ex press: Wissellijst met foto
naar keuze.
Na lot ing heeft Klaas Verbree de pr ijs
gewonnen.
Hervormde gemeente Garmer
woldefThesinge
mand met inhoud: Eelco Nijmeier,
Thesinge
kusse n: M evrouw J. S tar-Wassens

GEO:Prijswlnn aars do eltrappen op
de braderie in Garmerwolde bij de v.v.
G.E.O.
1e prijs: Kees ten Cate (Th.)
2e pr ijs: Arie Steenhuis (Gw.)
3e prijs: Jan van de r Iuuk (Gw.)
4e p rijs: René Blokzijl (Th.) Dit was
een ext ra jeugdp rijs.

Er werden rollades thuisbezorgd door
de v.v. G.E.O.
Cult urele vereniging gemeente Ten
Boer:
De taart: Dick Bathoor n. Garrner
wo lde
Sla gerij J. Fe enstra: paardew orst
3015 gram
Dhr. L. Wegt er. Garme rwo lde 300 0
gram
Prijzen fietstocht :
1. groep 2:
G. Santing
C. Veenstra
1. Wegter
L. Wegter
C. Katt enberg
B. Havinga
2. groep 5:
A. Havinga
B. Veninga
J . Mock inq
K. Ebeling
I. Mun st ra
P. Pestma n
3. groep 1:
Lucas v.d , Molen
Harmen Schuur
Ingrid v. Zan ten
Reinier Buringa
Frouwke Schuur
Mo nique Vink

t Is al weer de elfde keer dat
er n feestweek in Gaarrnw ól
holden wordt ; dit rnoal gain
vaaier, mor drij daagen! De
55- plussers bennen t eerst
aan de beurt: dunderdag 6
juni is der n gezellege nom
merdag veur ale oldern oet
de Gemainte Ten Boer. t Is dit
maal hal wat aans as aander
jaaren . Harry Dressèl (in 1908
in Winschoten geboren as
Harry Dresselhuis) holdt ons
bezeg met zang, dans, mop
kes enz. Deurdat zien pioa
nospeu ler wat loater komt,
ken e veur de pauze allain

mor wat "kletsen". Mor noa
de pauze begunt t betere
waark. Man, man, man.....ik
geeft joe t te doun : 82 jaar en
din nog zo over t toneel hin
hupsen! Ook n "jonge maaid"
(fine v.d. Goot) is e nait vies
van. Hai wil heur mor wat
geern op schoot hemmen! t
Is n genot om naar te kieken
en te lustern: ain en aal bewe
gen en din dij gline ogen! Wie
hemmen wat of laacht, dij
nommerdag!

Hillie Ramaker-Tepper
Garmerwolde braderie: kindermarkt. tto to: Henk Aemerie)

((RIlIJRTHERm WIl" Slager ~

J. FEENSTRA
- Centrale verwanning

- Sanitaire installaties

- Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

aquathe rm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16

9723 TN Groningen

Rijksweg 145- Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
OD de markt in Ten Boer



Demonstratie Duitse herdershonden

In het kader van de feest
driedaagse gaf de Vereniging
van Duitse Herders een de
monstratie van wat er zoal
met een hond gedaan kan
worden. Er waren dri> ",roe
pen honden aanwezig: be
ginners, gevorderden en met
cert ificaat. Dit was om het
verschil duidelijk te maken
wat ze al wel of nog niet ken
den. Met de heer Hart lief,
voorzitter is een achter
grondgesprekje gevoerd.

Waarom worden er demon 
straties gegeven?

De heer Hartlief: "Veel men
sen hebben een hond en
doen er verder niets mee. An
deren gaan er mee werken,
deels omdat ze er aardigheid
aan hebben en omdat ze een
hond willen hebben die ge
hoorzaam is en doet wat de
baas zegt. Deze demonstra
ties zijn om te laten zien dat
een hond veel te leren valt,
dat ze goed onder appèl te
houden zijn en dat het beslist
geen overal-poepende-ma
chines zijn. Als ze overal
gaan poepen, is dat vaak de
schuld van de baas. Die had
het de hond beter moeten Ie
ren."

Wat houdt een hondenclub
in?

De heer Hart lief: "Het belang
rijkste is om mensen te leren

Feestdriedaagse in Garmerwolde: Show met herdershonden.
(foto: Henk Bemenet

omgaan met honden. Vaak
moeten de bazen meer leren
dan de honden zelf. Er wordt
twee maal per week getraind.
De honden beginnen als ze
een half jaar oud zijn. Er zijn
drie klassen waarin ze exa
men kunnen doen. Hoe snel
dit gaat hangt van de hond en
de baas at Een goed ge
trainde hond doet alles wat
de baas zegt en ook alleen
maar als de baas het zegt."
Hiervan zagen we een mooi
staaltje. Het publiek mocht
een paar afgelegde honden
proberen bij zich te laten ko
men. Ze deden hun uiterste
best maar het lukte niet. De
bazen riepen slechts één
maal en ze kwamen. De heer
Hartl iet vervolgt: "Verder oe
fenen we het pakwerk. De
honden wordt geleerd om al
leen diegene vast te pakken
die een speciaal pak aan
heeft of een speciale mouw
draagt. Bovendien moet die
gene ook nog in beweging
zijn. Dit in tegenstelling tot
politiehonden; daaraan
wordt geleerd om alles te
pakken. Heeft de pakwerker
zijn pak uitgetrokken, dan
heeft de hond totaal geen be
langstelling meer voor de
man." De demonstrat ie die
deze mensen en hun honden
gaven, was het bekijken
meer dan waard.

Dett a V.d. Molen

Onbezorgd op vakantie?
Dan eerst alles tijdig

regelen bij de Rabobank
V oor ik op vakantie ga regel ik bi j de Rabob ank een aantal zaken .
M 'n reis, het bui tenlands geld, de reischeques. Je reisverzekering en
'n safeloket
Alles wo rd t altij d snel en tot tevredenh eid uitgevoerd .
E igenlij k is dat ni et zo vree md.
D e Rabobank heeft immers een j arenlange erva ri ng op het gebied
van vakant iezaken .
Doe daarom zoals i k en regel alles bij de Rabobank. A l tijd in de
bu urt , snel aan de beurt. Rabl~bllinl



Feestavond van "de Til"

Groep 1en 2 geschminkt voor hun optreden. II. /.n.r.: Tim v.d.
Belt, Pieter Jan Karsijns, Diederik Top, Mark Sarfo en Jannie
Goedhart. (fot o: Roehe Karsunsl

zaterdag 8 juni De krokuseter

Raadsels rond het ruime
sop.

Na de ruime pauze voor kof
fie, ranja en koek met gele
genheid om eventueel de al
lerkleinsten in bed te stop
pen. is de beurt aan de bo
venbouw. Professioneel (Alie
Blaauw) geschminkt pas
seert het gezelschap de
douane om via de loopplan k
aan boord te komen van het
schip waarop zich de "raad
sels rond het ruime sop" af
spelen. De 18 leerlingen van
meester de Boer zitten goed
in hun rol. Sommige jongens
weliswaar in een damesrol,
maar dat verhoogt de pret al
leen maar. In dit kolderieke
stuk worden schitte rende ty-

pes neergezet. Om er maar
een paar te noemen: de tut
tige zusjes. bekakte Ioos, de
badjuffrouw die liever balle
rina was geworden. Neptu
nus en de zingende show
master. een flitsend stuk met
veel talent en enthousiasme
gebracht. De liedjes uit deze
musical zijn inmiddels gepro
moveerd tot top-hits. Regel
matig hoor je het Tal-tal lied
en ook het slotlied is een
echte kraker! Behalve een
daverend applaus ontvingen
de spelers en medewerkers
een mooie roos. Dit was te
gen 10 uur het slot van een
geslaagde feestavond die
voor belangstellenden nog
op video te bewonderen is.

Truus Top

verzorgde voeten
komen verder

ingegroeide nagels
ee ltvorming

likdoorns

voor voetanamnese
massage

ref lexzóne
therapie

Marleen Ossentjuk
Dorpsweg 18
Garmerwolda

050-418468

Musicall "Raadsels rond het ruime sop ", ttoto: Hans ' .d. Berg)

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldw eg 6·8 - Rui scherbrug 
Teleloon 050 -41613 5

Gratis op maat

• Ie kwalite it
• Ru ime sortering

• Goede service
• ook voor: Ijzerwaren, verf,

keukens, tuinhout. kaa~en

VRUBUUYENDPRUSOPGAYE

GRAfIS BEZORGING----::=--
• SANITAIR en

CV HANDEL

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

De onderbouw, groep 3,4 en
5, voert een toneelstukje op
getite ld "de krokuseter". Het
decor is door de kinderen zelf
geschilderd. De strijd tussen
bloemen in alle kleuren met
de krokuseter die het voor
jaar wil tegenhouden is het
onderwerp van dit stukje. De
krokuseter verliest het vande
prachtige zon die hem vanaf
het trapje beschijnt en hem
doet smelten. Alles ziet er
heel verzorgd en fleurig uit.
De kinderen en juf Ina heb
ben er duide lijk met plezier
aan gewerkt.

WASMACHINE.
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENt

DEFECT?

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

GRONINGEN '
tel. OSO - 419791

Krijn Veuger
repareert

correct I!!

Als lange slinger met feeste
lijke hoofdtooi komen de
kleuters van juf Trienke goed
7 uur zingend het Trefpunt
binnen. De zaal is overvol, er
moesten nog stoelen bij op
het laatste moment. Als alle
kinderen van groep 1 en 2 op
het toneel zitten start de mu
ziekband voor hun volgende
liedje. Aandoenli jk zijn de
kleintjes in hun uitbeelding
van verschillende diersoor
ten. Geschminkt en gekleed
in een passende kleur hup
pelt dit volkje onbevangen
over het toneel.



Verbetering van fietspad

Zoals vaker geschreven, be
vindt het fietspad van Ten
Boer naar Ruischerbrug, zich
in een erbarmelijke staat.
Veel inwoners die er regelma
tig gebruik van maken, heb
ben zich ook afgevraagd
waarom dit niet meteen met
de provinciale weg is aange
pakt. Om hier een antwoord
op te krijgen, heb ik met de
Provinciale Waterstaat, afde
ling Beheer wegen en kana
len gebeld. De heer Perdok,
werkzaam bij deze dienst,
gaf het volgende commen
taar.
"Het onderhoud van provin
ciale wegen is niet onderge-

bracht bij onze dienst, het on
derhoud van de fietspaden
echter wel. Een leek zegt dan
al gauw, waarom wordt dat
niet tegelijk even meegeno
men. Het is bij ons bekend
dat met name het traject tus
sen Garmerwolde en Rui
scherbrug en tussen de Bo
venrijgerweg en Garmer
wolde wegzakt in de sloot.
Daardoor is er een verkeers
gevaarlijke sitiuatie ontstaan
die zo snel mogelijk moet
worden aangepakt."

Hoe snel is snel?

"In de tweede week van juni

is het programma voor het
herstellen gereed. Dan is er
berekend hoeveel asfalt er
nodig is voor herstel. Hier
voor wordt een prijsopgave
gevraagd bij een aannemer.
Zodra dit alles rond is, wordt
er meteen aan het herstel be
gonnen."

Op welke manier vindt het
herstel plaa ts?

"Er wordt een dikke laag as
falt opgeb racht, zodat het
wegdek weer enige jaren
mee kan. Maar ik weet ook
wel dat dit geen definitieve
oplossing is. De enige goede

methode is de sloten te dem
pen. Maar dit stuit op proble
men met het waterschap en
de aanliggenden. Een andere
oplossing is een lichte dam
wand naast het fietspad te
slaan. Maar dat is vrij kost
baar. Voorlopig wordt het
eerst opgelost met een dikke
laag asfalt, zodat de veilig
heid weer gegarandeerd is,"
aldus de heer Perdok. Of dit
alles op korte termijn zal
plaats vinden, is nog afwach
ten. Misschien is er voor het
nieuwe schooljaar weer be
gint, een redelijk fietspad. We
blijven optimistisch.

Delta V.d . Molen

Show van modelvliegtuigen tijdens de Feestdriedaagse in Gar
merwolde. Foto: Henk Remerie

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
alt ijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigtloldstraat 20, TenBoer
Tel.:OS902-1 90S

Dinsdagavond - theorieavond
Examentrainingpercomputer

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIENENSCHAPEN

• behandeling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

WHITE Gazonmaaiers
Div. typenenuitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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



In gesprek met Ben en Elly Vink

De familie Vink: wennen aan alle verandering. (tot o : Jeur us Ton)

In augustus '89 kwamen
Ben en Elly Vink samen met
hun drie dochters Moni
que, Ivonne en IIse en hun
veestapel naar het Noor
den. Om nog boer te kun 
nen zij n verl ieten ze Haar
lem om het bedrijf van Eitje
en Francien van Huis aan
de Lageweg over te nemen.

Veehouder aan de rand van
Haarlem

Sinds 1975 woonden Ben en
Elly bij het bedr ijf van zijn va
der. De 30 hectare land wat
ze daar pachtten was slecht
verkaveld: het lag verspreid
over tien locaties in een straal

. van 4 kilometer. Het boeren
daar was heel anders . "Ik zat
daar meer op de weg dan op
't land". Aldus Ben. "Ik had
ook meer materiaal nodig
b.v. voor het vervoeren van
vee, de voederwinning en het
onderhoud van sloten en
greppels. Daar lag er niet, zo
als hier, drainage in het land
voor de waterafvoer. Onze
stallen stonden op twee loca
ties. En de koeien stonden
gewoon ouderwets aange
bonden op stro . In het Wes
ten durfde je tien jaar gele
den de gok al niet te nemen
om te investeren in een mo
derne loopstal."

Geen toekomst

Volgens Ben is het boeren in
het Westen een aflopende
zaak. De grond is er nu al
duur en zal in de toekomst
voor boeren niet meer te be
talen zijn. Ben geeft drie re
denen aan waarom ze Haar
lem hebben verlaten: "De ver
stedel ijking neemt nog
steeds toe. Vanuit ons raam

zagen wij de nieuwbouw op
rukken. Daarmee samenhan
gend de toename van recrea
tiemogelijkheden. En de
komst van de tweede Velser
tunnel. Eén voormalig per
ceel van mij is al uitgediept.
Dat zand is o.a. gebru ikt ten
behoeve van de wegenaan
leg voor die tunnel." Ben en
Elly zijn gaan uitkijken naar
een ander bedrijf met meer
toekomst. "Emotioneel moei
lijk, zeker ook voor famil ie,
maar wil je blijven boeren dan
heb je geen keus."

Een hele verandering

Met de verhuizing veran
derde veel. De streek is an
ders: uitgestrekter. De men
sen zijn anders : rustiger, te
rughoudender. Het bedrijf
werkt heel anders. De kinde
ren moesten wennen en voor
de koeien was het beton van
de loopstal eerst wel erg
hard. Nog geen jaar na de
verhuizing werd er een begin
gemaakt met de bouw van
een nieuwe stal. Het boeren
hier vindt Ben veel plezieri
ger. "De koeien staan op één

plek en het land ligt om mijn
bedrijf. Het is veel makkelij
ker werken, terwijl ik wat be
treft personeel ben gehal
veerd. Ik doe het werk nu al
leen samen met Elly, terwijl er
in Haarlem veel hulp van fa
milie was." Wat betreft het
wonen zijn ze minder enthou 
siast. Vooral voor Elly is dat
wennen: "Het woonhuis ligt
hier achter. Ik ben veel min
der betrokken bij de dage
lijkse beslommeringen van
het bedrijf omdat alles veel
meer vóór plaats vindt. In
Haarlem hebben we zelf een

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwééreen nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke leervert-proc ed é van Allr ound Leder service is hun bankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aansenato rijs. Bel voor meer informatie:
050-424 205

~llD

LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Onder: de jaarlijkse rommelmarkt van de Harmonie op het
schoolplein in Garmerwolde trok als vanouds de nodige be
zoekers. (toto : Henk Bemene)

MIDOELBERT
050416263

ENGELBERT
050--416217

Instalatiebeaijf

Fa. W. KOOI & Zn.

GAS-WATER
ELECTRA

Boven: een prachtig kartonnen kinderdorp tijdens de drie
daagse in Garmerwolde. (foto , Henk g emener

"Eltje en Francien waren
onze eerste kontakten hier.
Zij zijn meer en nu zeker op
Garmerwolde gericht met als
gevolg dat wij ook eerder met
Garmerwolde kennismaak
ten. Onze jongste twee kin
deren gaan daar naar school
waardoor ook sneller kontak
ten ontstaan. Maar bij festivi
teiten in Thesinge zijn we
ook. 't Gronings dialect is
wel te volgen. AI merk ik wel
dat Groningers elkaar in hun
eigen taal beter aanvoelen en
ieder dialect haar eigen uit
drukkingen kent. Op de
feestdriedaagse vroeg ie
mand mij "mag je hier we
zen?" En ik antwoordde: "Ik
zou niet weten van wie niet."

Joanne van der Meulen "J

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutter1aan 28,
telefoon 05902-1957

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

Meer georiënteerd op Gar
merwolde

woo nhuis gebouwd vóór het
bedrijf. Dat was gezelliger en
bovendien comfortabeler."
Wanneer ik even later de foto 
reportage van de verhuizing
zie krijg ik een beter beeld
van de veranderde situatie.
Dan is goed zichtbaar dat de
fam. Vink er wat betreft het
bedrijf er op vooru it is ge
gaan maar wat wonen betreft
heeft moeten inleveren. Dat
zijn toekomstp lannen. Zo
heeft Ben ook plannen om
het bedrijf voor bij de weg af
te rasteren : "Niet alleen om
eventueel uitbrekend vee te
gen te houden. Ik wil mijn be
drijf 's avonds ook fatsoenli jk
kunnen afsluiten. Ook al zijn
Groningers rustige mensen,
er wordt hier ook weleens
een auto meegenomen."



Thesinge als jazzpodium in trek/
• CV,~T8

Th~nge begint een
steeds belangrijker plaats
in te nemen als jazzpodium
in het noorden van het land.
Niet alleen vinden steeds
meer artiesten van naam
hu n weg naa r de Klooster
ke rk , ook het publiek blijft
in grote getale naar de
Kerkstraat komen om van
de jazz te genieten.

Dat bleek weer op donder
dag 13juni, toen de Culturele
Vereniging gemeente Ten
Boer haar derde concert or
ganiseerde in de serie Jazz in
de kerk. Na knallers als
Greetje Bijma en het Podium
Trio was het deze keer de
beurt aan het kwartet vansa
xofonist Paul Stocke r. Deze
Amerikaan trekt al zo'n jaar
of elf over het Europese con
tinent, vergezeld van wisse
lende begeleiders . Het was
de bedoeling dat het Zuid
afrikaanse saxbeest Sean
Bergin met Stocker naar The
singe zou komen afreizen,
maar op donderdagochtend
bleek dat een fikse kaakont 
steking Bergin enkele dagen
aan het bed zou kluisteren.

In de trein

Toen bleek de ware aard van
de Vertolker van Geïmprovi
seerde Muziek. In Amster
dam, waarvandaan het ge
zelschap zou vertrekken,
werd trombonist Joost Buis
opgetrommeld. In de trein
naar Groningen werd het re
pertoire voordie avond door
genomen en 's avonds stond

het gezelschap, met Gronin
ger drummer Victor de Boo

. en bassist Tjitze Vogel, zich
om kwart over acht warm te
spelen in de Kloosterkerk.

Calypso

Van enige onwennigheid was
niets te merken. Er werd van
acquit bezield en gemoti
veerd gespeeld. Melodische
stukken en harmon ieus sa
menspel werden gepast af
gewisseld met doorleefde
ruigpo terij : het publiek (zo'n
vijftig man) deinde mee op de
swingende stukken en hui
verde zo nu en dan wanneer
de middeleeuwse muren

kraakten . De lol van de mu
sici werkte aanstekelijk. Het
was voor allen de eerste keer
dat ze in een kerk optraden
en iedereen vond het span
nend om "met de kerk mee te
spelen": de galm en echo's
van het eerbiedwaardige ge
bouw op te nemen in het ei-

Stoomfluitje
GEZOC HT
M.i.v. half augustus voor
Ewout (dan drie maanden
oud) een lieve oppas rn/v
voor ongeveer 20 uur per
week, verdeeld over drie da
gen. Cees BoerITruus
Broemsma, tel. 05902-2997.

Jazz in de kerk. (toto : Jeunis Ton)

gen niet geringe spel. Eigen
composities van Stocker
werden afgewisseld met
werk van Omette Coleman
en Sean Bergin. De vlam
sloeg echt in de pan bij het
laatste stuk: een door Stoc
ker gearrangeerde calypso
uit Martinique. Wat een feest!

Jazzreuzen

Ongeveer de helft van het
aanwezige pub liek bestond
uit Thesingers. Onder de an
dere helft bevonden zich
jazz-aanhangers uit de hele
provincie. waaronder één
van Groningens jazzreuzen:
Jenne Meinema. Het Nieuws-

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
ooderlloud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501

VERHUIZEN?
Bestelauto te huur:

met of zonder chauffeur
bij:

dANSEN
TRANSPORT

GARMERWOLDE
050-416365



Foto van de maand

Feestdriedaagse in Garmerwolde. Rondgang van de Harmo
nie. (foto: Henk Bernene)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerw olde:
Carel Hazeveld . Peta Jurjens.
Delta v .d. Molen. Henk Remerie
(totoq raaf),Tiny Srnit , Hillie Hamaker
Tep per, Siaak Teunis. Ton Werd ek
ker.

Redakt ie Thes inge:
Teunis Ton (fotograa~.

Elisabeth Tolenaar,
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top, Metha Nijkam p.
l uc ie Kol-Slachter.

Eind -red akt ie Garmerwoloe:
Tiny Srnit , Do rpsweg 36,
tel. 050-417178

Eind-redaktie Thesinge:
Joanne v.d . Meulen. Schulterlaan 25 .
tel. 05902-3544.

l ay-ou t: lucie Kol-Slacht er , Me tha
Nljkamp

Tekeningen : Ad van Zalk

Administratie: Peta Jurjens.
l. v.d, Veenst raat t 5,
979 8 PK Garmerwolde.
te l. 050-416094 .
Bank : Rabo Garmerw olde.
rek.nr. 32. 07.05 .749
gi ro v.d , bank 8 15949.

Ab onnementsgeld / 17.50 p.j.

Kopij inleveren: steeds vóór het
28 weekeinde van de maand.

blad van het Noorden was
vertegenwoordigd en ook de
voorzitter van de Sticht ing
Oude Groninger Kerken. mr.
H. de Olde wilde weleens we
ten wat er in "zijn" kerk ge
beurde . Hij werd prompt lid
van de CVgTB en wil voor
taan alle jazzconcerten in zijn
kerkenblad aankondigen.
Een andere, meer dan ge
middeld geïnteresseerde,
aanwezige was Gerard Am
merlaan, momenteel waar
schijnlijk Nederlands beste
jazzbassis t. Na afloop, bij
een kopje koff ie, liet hij weten
onze uitnod iging om ook
eens in Thesinge te komen
spelen serieus in overweging

te nemen. Wie weet. In okto
ber is er weer jazz in Thesin
ge. U hoort van ons.

Ton Heuvelmans

Wist U dat?

Pluc Plaatsman druk bezig
is in Thesinge een 'crea
tieve toer ' te organiseren?
Doet u iets leuks dat u aan
anderen wilt laten zien/ho
ren (van tuinieren tot
kunstsc hilderen. . . het
maakt niet uit)? Bel 1927.
iedere abonnee helemaal
gratis een 'stoomfluitje' in
de G&T kan plaatsen?

winkelcentrum ..Iewenboro"
I lel 4"779L lI:o nin9~n

I
I
I

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

ook \ 'OOf groepen

Dorpsweg 55
Garrncrwo lde
050- 416252

Kerkdiensten GereI. Kerk
Thesinge/Garmerwolde

7 juli: 9.30 u. Drs . Buys. Hoog kerk:
14.30 u. Drs . Nageihoui , Bed um

14 juli: 9. 30 u. Ds. V.d. Wel. Assen :
19.00 u. Drs. Strielman, Wagenbo r
gen

21 juh: 9.30 u. Kand . Ridd er-v. Megge
ten, Grijpskerke (Zld); 19.00 u. Kand .
Renkema . Kampen

28 juli: 9.30 u. Ds. Wielem aker, Gro
ningen; 14.30 u. Ds. v. Leeuwen. Kal
Ium

Kerkdiensten Hervormde
Gemeente Garmerwolde
Thesinge

7 ju li Garmerw olde 9.3 0 u. prof. d r.
A.C. Honders. Groningen; 14 ju li The
singe 19.00 uur ds. E.J. Stru if, Oosle r
walde, grunneger da inst

21 ju li Garm erwolde 9.30 uur ds. P.J.
de Bruyn, Groningen

28 jul i Thesinge 9.30 uur ds. JA van
Mierlo-van Kuipers


