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" t Is mie hier braaid noar t zin!

De heer Tide Dijkema (to to: Teur us Ton)

Deze uitspraak van de heer
Tide Dijkema (S9 jaar, woon
achtig in "Bloemhof", Ten
Boer) leek me een passende
titel bij onderstaand verhaal
over zijn leven. Toen we kwa
men te praten over de zeven
tien jaar die hij nu in het be
jaardentehuis woont , zei hij:
"Van dag af aan was t mie
hier braaid noar t zin."
Ik had 's middags om half
drie (na zijn middagslaapje)
met hem afgesproken en hij
ontving me met een grotepot
thee en roomboterkrakelin
gen.

Jeugdjaren

"De eerste 6 jaren van mijn le
ven woonde ik in de buurt
van het voormalig slachthuis
in Groningen, achter het
Damsterdiep. Mijn vader
werkte daar als voermans
knecht bij stalhouderij Boon.
Ze hadden er zo'n 60 à 70
paarden en vervoerden aller
lei materia len o.a. koren van
uit de schepen . Mijn vader
Jan Dijkema was getrouwd
met Aaltje Ellérie uit St. An
nen. Opoe Ellérie kon zich als
weduwe niet meer alleen
"redden " en daarom zijn we
in 1905 naar St. Annen ver
huisd, waar mijn vader
knecht werd bij café Kooi
man; daar was nl. ook een
dekstation voor paarden aan
verbonden. Wij woonden op
een klein boerderijtje bij dat
dekstation, ik meen aan de
St. Annerweg. Potjebuul
noemden we St. Annen toen.
Potjebuul is 'ruierom' en dat
is dus meel met kokend wa
ter, luie vrouwenn kost, snel
klaar" aldus de heer Dijkema.

Lagere school

"Ik heb één jaar in St. Annen
op de lagere school gezeten,

toen verhuisden we naar de
Kievitstermolen. Mijn groot
moeder ging mee en is daar
overleden. Kievitstermolen
ligt een half uur gaans van het
dorp Thesinge (langs de Kar
dingermaar); we gingen dus
in Thesinge naar school. Het
hoofd van de openbare
school was meester Rein
ders, een meester van Jan
Ledderom . Hij was "doorlo
pend " uit de school. Hij was
dan thuis of anderszins op
pad. Wij moesten maar
schrijven. Je snapt dat we
niet veel hebben geleerd.
Ook van speuien kin ik mie
nait veul veurstellen, wel dat
wie ondeugd oetvraten . Mijn
vader was niet alleen mole
naar op de watermolen maar
werkte erbij als landarbeider,
zodat hij ook veel van huis
was. Wie gingen din stiekum
aan de rou van meulen han-

gen om zo over de polder
sloot hén te zailen. Mijn broer
Jaap hing er een keertje aan
en durfde er niet meer af. Dat
was best gevaarlijk. Zo herin
ner ik me ook nog dat broer
Sybolt (of misschien was het
toch wel Jaap?) en ik een
oude kip vingen en dan bo
ven in de molen kropen om
hem vandaaru it te laten
vliegen."

Gewaaister meulen

"We hebben twaalf jaar op
Kievitstermolen gewoond,
daarna twaalf jaar op Ge
waaister meulen, die lag op
tien minuten gaans van The
singe. Vroeger waren er wel
zes molens aan die kant van
Thesinge langs het Maar. Wat
ik me van thuis herinner uit
die periode? 't Was gezellig
thuis, mijn vader speelde har-

monica en we zongen veel.
Ook schaatsten we vaak op
het Maar, bij ons huis. We wa
ren dan met mijn broers en
zussen Albertje , HH, Sybolt ,
Heike en Jaap. We waren met
ons zessen, maar de oudsten
waren toen al aan het werk.
Vooral mijn ouders gingen
graag schaatsen ; mijn pa liep
zelfs in de baan."

Aan 't werk

"Na de lagere school kwam ik
direct op dienst in een klein
boerderijtje aan de Thesin
gerlaan, als leerjongen/
knecht. Ik verdiende f. lS0,
per jaar en moest melken,
leerde ploegen en al het an
dere voorkomende werk. De
eigenares was een vrijgezelle
vrouw, Rika van Bruggen , ze
had een gemengd bedrijf.
Daarvandaan kwam ik intern
bij een schatrijke boer met
twintig paarden . Boer Pieter
Bolt had twee boerderijen bij
St. Annen; de boerderij waar
ik werkte had hij van zijn tante
op zijn verjaardag gekregen!
't Was een reuze beste man,
das nait aans, de luiste kerel
kon wel bie hom terecht. Ik
moest zelf mijn werk opzoe
ken, de boer was veel weg.
Maar ik heb er een goede pe
riode gehad. Om half vijf 's
morgens was het dag, dan
moest ik twee koeien melken
tot vijf uur en daarna een wa
gen vol klavermaaien voor de
twint ig paarden. Daarvoor
had ik de tijd tot half acht
want dan at ik met de
"maaid" .
Het eerste jaar maaide ik met
de zeis, dus met de hand, in
het tweede jaar van mijn
dienst kwam er een maaima
chine. Om half acht aten we
apart, je was er als knecht en
maaid, je had geen omgang ,
ook niet met de kinderen van



de boer, er werd alleen ge
groet. In mijn eerste dienst
was dat niet zo. Dit was een
hogelandster boer : boven is
't "wat blieft meneer" en ach
ter is 't "god help mie". Ja je
voelt je daar wel gegriefd
door.
De ochtendmaaltijd bestond
uit twee snee roggebrood,
zelf gekarnde schapeboter
en "gereven" kaas van de
melkfabr iek.
's Middags kregen we vaak
stamppot, redelijk goede
kost , niet overdreven. Ik had
er een goede tijd, 'k zat vaak
eens even onder de dikke
kastanjeboom, je werd er niet
gedreven."

Verkering

"Mijn vrouw Trientje Poste
ma, ontmoet te ik op een
feestje in Garmerwolde. Ze
diende bij dokter Groeneveld
in Groningen, haar ouders
woonden in Westerbroek, ze
komt uit een gezin van tien
kinderen, zij is van 1901. We
hadden drie jaar verkering en
ik ging dan één of twee keer
per week naar de stad of naar
Westerbroek. We wandelden
dan wat in Groningen of gin
gen naar haar zus op bezoek,
naar de kermis en natuur lijk
naar de "achtentwintigste."
Zo herinner ik me nog een
dikke zwarte lucht, we haast
ten ons uit het gedrang en
waren net op tijd bij de dokter
aan de Spilsluizen. Na één
jaar verloving zijn we ge
trouwd in Ruischerbrug . Dat
was in 1925. Wemoesten wel
zuinig wezen om te sparen."

Aan de Singel in Thesinge

"We kwamen "op Singel" te
wonen, daar ook werden
onze kinderen Jan, Aaltje,
Roelie geboren, Later, dat wil
zeggen na daar 50 jaar ge
woond te hebben, verkoch
ten we ons huis aan de jour
nalist van der Meulen en nu
wordt het huis door de familie
van Rijssel bewoond .
In ons trouwen werkte ik veel
en hard, dat moest ook wel
want de dertiger jaren waren
zeerarm. Zo heb ik op 't holt
stek gewerkt , op de kunst
mestloods in Ruischerbrug
moest ik zware zakken sjou
wen en ook vervoerde ik per
Apollopraam suikerbieten
naar de suikerfabriek . Als
landarbeider werkte ik der
tien jaar bij Rikkert Oudman
op Achter-Thesinge. We wa
ren daar met zijn drieen uit
Thesinge: Roelf Robbe, Aalje
Koopman en ik. We bewerk
ten met paardekracht 40 ha.

bouwland. Daarna werkte ik
ook dertie n jaar bij huurboer
Piet Huizinga op Bovenrijge
(naast de gebroeders Schut
ter). Dat waren heel plezie
rige mensen, dus daar
werkte je graag. De laatste
dertien jaar, ja ook toevallig
dertien jaar, was ik bij Dieters
ook op Bovenrijge. Dat was
daar heel mooi en makkelijk
werk, niet zwaar want alles
ging machinaal."

"Op pens ioen"

"Vanwege mijn rug kwam ik
op 59-jarige leeftijd "op pen
sioen". Eerst was ik nog voor
50% afgekeurd , maar dat
was niet naar mijn aard, want
toen moest ik achteraan lo
pen i.p.v. vooraan. Het eerste
jaar thuis vond ik wel moeilijk,
maar na dat eerste jaar beviel
het me goed. Ik ben altijd veel
met het gezin en de kinderen
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opgetrokken, heb nu ook een
goede verhouding met de
kinderen. Ook toen ze klein
waren het t laank west dat ze
alle drij nog boven op mien
rug zaten te rementen en te
vröszeln. 's Avonds na het
werk was ik veel in de moes
tuin, we verbouwden alles
voor onszelf. Ontspanning?
Ja, t was der aans nait bie as
waarken. Maar eenmaal "op
pensioen" heb ik me ook
nooit verveeld: ik ging vaak
vissen, lapte stoelen of deed
andere karweit jes en we gin
gen ook veel op visite o.a.
naar mijn dochter in Rotter
dam."
Over het wonen in Thesinge:
"Dat was goed, maarvroeger
hadden de gereformeerden
de overhand, je had slechts
een beetje omgang met me
kaar, ook die gescheiden
scholen werkten dat in de
hand. Onze kant hing er maar

"Bloemhof". Tide Dijkema is blij dat hij er zit. Itoto: TaurusTon)
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Gemeentedag Ten Boer:
veel te doen en te zien

een beetje bij toen er eens
een gezamenlijk feest was,
dat wilde dus niet. Ik zat toen
ook nog niet in verenigingen,
dat kwam later in Bloemhof. "

Bloemhof

"Omdat mijn vrouw slechter
werd, ze was erg duizelig en
begon o.a. dingen te verge
ten, besloten we ons op te
geven voor het nieuwe be
jaardentehuis in Ten Boer. In
1972 was Bloemhof klaarge
komen en wij zijn hier in 1974
komen wonen. We hebben
de eerste tien jaren hier sa
men een goede tijd gehad,
we fietsten veel, gingen weg
en deden mee aan allerlei ac
tiviteiten in het huis. De
ziekte van Alzheimer van mijn
vrouw maakte het onmoge
lijk dat ze hier kon blijven.
Hoewel ze van directiewege
ons van alle kanten zeer ter
wille zijn geweest, is ze zes
jaar geleden naar Innersdijk
gegaan en daar word t ze
prima verzorgd. Dat kan hier
niet zo, daar zijn ze hier niet
voor opgeleid, dus heb ik
daar vrede mee. Hoewel, dat
van mijn vrouw draag je toch
altijd bij je, dat gaait nooit
vot. Ik bezoek haar nu één
maal per week (mijn zoon
haalt me dan), toen ik nog
kon fietsen ging ik twee keer
per week. Ze wordt gestadig
minder, ze loopt niet meer en
ze herkent me ook niet meer.

Dagindeling

"Ik sta 's morgens omstreeks
kwart over acht op en zorg
dat ik tegen koffietijd in de
grote zaal ben voor het geza
menlijk koffiedrinken.
Daarna doe ik soms wat inko-

pen, hier in de winkel of bij
Storteboom of bij de Spar.
Dinsdags ga ik meestal naar
de markt. Ook zit ik soms
voor in de hal wat te praten
met medebewoners. Toen ik
nog wat fitter was deed ik
vaak wat schietkarwaikes
veur de doames. Zo heb ik
ook de directrice mee helpen
verhuizen naar Amsterdam.
In mijn actieve periode zat ik
hier in de bejaardencommis
sie, eerst voorzitter, toen
penningmeester, dus dat
was 's avonds vaak vergade
ren: één keer per maand met
de directeur en één keer per
maand met het bestuur. Maar
ik kan geen pen meer hante
ren vanwege de reuma, dus
kon ik ook geen penning
meester meer zijn. Dat was
mijn laatste functie. We orga
niseerden ook verschi llende
activiteiten mee in de grote
zaal, zoals bingo, zang, to
neel, Sinterklaas en kerstvie
ring. Ja, het bevalt me hier
reusachtig . Na het middage
ten doe ik de laatste tijd een
middagdutje, dan drinken we
van onze verdieping meestal
gezamenlijk thee op de over
loop bij de lift en afhankelijk
van het weer zitten we soms
buiten in het zonnetje of ik
lees wat op mijn kamer. Ik
heb hier een mooi uitzicht en
veel zon. 's Avonds is er weer
koffie bij de lift tot negen uur.
Soms kijk ik t.v., of lees de
krant of een boek uit de bi
bliotheek van het huis, mor
hier oet de bibliotheek is 't
apmoal zo biebelachtig.
Nee, huishoudel ijk werk hoef
ik niet veel te doen, wel de
bloemen water geven. Eén
maal per week krijgt de ka
mer een beurt door een me
dewerkster.

Terugblik en vooruitblik

"Na de oor log konden de ge
wone mensen wel "tevreden
wezen", voor de oorlog was
het kraben : moordend werk
op de kunstmestfabriek voor
f. 25,- per week. Bij een boer
verdiende je toen f. 12,- per
week. Maar als je je kinderen
wilde laten leren moest je dat
zware werk er wel naast
doen. Op mijn leven terugk ij
kend zeg ik: " t Waseen goed
besteed leven en ik ben nog
blij dat ik leef." Er zitten hier

Zaterdag 21 september is er
een landelijke gemeentedag.
Ook in Ten Boer staan op die
dag de deuren van het ge
meentehuis wijd open. 's
Morgens vroeg is er een
feestelijk ontb ijt met burge
meester, wethouders en
raadsleden. Wie aan dit ont 
bijt wil deelnemen, zal er wel
iets voor over moeten heb
ben. Er zijn namelijk maar
zestig kaarten beschikbaar.
Let op de aankondiging in de
Noorderkrant.
Om kwart over negen ver
trekt vanaf de Boltweg de
drumband. Tegen half tien
bereikt de stoet het gemeen
tehuis, waar de verschillende
muziekkorpsen - uiteraard
ook die van Thesinge en Gar
merwolde - een gezamenlijk
optreden verzorgen.
Om tien uur worden twee ex
posities geopend : eentje van
de fotowedstrijd (u kunt daar

ook die zeggen: "Ik wol dat 't
èn d'r mor heer was" , maar ik
hoop dat ik nog maar zo blijf,
dat ik in en om Bloemhof kan
lopen, as je mor nait in je koa
mertje opsloten zitten mot
ten.
En je wilt graag dat er ook
eens een mens komt , want
als je echt oud wordt, neemt
dat natuurlijk af. Mor van dag
of aan was t mie hier braaid
noar t zin en dat is nog zo!"'

Tineke Werkman-Uitham

nog aan meedoen!) en eentje
van de scholen in de ge
meente, die in het kader van
deze gemeentedag een 'mi
lieu-opdracht ' hebben ge
kregen. Ook buiten is er het
een en ander te zien, want
politie, brandweer en ge
meentereiniging parkeren
daar diverse interessante
voertuigen.
Om elf uur begint er een
raadsvergader ing. De echte
bestuurders mogen hierbij
hooguit toeki jken, want voor
deze keer heeft de jeugd het
voo r het zeggen.
U kunt de hele morgen zo
maar eens het gemeentehuis
binnenlopen , vragen stellen
aan de burgemeester of aan
een wethouder en de koff ie is
gratis. Tothalf één bent u wel
kom.

Elisabeth Totenaar
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labobank~
Binnen fietsbereik.

Ik zeg,jebank moet
binnen fietsbereik zijn...

Inderdaad . Geld moe tu~' \,
bij de hand hebben. Betalingen \

moet u even kunnen regelen . ' \ .' .
En daarom moet uw bank .... . .~ ~ . .

dicht in de buurt zijn .
Naar de

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



Johan Mollema oefent geduld

verzorgde voeten
komen verder

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorns

Tjeerd Vink, voorzitter
Jannie Sibma, secretaresse
Thonie Remkes, penning
meester

voorvoetanamnese
massage

reüexzöne-
therapie

Marleen Ossenljuk
Dorpsweg 18
Garmerwoldo

050-418468

Elisabeth Tolenaar

'M ede delin g:
Aan de oud-leden en -done
teurs van de Sportvereni
ging Thesinge: Mededeling:

De Sportvereniging Thesinge
funktioneert al jaren niet
meer. Er staat echter nog
steeds een flink bedrag op
de bank. In onderling overleg
heeft het bestuur besloten dit
bedrag te schenken aan de
Verenigingen voor Dorpsbe
langen in Thesinge en Gar
merwolde. Zo vloeit het geld
van de leden weer terug naar
beide dorpe n en komt het ten
goede aan de inwoners.

pakken, even dat helpen
wegzetten. Maar ja, als ik te
vlug weer aan de slag wil,
heb je dikke kans dat het een
weekje goed gaat en dat ik
daarna weer voor maanden
uit de roulat ie ben.'
Ondertussen doet Aaltje Mol
lema samen met de vervan
ger de dagelijkse ronde door
Thesinge en Garmerwolde.
Wie Johan 't meeste missen?
'De kinderen', zegt Aaltje.
Overigens: er is een jubileum
op komst. Vijfentwintig jaar
geleden begon Johan name
lijk zijn loopbaan als melk
boer in Thesinge. Op welke
datum dat precies is? Zelfs
Aaltje kan er niet achter ko
men. Johan zwijgt in alle ta
len, maar wie het weet mag
het zeggen.

WASMACHINE,
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENt

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

correct H!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijllsweg 130 81,
GRONINGEN '

tel. OSo-.- 419791-,

besloten de artsen eerst af te
wachten . Van een operatie
kunnen ze ook niet altijd suc
ces garanderen. Maar je
weet nu dat die hernia er nog
steeds zit en het blijf t dus op 
passen. Zodra je wat minder
pijn voelt, denk je al gauw:
acht, toe maar. Even dit aan-

HOUT, PLAATMATERIAAL
voor zeer scherpe prijzen

HOUTMARKT
NIJDAM

Woldweg 6-8 - Ruischerbrug •
Talaloon 050-416135

Gratis op maal

• Ie kw.l ttett
• Ruime eortertng
• Goede eervlce
• ook voor : IjzerWaren, verf,

keu kens, tu in hout, kat!1en
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GRATIS BEZORGING...----

Johan en Aaltje Mol/erna. Johan lOODt weer, maar til/en mag
nog niet. (toto: Ieums Ton)

dan loop je dus even mee
naar de voordeur. Dat hoort
er zo bij.'
Maar voorlopig mag Johan
geen tassen dragen, al valt
het hem moeilijk. Hij zal ge
duid moeten oefenen. 'Ik ben
niet geopereerd. Omdat de
pijn door rust minder werd,

MIDDELBERT
050416263

ENGELBERT
Q50.-416217

Installatiebeaijf

Fa. W . KOOI & Zn.

Nogal lijdzaam moet Johan
Mollema 's morgens toezien
hoe zijn vervanger achter het
stuur kruipt van de winkelwa
gen en hoe zijn vrouw Aaltje
met kratte n en dozen loopt te
sjouwen ,
Tweemaanden geleden werd
onze melkbo er geveld door
een hernia. De eerste veer
tien dagen waren het
zwaarst. Johan lag met pijn
op bed, zoon Bert was nog
druk bezig te herstellen van
zijn ernst ige bromfietsonge
luk en bovendien was net de
vakantieperiode begonnen,
waardoor de twee vaste in
vallers van de zuivelbond niet
dadelijk voor een goede ver
vanging konden zorgen.
Aaltje vertelt: ' Ik begon om
zeven uur en 's avonds tegen
tienen kon ik aan het huis
houden beginnen. Dat was
geen doen. Nu is het allemaal
geregeld en het loopt wel.
Ook dankzij mijn moeder
trouwens, want die helpt hier
in huis.'
Het vak dat Johan Mollema
uitoefent, valt onder de
zwaarste beroepen . 'Je ziet
tegenwoordig dat er heel wei
nig animo is als er in de pro
vinc ie een wijk vrijkomt: zegt
hij. 'Het is een zwaar vak, al
zou je dat misschien niet den
ken. Maar elk pak suiker dat
je verkoopt gaat minstens
een paar keer doo r je han
den. Dat zijn heel wat kilo's in
een week. Flessen, kratjes
bier - je moet nu eenmaal
heel veel tillen. Bovendien
ben je eraan gewend om ser
vice te verlenen. Als er oude
ren zijn met een zware tas,

GAS-WATER
ELECTRA



Jan J. Steenhuis is fraai uniform. Foto: Jac. Bollegraf aan de
Boschstraat in Winschoten.

Toen ik twintig wasVelen van ons denken terug
aan de jaren rond het twint ig
ste levensjaar, waarin men
als jong volwassene indruk
ken opdeed of zaken beleefd
heeft die ons, ons verdere le
ven bijblijven.

Weinig mensen zullen op dit
moment kunnen zeggen dat
zij hun dienstplicht in de eer
ste wereldoorlog vervulden,
Jan Steenhuis, lichting mei
1918 en derhalve een zoge
naamde super ouwe stomp.
Ton Werdekker, die met de
heer Steenhuis sprak, heeft
veel bewondering voor het
werkelijk formidabele geheu
gen van de nu bijna 93-jarige
heer Steenhuis.

Dienstplicht
"Op twee mei 1918 moesten
wij ons melden in de Koren
beurs op de Vismarkt en na
dat gecontroleerd was of een
ieder aanwezig was werden
wij afgemarcheerd naar het
hoofdstation.

Mijn reisdoel was Assen
waar ik werd ingedeeld bij
het 12e regiment infanter ie.
Ons werk bestond, naast de
opleid ing, uit het bewaken
van de dienstweigeraars die
in lange cellenbloks onderge
bracht waren. Onder ande
ren een zoon van de familie
Wagenborgen uit Delfzijl. Die
jongen had zijn viool bij zich
en als hij begon te spelen dan
kwam er van wachtlopen niet
al te veel meer terecht, zo
mooi kon hij spelen. Ook
moesten wij een kerel bewa
ken die niet te bewaken was.
Welke boei men hem ook om
deed, binnen enkele minuten
had hij hem weer af. Op een
gegeven moment kwam een

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
L. V.D. VEENSTRAAT 24
9798 PL GARMERWOLDE
TELEFOON 050-4 16049

soldaat bij zijn cel en ont
dekte dat de vogel gevlogen
was. De speciaa l voor hem
gemaakte boeien lagen op
zijn strozak en de loodzware
celdeur was compleet uit de
deurpost getild en dwars
door een tralieraam gesme
ten."

Onrust

"De Eerste Wereldoorlog
was inmiddels afgelopen en

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W . LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwo lde
tel. 050 - 418610

omdat de demobi lisatie lang
op zich liet wachten braken
er in bepaalde kazernes on
rusten uit. Omdat wij gewoon
onze dienstplicht vervulden,
moesten wij in oktober 1918
met volle bepakking vertrek
ken naar kamp Millingen bij
Hilversum. Hier was de hele
bende losgeslagen omdat er
geen eten meer voorhanden
was. Nadat men in de kantine
alles kort en klein had gesla
gen, moesten de officieren

Auto- en Motorrij school

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20, Ten Boer
Tel.: 05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining percomputer

op pad om brood te halen
voor de manschappen .

Inmiddels was de onrust ook
overgeslagen op andere le
gerp laatsen en zo gingen wij
in november 1918 met de
trein naar Stroe vanwaar wij
werden afgemarc heerd naar
de Harskamp. Op het kazer
neterrein werden wij niet be
paald vrolijk ontvangen,
maar toen wij eenmaal in de
houten loods waren aange
komen, welke ons als onder
dak zou dienen, trakteerde
één van de opstandigen ons
op een emmer bier. Nadat
men alle officieren de ka
zerne uitgejaagd had, was de
meute terecht gekomen in de
officiersmess waar men zich
vol liet lopen met alles wat
naar alcoho l rook. Toen er
niets meer te drinken viel,
heeft men het gebouwen
vier barakken in de brand ge
stoken ."

Smokkel

Dit heeft tot 11 november
1918 geduurd . Hierna zijn wij
weer naar Assen gegaan.
Omdat er in Duitsland na de
oorlog niets meer te koop
was, werd er op een enorme
schaal gesmokkeld. Dus
onze volgende opdracht was
het bewaken van de grens.
Eerst bij Vlieghuis in de buurt
van Coevorden en Nieuw
Schonebeek en daarna bij
Bellingwo lde. Achter Hotel
Rijderland konden wij onze
tenten opslaan. Dat was een
pr ima plek omdat het hotel
een best pilsje schonk
waarop wij als soldaat kor
t ing kregen.

Het wachtlopen was onder-

KLAUWVERZORGING
R. V.d. Woude

voor al uw
KOEIENENSCHAPEN

• beha ndeling rotk reupel
• horens zagen
• stie ren r ingen

BELVOOREEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962



De 'Bolsjewikenvangers ' in Bellingwolde.

Landbouwhulp aan Zaïre

verdeeld in enerzijds pa
trouilles lopen en anderzijds
het bewaken van een grens
brug. Een eenheid bestond
uit vier man en een burger
Commies of een soldaat
Commies en de dienst
duurde 24 uur per keer. On
danks onze bewaking werd
er onverminderd gesmok
keld en op een gegeven rno-

Toekomstdroom
werd
werkelijkheid

In februari 1990schreef Leo
nie Schuur in de G & Tover
haar toekomstdroom: deel
name aan de 17de wereld
jamboree in Korea. Als ze
tenminste mee zou gaan. Die
droom is werkelijkheid ge
worden. Leonie is op 22 juli
vanaf Schiphol vertrokken,
om eerst twee wekenop Java
in Indonesië door te brengen.
Na dit verblijf is ze naar Korea
doorgereisd om deel te ne
men aan de wereldjamboree.
In de volgende G & T zal ze
graag haar verhaal vertellen.

ment kwamen wij erachter
dat bij het wisselen van de
wacht, wanneer de nieuwe
ploeg de oude ploeg kwam
aflossen, iemand de brug
snel dicht draaide zodat alle
smokkelwaar, welke alvan te
voren in de bosjes was klaar
gelegd, kon worden overge
bracht. Hier had men ruim de
tijd voor omdat het wisselen
gepaard ging met koffie drin
ken en nog even een babbel
tje.
Afzwaaien

"Bellingwolde was ons laat
ste station voor wij in oktober
1919 afzwaaiden in het En
gelse Kamp achter het Ster
rebos. Vergeleken bij som
mige soldaten die vlak voor
het begin van de Eerste We
reldoorlog afzwaaiden,
daarop direct weer onder de
wapenen moesten en gedu
rende de hele oorlog soldaat
bleven en derhalve soms zes
jaar soldaat waren, heb ik ge
zien de tijd waarin we toen
leefden een korte diensttijd
gehad."

Ton Werdekker

Via Wim Maat (eenoud- inwo
ner van Garmerwelde) kwam
ik in contact met Heri Njila,
een student aan de Rijksuni
versiteit te Groningen. Van
oorsprong komt hij uit Zaïre,
een sinds 1960onafhankelijk
land in Afrika. Na zijn studie
hoopt hij weer terug te keren
naar zijn geboortedorp Ngo
vi, in de provincie Sud-Kivu.
Omdat Heri Njila graag iets
wil doen om zijn landgenoten
te helpen, probeert hij een
landbouwproject op te zet
ten. De CSTC (Christelijke
Boeren- en Tuindersbond)
staat hem hierbij met raad en
daad terzijde. Ook de stich
ting "Gered Gereedschap"
werd door hem benaderd.
Het project omdat de vo l
gende plannen:
Proberen een paar tweede
hands tractoren (goedkoop)
in handen te krijgen. Ook een
ploeg, waterpomp (niet elec
trisch) en allerlei handge
reedschap (schop, vork, cul
tivator, zeis, kruiwagen) zijn
van harte welkom. Verderzijn
herstelmaterialen onontbeer
lijk. Als u nog iets hebt liggen,
wil hij het graag van u overne
men.
Er is een opslagruimte nodig.
Wie kan hem hieraan hel
pen?
Een paar jonge mensen uit
Zaïre moeten naar Nederland
komen om met de machines
te leren werken. De moeilijk
heid is om hen hier te krijgen
(reiskosten). Verderzijn er ak
kerbouwbedri jven nodig,
waar de mensen als volontair
kunnen werken. Misschien
iets voor een landbouwver
enlqinq?

Eigenlijk zouden één of meer
Nederlandse boeren naar
Zaïre moeten om de moge
lijkheden daar te bekijken.
lets voor het winterseizoen?
De akkerbouwers hebben
hier dan weinig werk en in
Zaïre is het lekker weer.

In Zaïre bestaat veel belang
stelling voor de plannen van
Heri Njila: er heeft zich reeds
een aantal groepen met een
verzoek om hulp bij hem aan
gemeld. Het project staat
echter nog in de kinder
schoenen. Als u iets voor
hem heeft of op de één of an
dere manier denkt te kunnen
helpen, neem dan even con
tact met mij op. (tel. 050
415335).

Hillie Ramaker-Tepper.

Meer bewegen
voor ouderen

Het nieuwe seizoen begint in
september. Na 3 maanden
vakantie-stop is het hoog tijd
de spieren los te werken. De
tijden blijvenhetzelfde als het
vor ig jaar. THESINGE: maan
dag 2 september van 14.15 
15.15 uur. GARMERWOLDE:
vrijdag 6 september van
14.00- 15.00 uur.Mensen die
belangstelling hebben voo r
deze55+ - gymnastiekgroep
jes kunnen vrijblijvend ko
men kijken of (liever nog)
meedoen.

Truus Top

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee! Want doorhel unieke leervert -proced é van Allround Lederservice is hunbankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanschafprijs. Bel voor meer informatie:
050-424205

~ll 0 [UJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Gannerwolde



Namens de voorbereid ings
groep, Aly Pepping

Het initiat ief om Thesingers
hun creatieve uit ingen te la
ten bezicht igen en beluiste
ren in een creat ieve toer door
het dorp gaat door! De op
roep van de voorbereidings
groep heeft voldoende en
zeer uiteenlopende aanmel
dingen opge leverd. Op 28
september kunnen belang
stellenden bij mensen thuis
en op een of meer centra le lo
katies genieten van muziek,
tekeningen en schilderijen,
calligrafie, bijzondere dieren,
de kunst van het pianostem
men en allerlei ander hand
werk.
's Ochtends kan, waarschijn
lijk op school, een folder met
een routebeschrijving en ver
dere informatie worden afge
haald. Tot l Z00 uur kunnen
mensen dan naar hun eigen
tempo en belangstell ing het
werk van dorpsgenoten be
wonderen .
In september volgt in een
huis-aan-hu is bericht nadere
informatie.
Mensen die zich alsnog wil
len opgeven, kunnen dat tot
10 september doen bij een
van de organisatoren.

Thesinge

op de

creatieve toer

doen.
Er werd hard gewerkt , maar
toch was de sfeer ontspan
nen. Om versprekingen werd
smakelijk gelachen. Ook het
bestuur van de rederijkerska
mer kwam belangstelling to
nen. De laatste loodjes we
gen het zwaarst, maar rede
rijkerskamer Wester gaat er
hard tegenaan om ook de uit
voering van dit jaar weer tot
een succes te maken.

In het volgende nummer van
G en T express zal Ton Wer
dekker verslag doen van de
spanning achter de coulis
sen tijdens een van de uitvoe
ringen.

decor van het openlucht
theater achter transportbe
drijf Jansen.

Ton Werdekker en Eitje van Huis. (to to : Henk Remeeie)

Tijdens de repetities gaf Jan
Veenstra, regisseur van het
gezelschap, de laatste aan
wijzingen om het spel van de
acteurs nog beter tot hun
recht te laten komen. Accen
ten in teksten werden veran
derd, tempo van opkomen en
afgaan werden nog beter op
elkaar afgestemd, een hand
gemeen werd levensecht ge
speeld en uitgeprobeerd.
Door de spanning waarin
werd gewerkt, vergaten de
spelers soms hun tekst, zo
dat mevrouw Pia Pops haar
werk als souffleuse kon

Op vrijdag 23 en zaterdag 24
augustus heeft rederijkerska
mer Wester het openlucht
spel 'Vrijersmarkt in 't Dörp '
opgevoerd. Tenminste, als
het weer hen en ons niet in de
steek heeft gelaten. G en T
express kan in dit nummer
geen verslag geven van de
opvoering, omdat de kopij
datum eerder sluit dan de op
voering plaatsvindt. Toch wil
len wij u met een aantal foto 's
iets van de sfeer laten proe
ven. G en T express mocht
aanwezig zijn bij een van de
laatste repetities. Daarvoor
had een deel van de spelers
zich al in toneelkostuum ge
stoken. En natuurlijk werd er
gerepeteerd op het prachtige

Openluchtspel 'Vrijersmarkt'
in't Dörp'

~

((RIlIJRTHERm WIl" Slager ~

J. FEENSTRA
- Centrale verwarming
- Sanitaire installaties
- Loodgieterswerken
- Service en onderhoud

aquaterm installatiesbv
telefoon (050) 41 32 32

Rensburgweg 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
m> de markt in Ten Boer



Culturele vereniging:
veelzijdige start nieuw
seizoen

Thesinge en Garmerwolde als
eersten op de kabel aangesloten

De eerste act iviteit van de
Culturele Vereniging ge
meente Ten Boer in het
nieuwe seizoen is al weer
achter de rug wanneer deze
Garmer & Thesinger van de
persen rolt. In de kerk van
Woltersum vond op vrijdag 
avond 16 augustus een op
treden plaats van Super Li
brum een eminent , wereld
vermaard ensemble dat zich
specialiseert in oude muziek.
Elders in deze Krant vindt u
een recens ie van dit concert.

Zoals u zo langzamerhand
van ons gewend bent probe 
ren wij ook dit seizoen weer
zoveel mogelijk verschillende
uitingen van cultuur binnen
onze gemeente te halen. Op
het moment is het geplande
programma z óuitgebreid dat
in het vervolg onze act ivitei
ten niet meer per trimester,
maar per maand zullen wor
den aangekondi gd. Hier
volgt de programmering voor
de maand september:

, 7 september 21.30 uur 
De Meul'n St. Annen
Een bluesconcert met plaat
selijk bekende artiesten van
naam, zoals Fred Reining en
John Morris. Georganiseerd
door het C.B.F. van Sint An
nen in samenwerking met de
culturele vereniging.
, 7 en 8 september 20.30
uur a.b, "De Volharding" Wol
tersum
Toneelgezelschap Theater
te Water met "CHINEZEN",

twee eigengereide Chinese
komedies : moord en dood
slag, verliefdheid, wraqak.
Komt dat zien!
' 21 september 20.00 uur
Kloosterkerk Thesinge
Wereldart iest Ronaid Moel
ker, blokfluit en portatief,
deel uitmakend van het eer
dergenoemde klasse-en
semb le "Super Librun" , komt
in Thesinge een try-out ge
ven van een van de parels uit
de muziekgesch iedenis: de
Fantasieën van G. Ph. Tele
mann voor solo blokfluit. De
serie bestaat uit twaalf, ons
concert - dat mede wordt
georganiseerd door de stich 
ting OSA, bevat de helft: zes
Fantasieën. Moelker verto lkt
deze droom muziek op de
voice f1ute, een bijzonder in
strument met een veel rijkere
klank dan de "gewone" blok
fluit. Voor de fijnproevers!
Toegang gratis.
, 27 september 20.00 uur 
Kloosterkerk Ten Boer
Brassband HEMAN besluit
het Mozartjaar 1991 met een
zinderend Mozartprogram
ma, waaronder (delen uit)
"Don Giovanni" en "Die Zau
berflöte", het Requiem, "Eine
Kleine Nachtmusik" en Ave
Verum Corpus".
Heman is herhaaldelijk be
kroond en geprezen en pro
moveerde onlangs naar de
tweede divisie! Dit concert is
verplichte kost voor elke mu
ziekliefhebber.

Ton Heuvelmans

In juli hebben verschillende
bewoners van de gemeente
TenBoer een br ief ontvangen
van de EGO met informatie
over het kabeltelevisienet.
Een aantal straten in Garmer
wolde zijn in deze ronde van
aansluiting uitgesloten, zoals
de Geweideweg, de Gras
dijkweg en de Lageweg.
Deze straten vallen niet bin
nen de zogenaamde machti 
gingsgebieden. De EGO
heeft in duidelijk overleg met
het gemeentebestuur van
Ten Boer deze macht igings
gebieden vastgesteld. De ge
meenteraad heeft het uitein
delijke plan goedgekeurd. De
uitgesloten straten hebben
een act iegroep gevormd die
een br ief met bezwaren te
gen uitsluiting van bekabe
ling naar de EGO heeft ge
stuurd . De heer J. H. van der
Meer, medewerker CAI bij de
EGO, legt uit waarom be
paalde straten zijn uitgeslo
ten: 'De straten achter het
Damsterdiep komen in deze
ronde niet in aanmerking
voor bekabeling. Dat zou veel
te duur worden . We moeten
daarvoor een kabel onder het
diep door leggen. Zoiets kost
toch gauw f. 25 .000,- tot f.
30.000,- . Voor de Lageweg
gelden weer andere redenen,
maar ook daar spelen hogere
kosten een rol. Toch wil dit
niet zeggen dat deze straten
nooit aangesloten kunnen
worden op de CAI. Die aan
sluit ing zal dan onder andere
voorwaarden gebeuren dan
die we nu kunnen aanbieden.
Wij hebben de brief van de
actiegroep ontvangen en ook

de gemeente Ten Boer hier
over geïnformeerd . Nu is het
afwachten met welk advies
de gemeente komt.

Knelpunten

De heer J. H. Feiman, tech
nisch medewerker van de ge
meente Ten Boer, geeft aan
dat in de bekabeling van de
gemeente niet alle straten en
woonhuizen zijn begrepen .
'De EGO is met een voorstel
naar de gemeente gekomen
waarmee de gemeenteraad
akkoord is gegaan. Onrenda
bele gebieden in de ge
meente zijn na veel wikken en
wegen bij de huidige plan
ning niet opgenomen. Wij zijn
op dit moment bezig alle
knelpunten binnen de ge
meente te inventariseren. De
Lageweg is zo'n knelpunt en
ook het gebied achter het
Damsterdiep. Naar verwach
ting zal half september dui
delijk zijn wat er met deze ge
bieden gebeurt. Dan kan ook
de actiegroep een reactie op
haar br ief krijgen.'

Start werkzaamheden

Meteen na de bouwvakantie,
op maandag 5 augustus, is
begonnen met de voorberei 
dingen van de aanleg. Als al
les naar wens verloopt, zal de
bekabel ing rond zijn op 1
maart 1992.Thesinge en Gar
merwolde zullen dan als eer
sten kunnen genieten van de
mogelijkheden die de kabel
hen biedt.

TinySmit

K. lANSEN TRANSPORTBEDRIJF
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Wat is Garmerwolde zonder haar kerk?

Hervormde Kerk in Garmerwolde. (toto: Heok Rerneoet

Voor school heeft Rolf Jur
jens een werkstuk geschre
ven over de kerken in de ge
meente Ten Boer, onder de ti
tel 'Wat is Groningen zonder
haar kerken?'G en T express
zal dit werkstuk in een aantal
afleveringen publiceren. In
dit nummer leest u het eerste
deel over de Hervormde kerk
in Garmerwolde. Verder ver
telt Rolf wat de kenmerken
zijn van de Romano-gotische
stijl. In het volgende nummer
van G en T express komt de
kerk van Garmerwolde nog
verder aan bod . Daarna kunt
u lezen over de kerken in Ten
Boer, Thesinge, Wittewie
rum, Woltersum en Lellens.

Verhalen vertellen

AI eeuwen lang staan ze in
het Groninger landschap, de
kerken van de gemeente Ten
Boer. Elke dag kom je er
langs, maar nooit kijk je goed
naar ze en de geschiedenis is
je evenmin bekend. Als de
stenen konden spreken, dan
konden ze veel verhalen ver
tellen over wat er in de loop
der eeuwen rondom de ker
ken zich heeft afgespeeld .
Maar omdat de stenen wel
voor eeuwig zullen blijven
zwijgen, heb ik besloten om
de geschiedenis van deze
kerken te achterhalen en om
hun uiterlijk te beschrijven,
zodat we in het vervolg wat
beter naar onze Ten Boerster
kerken zullen kijken.

Garmerwolde

De romaanse-got ische kruis
kerk en toren zijn gebouwd in

~--

de tweede helft van de 13de
eeuw. Van oorsprong was de
kerk rooms-katholiek, maar
in 1594 werd de kerk tijdens
de Reformatie in gebruik ge
nomen door de protestanten.
Alles wat aan de rooms-ka
tholieke eredienst herinnerde
werd verwijderd , behalve de
piscina. De beschi lderde ge
welven werden gewit.
Rond 1830 verkeerden kerk
en toren in een slechte toe
stand , in 1841 werd de toren
hersteld en in 1845 de kerk.
Ondanks de herstelwerk
zaamheden verkeerde de
kerk nog steeds in een
slechte staat en kwam het
plan om de hele kerk af te
breken. Door geldgebrek be
sloot men echter om een deel
van het schip af te breken.
In 1886 werden de noorder
en zulderarm afgesloten, om
dat de overgebleven T-vor
mige ruimte niet voldeed aan
de eredienst. Dit bleef zo tot
de restauratie tussen 1941en

1943. Tijdens deze restaura
tie kreeg ook het orgel (ge
bouwd tussen 1849-1851)
een beurt. Dit gebeurde ech
ter zo onzorgvuldig, dat
sindsdien een aantal regis
ters zijn verdwenen. Waar
schijnlijk zijn van de pijpen
Duitse kogels gemaakt. In
1943 zijn de twee torenk lok
ken door de Duitsers ge
roofd; slechts één is er terug
gekomen .

Kenmerken Romano-gotiek

In de eerste helft van de
13de eeu w, meer in het bij 
zonder tussen 1225 en 1250,
begon men in Gron ingen
kerken te bouwen, die zich
van de romaanse en de la
tere gotische kerken onder
scheiden. Men noemt deze
stijl de romano-gotiek. Deze
st ijl was eigenlijk de over
gang van romaans naar go
tisch. In het begin van de ro
mano-gotiek overheerst de

rondboog en aan het einde
van deze stijlperiode over
heerst de sp itsboog.

Rijke versiering

In de plattegrond en koor
vorm is duidel ijk een ontwik
keling waar te nemen vanaf
de tweede kwart van de 13de
eeuw. De romano-gotische
bouwmeesters hadden een
voorliefde voor een eenvou
dige doch zware prof ilering.
Nissen, vensters en ingan
gen zijn meestal met rond
staafbogen omgeven. De
muurpartijen van rornano
gotische kerken vormen met
hun indeling een rijke versie
ring.

Vakindeling
De travee-ind eling wordt in
de muurvlakken aangegeven
door de lisenen. Een travee is
dat gedeelte van het gewelf
dat zich tussen twee gordel
bogen bevindt en een lisene
is een vertikaal verlopende,
iets van de muur vooruit
springende band. Het in
springende gedeelte wordt
spaarveld genoemd . Naast
deze vert ikale vakindeling
zijn de muren ook dikwij ls ho
rizontaal in een beneden- en
bovenzone verdeeld, vooral
in de tweede helft van de
13de eeuw. Het hoogtepunt
vindt men meestal aan de
oostgevel. Vooral bij de top
gevel vindt men daar een
rijke verscheidenheid aan
siermetselwerk, dat vooral
als vulling van de nissen in di
verse patronen voorkomt.
Het grondplan toont een
kerkzaal die uit drie, vier of

uw brood wordt natuur/ijk
gebakken door

Winkelcentrum Lewenborg. tel . 415222
SeIwen1 tel . 778455
Versmarl<t KorTeweg 51-53
Cle"'"""-d 47
Beyum Oost tel. 421452

Warme Bakker
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Teunis Ton maakte deze foto van de maand: niet vanwege het
moo ie, maar vanwege het absurde feit dat zo'n druk bereden
weg maar liefst zes weken wordt afges loten.

Foto van de maand

vijf traveeën bestaat en aan
de oostz ijde meesta l recht
gesloten is. De oostelijke tra
vee doet dienst als koor. Hoe
wel deze zich uiterlijk door
niets van de andere als zoda 
nig onderscheidt, krijgt deze
binnen echter soms een ex
tra accen t, doordat de ooste
lijke gordelboog (de triomf
boog) wat rijker versierd is
dan de andere.

Koepelgewelven

De bouw van koepelgewe l
ven kwam via Westfalen naar
het noorden.
Het gebruik van baksteen
heeft het uiterli jk van deze
kerken een eigen karakter ge
geven, in tegenstelling tot die
in de natuursteenbouw in
Westfalen.
De romano-gotische bouw
st ijl is vooral in Groningen tot
grote bloei gekomen. Deze
bouw heeft zich weten te
handhaven tot in de eerste
helft van de 14de eeuw.

Rolf Jurjens

Hervormde G eme ente
GarmerwolderTheslnge

1sept. Garmerwolde 9.30 uur ge
zamenl. dienst , ds. C. de
Vries-Batenburg

8 sept. Thesinge 9.30 uur ds. P.J.
de Bruyn, Groningen

15sept. garmerwo lde 9.30 uur ds.
C. de Vries-Batenburg ,
startdienst winterwerkmet
doop en bevestiging ou
der ling

22 sept. Thesinge 9.30 uur geza
rnenl. dienst in geret. kerk,
ds. Jans, afscheid

29 sept. Garmerwo lde 9.30 uur ds.
C. de Vries-Batenb urg,
vredesdienst

Te koop

100 grijze sneldekkers ,
f 50,-
f ietsenrek voor op trek
haak, voor twee à drie fiet
sen, f 50,-
paar Adidas voetbal
schoenen , maat 40, dr ie
maanden oud, f 25,-

Tel. 050 - 421160

K erkdien st en GereI. K el'k
Th e singe /Garmerwolde

1. sept. 9.30 u. Gezamenlijke
dienst, Ds. JanslOs. de
Vries-Batenburg : 14.30 u.
Drs. Buys, Hoogkerk

8 sept. 9.30 u. Dhr. Volders, Stads
kanaal; 14.30 u. Ds. de
Jong, Coevorden

15sept. 9.30 u. Ds. Feenstra, Ze
venhuizen; 14.30 u. Drs.
Menkveld, Winschoten

22 sept. 9.30 u. Ds. Jans, Gronin
gen (afscheidsdienst);
14.30 u. Dra. Scheltens
Ritzema, Glimmen Oeugd
dienst)

29 sept. 9.30 u. Ds. Raven, Bedum;
14.30 u. Dhr. Venema, On
derdendam.

REDAKTIE
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Delta v.d. Molen, Henk Remerie
(fotograaf), Tiny Smit, Hillie Ramaker
Tepper , Sjaak Teunis, Ton Werdek
ker.

Redaktie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf),
Elisabeth Totenaar.
Joanne v.d, Meulen,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-S lachter.

Eind-redaktie Garmerwo lde:
Tiny Smit , Dorpsweg 36,
tel. 050-41717 8

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

Lay-out: Lucie Kol-Slachter, Metha
Nijkamp

Tekeningen: Ad van Zalk

Administratie: Peta .Jurjens,
L. V.d. Veenstraat15,
9798 PK Garmerwo lde,
tel. 050-416094.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopi j inleveren: steeds v66r het
2e weekeinde van de maand.
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Goederen gebrachr
In de L. v.d Vemsrmar 3
Garmerwolde.
(050-4 1304 5J
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens :
Suéde-reiniging.
sroppage en
kledmgreparatle.

Goed voor uw goed

GARMERWOLDE
KÀNOenBOOT

VERHUUR

ook voor groepen

DROGISTERlJ .I'IUU't1KERIE.REFDRM.8CHOONJIEID8SAL(IV

WIN KELCENTRUM LEWEN BORG GRON INGEN TELE FOON 050-410508.

WHITE Gazonmaaiers
Div. typen en uitvoeringen
LEVERING EN REPARATIE

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

Dorpsweg55
Garmerwolde
050-416252


