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"De Leeuw"

Naam "De Leeuw "

Na de oorlog

Voor zover bekend is. is de
naam van het café altijd al
"De Leeuw" geweest. Tegen
woordig hangt er een schil-

Na de oorlog werden het ca
fé, de schuu r en de winkel
hersteld en het gewone leven
ging verder. Er moest hele
maal opnieuw begonnen
worden, want alles was afge
stolen . De eerste vergader in
gen begonnen . In de oude
boeken staat o.a, in 1945 be
stuursvergadering van 5 per
sonen koffie + consum pties
f 1,25.
1946-1947 vergader ing
dorpsvereniging "Eensge
zind" (heet nu Dorpsbelan
gen) 22 personen koffie +
consumpties f 10,00.
In de tijd dat er aardgas
kwam, was Harm Stol de eer
ste bakker die zijn oven op
aardgas liet ombouwen. De
vlag kwam toen in de schoor
steen en er werd 's avonds
getrakteerd op amande lrin
gen.
De Plattelandsvrouwen had
den er net een vergadering
en konstateerden dat deze
lekkerder waren dan voor die
t ijd. Er zat geen gasolielucht
meer aan.

geweest , nl. 38 jaar.
In 1942 werd er voor het eerst
in de gesch iedenis van "De
Leeuw" een baby geboren nl.
Rika Stol.

Het gebouw "De Leeuw"

"De Leeuw" is al verschei
dene keren opgebouwd en
verbouwd.
De eerste keer dat bekend is
was in 1927 of 1928. De
schuur, die gebruikt werd als
opslagplaats voor turf, was
toen afgeb rand.
Aifke v.d. Molen werd toen
verdacht van sabotage, maar

bewezen is het nooit.
In de tweede wereldoorlog is
er een inslag geweest van 2
granaten. De familie Stol was
van te voren gewaarschuwd,
zodat ze met hun 2 kinderen
toevlucht konden zoeken in
de kelder en ongedeerd bIe
ven. In de oorlog was het te
vens een Rode Kruis post. Di
rekt na de oorlog werd het
gebo uw gevorderd en gedu
rende 14 dagen gebru ikt als
hospitaal voor de eerste op
vang van gewonden.

rij en zijn vrouw de kruide
nierswinke l. Samen deden ze
het café. Johan Woldendorp
maakte het spreekwoord "Je
moet een dubbel tje wegge
ven om een kwart je te van
gen" helemaal waar. Hij
schonk nl. altijd gratis koffie.
En als het café om twaalf uur
sloot, kon men in de achter
kamer verder bome n.
Om gezondheidsredenen
moest hij het café verkopen
en deed het in 1940 over aan
zijn knecht Harm Stol.
Harm Stol, zijn vrouwen hun
zes kinderen zijn er tot nog
toe het langst eigenaar van

De vernieuwde ingang van het Dorpshuis Garmerwolde. (toto :

Henk Remenej

Wanneer begon deze eigen
lijk?

Op 19 september a.s, is het
pre cies 5 jaar, 5 maanden
en 5 dagen ge led en dat
café "De Leeuw" veran
derde in dorpshuis "De
Leeuw". Dit is voorlopig
het laatste hoofdstuk in de
ges ch iedenis van het ge
bouw.

Het is moei lijk te achterhalen
wanneer het gebouw gezet
is.
Vroeger hoefde er niet zo uit
gebre id vergunning aange
vraagd te worden als nu. Pas
in 1901 werd er een wet van
kracht waarin stond, dat er
een vergunning moest wor
den aangevraagd voor het
bouwen van een woning. En
de "De Leeuw" is ouder. Zo
wel de gemeente Ten Boer
als het kadaster konden mij
niets wijzer maken. Gelukkig
waren er nog een paar oud
inwoners van Garmerwolde :
mevrouw Stol en de heer J.P.
v. Zanten, die mij er meer
over konden verte llen. Eén
van de eerst bekende eigena
ren waren de gebroeders
Koopman. Naast de deur van
de vroegere winkel , aan de
rechterkant, zit een steen ge
metse ld met het jaartal 1879
en de lett ers JLK. Waar
schijnlijk hebben de gebroe
ders Koopman het laten zet
ten of in ieder geval laten ver
bouwen. Deze vrijgezelle
broers hadden een bakkeri j
en een gelagkamer. Boven
dien hadden ze er een paar
den- en een koeiestal bij.
Na de gebroeders Koopman
is "De Leeuw" in het bezit ge
weest van Aifke v.d. Molen,
bij wie Johan Woldendorp als
bakkersknecht werkte . Deze
uit St. Annen afkomstige Wol
dendorp heeft het later ge
kocht. Johan deed de bakke-



Sinds kort centrale glasinzameling. (toto : Teerus Ton)

derij , maar vroeger sierde
een zwarte leeuw de tapkast,
geflankeerd door twee stei
gerende zwarte paarden .
Deze paarden zijn al meer
dan 150 jaar oud. Ze zijn nog
in het bezit van mevrouw
Stol. Waar de leeuw geble
ven is, is niet bekend.

In 1978werd "De Leeuw" ver
kocht aan Willem van der
Schans en daarmee kwam
gelijk een eind aan de winkel
en de bakkerij.
De heer v.d. Schans wilde al
les moderniseren en begon
aan een grote verbouwing,
maar kon het f inancieel niet
rond krijgen .
De vijf ondernemers, Haven
ga, Hofstede , Noot, Rem
mers en Vaatstra, die de ver
bouwing uitvoerden, namen
het gebouw over om er toch
nog financieel uit te sprin
gen. Eerst werd het in eigen
beheer geëxploiteerd, maar
dat bleek later niet meer haal
baar. Er werd toen een wo
ning op de zolder gebouwd
en een pachter gevonden: de
famil ie Stoker uit Assen. Dit
was echter niet zo'n succes.
Kapper Veninga werd bereid
gevonden om het beheer op
zich te nemen.

"Dorpshuis"

AI in 1958 werd in Garrner
wolde het idee geopperd om
een eigen dorpshuis te reali
seren. De aanleiding hiervoor
was dat de "Harmonie" haar
wekelijkse repetit ies niet
meer in het schoollokaal
mocht houden. De toenma
lige burgemeester Molendijk
kwam naar Garmerwolde om
hierover te praten. Er werd
een inzamelingsaktie gehou-
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sroppage en
kledingrepararle.

Goed voor uw goed

den. Met het geld kon een
houten gebouw worden ge
kocht van een aannemer uit
Zuidhorn. Voorwaarde was
echter dat Garmerwolde een
stuk grond van de gemeent e
kon kopen voor f 1,00 .
Door politieke besluitvor
ming (PvdA was eerst voor,
later tegen) kon dit plan niet
doorgaan en werd het in de
ijskast gezet. In 1975 zocht
Dorpsbelangen kontakt met
de Stichting Noord Gronin
gen om een betere akkom
modatie in het dorp te kr ij
gen. Voor de vele verenigin
gen en sportclubs was er on
voldoende ruimte.
Er was echter geen geld ge
noeg en er werd alleen maar
een sportzaal geplaatst.
In 1982 werd het probleem
nog groter, toen het bru ine
café "De Unie" afbrandde.
Nu ging café "De Leeuw"
dienst doen als centrum voor
alle aktivi teiten. Dit ging
goed tot de eigenaren in
1984 aankondigden dat ze
het café per 1 januari 1985
wilden verkopen.
De ruim 20 verenigingen in
het dorp zouden dan op
straat komen te staan. Sa
men met B en W van Ten
Boer is Dorpsbelangen gaan
kijken naar een mogelijke op
lossing. Er waren 2 mogeli jk
heden, of het sportgebouw
uitbre iden of "De Leeuw" ko
pen en er een dorpshuis van
maken. Maar dat kost te veel
geld, nl. f 286.000,00, (koop
som + reparatie dak).
Door een enveloppen akt ie,
akties van verenigingen , zelf
werkzaamheid enz. lukte het
de ruim 500 inwoners om dit
geld bijeen te krijgen.
29 Jaar na de eerste plannen
voor een dorpshuis kon het
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eindelijk gerealiseerd wor
den.
Op 15 april 1987 werd café
"De Leeuw" gekocht en of fi
cieel veranderd in dorpshuis
"De Leeuw".
Door veel zelfwerkzaamheid
en niet aflatend enthou
siasme van de bouwploeg is
"De Leeuw" geworden zoals
hij nu is, een moo i gebouw
dat een funktie vervult in het
dorp en ook bij verenigingen
buiten het dorp in trek is. Bo
vendien is het zeer in trek
voor trouwer ijen. Het dorp
hoopt dan ook dat het dorps
huis nog lange jaren bij het
dorp zal horen.

Detta van der Molen

Feesr.
Als ik jarig ben .
Mooie kleren aandoen.
Feesr.
Krijg je lekker veel snoep.
Suzan, Hailr. Mar ieke.
Feesr.
Als ik jarig ben .

Marren van Dijk.

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang •
klompen - laa rzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutlef1aan 28.
telefoon 05902-1957

Wist U dat:

- er op woensdagavond 23
september een bijzondere
aflevering is van "Jazz in
de kerk" met het project
"DO", aanvang 21.00 uur?

- er die avond gespeeld
wordt door het Mon
driaan-strijkkwartet aan
gevuld met twee jazzmuzi
kanten: Ernst Reijseger op
cello en Wiek Hijmans op
electrische gitaar?

- deze voorstelling georga
niseerd wordt door de Cul
turele Vereniging ge
meente Ten Boer in sa
menwerking met de Stich
ting Jazz in Groningen?

Eerst spring ik in het wate r.
Dan gaan we zwemmen.
Dan gaan we weer op onze buik.
Dan moeten we weer een koprol
onderwater.
Dan moeren we weer een koprol
achterover.

Bram Woppenkamp.

Instalatiebectijf

fa. W . KOOI & Zn
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GAS-WATER
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Een heel bijzonder lustrum

Getipt en ontdekt een pompoen met een omtrek van 1.73 m bij
ram. O. Postema in de tuin. (fo to: Teunis Ton)

Op 15 april 1987 werden bij
notaris Dijkhui zen te Gro
ningen de laatste handelin
gen verricht in een jaren
lange st rijd om het behoud
van Café De leeuw. Op die
dag had Garmerwolde ein
delijk het zo fel begeerde
DORPSHUIS! Het toenma
lig St ichtingsbestuur zag
een periode van overleg ,
diskussies en zelfs felle ak
ti es bekroond met de koop
van het café aan de Oude
Rijksweg .

De renovatie was een
enorme klus

Velen in en buiten het dorp
hebben tijdens deze periode
meegewerkt: informatie ver
zorgd . hulp geboden, steun
betuigd, geld verzameld en
geschon ken en niet te verge
ten: moed ingesproken.
Een nieuwe periode brak
aan. Het dorp had dan wel
haar dorpshuis, maar dat
was er niet zo best aan toe:
vooral het dak was zeer
slecht en moest op korte ter
mijn vervangen worden.
Een grote groep vrijwilligers
bood zich aan om deze klus
te klaren. Maar. zoals zo vaak
met dit soort werkzaamhe
den. het viel allemaal niet
mee. Niet alleen het dak was
oud, ook de grote puntgevel
hield het voor gezien en
kwam met donderend ge
weid naar beneden. Geen ge
wonden maar wel een fikse
aanslag op de renovatiekas .
Elke zaterdag werd er kei
hard gewerkt en naarmate de
tijd vorderde werd de groep
kleiner. Niet iedereen kon

zich steeds weer vrij maken
en motiveren voor deze
enorme klus. Een 'harde
kern' bleef over, geregeld
aangevuld met hulp. Er zijn
heel wat koppen koff ie-met
cake en harinkjes met 'vocht'
genuttigd in dat jaar, dat ook
veel koude en regenachti ge
dagen kende.
Toen het dak er eenmaal op
zat. kon de bovenverdieping
aangepakt worden en zo
werd (en wordt nog steeds)
het dorpshuis verbeterd.
Het verenigingsleven draaide
als nooit tevoren en vele da
gen per week is het dorps
huis een ontmoetingscen
trum voor velen.
Ook voor feesten . jubi lea,
herdenkingen etc. heeft men
Garmerwolde 'ontdekt' .

Feestelijke herdenking op
zaterdag 19 sep tember

Geholpen door weer andere
vrijwilligers (in bestuur en
commissies) is er de afgelo
pen jaren veel tot standgeko
men.
Daarom wil het Bestuur van
de Sticht ing Dorpshuis deze
periode van vijf jaar feestelijk
herdenken. En wel op ZA
TERDAG 19 SEPTEMBER
a.s. Dan bestaat DORPS
HUIS DE LEEUW 5 jaar, 5
maanden en 5 dagen!!
Het programma voor die dag
ziet er als volgt uit:
's Middags is er voor de kin
deren van de basisschool het
poppentheater van An Alke
ma.
Dan een recept ie voor geno
digd en, w.o. oud-bestuursle
den. leden van de bouw-

ploeg, e.v.a.
Van 21.00 - 22.00 uur is er
PIEKUUR, d.w.z. dat elk
drankje slechts 1 gulden
kost. Muziek zal worden ver
zorgd door de PAX JAZZ
BAND. Het feest na (vanaf 21
uur) is voor alle Garmerwol
ders, Oud-G armerwo lders
en vrienden van het Dorps
huis!
Het bestuur vraagt dan ook
aan iedereen om familie (van
ouds uit Garmerwolde), vroe
gere bewoners (buren, vrien
den, vorige eigenaren) uit te
nodi gen dit eerste - zeer bij
zondere - lustrum mee te ko
men vieren.
TOT (WEER)ZIENS IN DE
LEEUW!

M. Welling.
(voorzitter Stichting Dorps
huis)

Ik heb een hekel aan prikjes.
Dat vind ik zeer doen.
Dan begin ik te gieren.
Ik heb een hekel aan prikjes.
Soms word ik kwaad.
Maar ik zeg het toch wel.
Ik heb een hekel aan prikjes .
Dat vind ik zeer doen.

Christiaan.

Mijn zus spe elt altijd de baas.
Dat vind ik absoluut niet leuk!
Rotzus!
Mijn zus speelt ALTIJD de baas.
Ik ga het tegen mijn moeder zeg 
gen.
o nee. toch niet.
want anders wordt Rosa boos op
mij
en dat wil ik niet.
Mijn zus sp eelt al tijd de baas.
Dat vind ik absoluut niet leuk!

Emma .
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Wonen in een schuur

Woonhuis in aanbouw van de tam. Tepper in Noorddijk. (toto

Henk Pemene)

ALLEMACHTIG.
Dit was het eerste woord
wat er over mijn lippen
kwam toen ik op een zon
nige dag aanklopte bi j de
familie Raangs aan de
Noorddijkerweg .
Mevrouw Raangs, gezeten
in haar "woonkamer met
openslaande deu r" legde
eerst de grote hond aan de
lijn voo r zij mij vriendelijk
beg roe tte.
Je kijkt wel vreemd op als
je voo r in een sc huur een
kompleet bankstel ziet
staan en als blijkt dat hie r
provisorisch een heel
woonhuis is ingericht.
Maar dat nood wetten
breekt blijkt als men het
verhaal van Korrie Raangs
Tepper volgt.

Een korte voorgeschiedenis

Zoals reeds in het Nieuws
blad van het Noorden van 9
Maart jl. uitvoerig besc hre
ven. leefden Jaap en Korr ie
Raangs al drie jaar in de on
zekere situatie of zij hun
schapenbedrijf op die plek
konden uitoefenen waar zij
het nu, na veel geharrewar
wel kunnen.
Voor het stuk grond waar de
schapen zonder beschutt ing
liepen heeft de gemeen te
Groningen in eerste instantie
toestemming gegeven een
schuur te bouwen . Maar om
dat Jaap en Korrie zelf in Ten
Boer woonden dreigde er
een onhoud bare situatie te
ontstaan. Temeer omdat de
bouw van een woonhuis bij
de schuur niet tot de moge-

lijkheden behoorde, omda t
het bedrijf niet aan de nor
men voor levensvatbaarheid
zou voldoen.
De plaatsing van een caravan
was wel toegestaan. Echter
gaf de gemeente Gron ingen
eenandere betekenis aan het
woord caravan dan de familie
Raangs.
De grote stacaravan diende
plaats te maken voor een
toercaravan.
Ten einde raad hebben Jaap
en Korie hun verhaal verteld
aan het Nieuwsblad van het
Noorden. En er zal ongetwij
feld sprake zijn geweest van
toeval, maar kort na het ver
schijnen van het krante arti
kel was de bouwvergunning
een feit.

Waarom hebben jullie voor

het wonen in de schuur ge
kozen?

"De stacaravan konde n we in
het voorjaar snel verkopen en
daar we zelf geen woon
ruimte in Ten Boer meer had
den bleef het wonen in de
schuur als tijdelijk alternat ief
over.
Omdat we de zomer tege
moet gaan en omdat de
bouw naar verwachting in
september of oktober vol
too id zal zijn was het voor
wat betreft het weer niet zo'n
bezwaar".
Met een of twee beetjes im
provisat ie kom je een heel
eind.
Bij mijn korte rondleid ing
door het woo nvertrek kom ik
tot de ontdekking dat aan al
les is gedach t.

In een schuur waar ook die
ren af en toe verblijven ko
men veel vliegen voor en
daarom is het bed onder een
klamboe geplaa tst.
Aan de andere kant van de
schuur staat een volledige
keuken opgesteld en achter
een. in het midden van de
schuur geplaatste schutt ing
heeft het sanitair, in de vorm
van een chemisch toilet en
een provisorische douche
een plaats gevonden . De in
een huis onmisbare wasma 
chine en koelkast zijn naast
de grote schuurdeur opge
steld, Het overige huisraad
staat elders opges lagen om
dat het in de schuur toch wel
veel te lijden had.
"Omdat wij pal naast het
stadsmarkeringspunt wo
nen. zien veel mensen onze
oprit voor een parkeerplaats
aan. Maar hieraan komt
spoedig een eind door de
plaats ing van een hek aan
het begin van de oprit".

Enthousiast laat Korrie
Raangs mij de nieuwbouw
zien.
Aan de uit de vloer omhoog
komende leidingen kan men
ongeveer zien waar de di
verse ruimten moeten ko
men.
Het vooruitzicht dat met ge
reedkomen van het huis aan
deze situatie een eind komt,
draagt er mede toe bij dat
Korrie en Jaap de toekomst
heel wat zonniger tegemoet
zien als enkele jaren geleden.

Ton Werdekker
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- Wij leveren snel
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Verhuizen .... het kan niet anders... !!

Duiken duiken.
De juffen fluiten.
De kinderen duiken
door tot op de bodem.
Dan gaan ze
uit het bad.
Dan krijgen ze
een kitkat.

Ik heb een hekel aan Inge.
Ik vind het stom.
Zij knijpt in mijn wang.
Ik heb een hekel aan Inge.
Ik knijp Inge in haar wang.
Maar ik vertel het niet aan mama.
Ik heb een hekel aan Inge.
Ik vind het stom.

Het adres per september is:
ED. Box 286, Ghanzi,
Botswana.

Jaap van Zanten.

Esther.

Vertrek

Op woensdag 1 juli ston d de
verhuiswagen naast de pas
torie aan de Molenweg in
Thesinge. De fam. Wessels
vertrok voor 3 maanden naar
Engeland. Daar gaan zij zich
voorbereiden op de uitzen
ding naar Botswana in Zuid
Afrika. Op vrijdag 26 juni
werd in een speciale dienst al
afscheid genomen van de
fam. Wessels. Per september
zullen zij zich in Botswana
wijden aan de zending. Met
mw. Wessels is afgesproken
dat zij de G&T te zijner tijd zal
ber ichten over het leven en
werken in Afr ika.

naar
Botswana

Vroeger een kantoortje op je
erf. ... .. gekkenwerk

Sjaak Teunis

In de nieuwe behu izing is nu
ook rekening gehouden met
een plaats waar alles op pa
pier geb ied o.a. veevoeding ,
rnelkcontröle een plek krijgt.
Het werk ligt nu nog pakweg
3 km verderop. Dit betekent
dat Elly nog regelmatig even
moet f ietsen om haar man te
helpen. De bouw verloopt
voorspoedig en de tijd in Gar
merwolde is niet vervelend.
Nog 1 keer verhuizen en dan
zo als zij het altijd hadden wil
len hebben: een stuk rust in
een moo ie werk/woon omge 
ving .

Een prachti g plekje.... heer
lijk rust ig en de Mart ini in de
verte.
De indeling van de nieuwe
behuizing is zo gemaakt dat
de zon veel in de voorkamer
zal schi jnen en het uitz icht
wijds zal zijn. De meiden krij
gen nu hun eigen kamer en
het werk kan van binnenuit
worden bereikt als het moet.
Het ongemak van de verhui
zing valt eigenl ijk wel mee
ook mede door een prach
tige zomer waarbij alle werk
zaamheden gewoon door
konden gaan. Zelfs de kinde
ren kunnen nu nog het ge
duid opbrengen om de onge
makken flexibel te onder
gaan.

Plaats nieuwe woonhuis

"Het bestaande woonhuis
was voor ons gezin niet meer
prakt isch ingedeeld en het
was naar de huidige maatsta
ven te klein geworden voor
ons vijven". Aan de tafel pra
ten we over de gevolgen van
de verhu izing en de plannen
die er aan vooraf gingen. Zo
wel Ben als Elly hadden sterk
de neiging om hun woonsi
tuat ie in Haarlem na te boot
sen.
De eerste plannen om het
woonhuis op te bouwen aan
de voorka nt van de schuur,
gingen toch niet door. Er wa
ren mensen die het advies
gaven om het eerst eens alle
maal rustig te bekijken en
pas later de besli ssing te ne
men waar het nieuwe huis
zou moeten komen , met als
resultaat dat er gebouwd
ging worden achter de Het nieuwe voorhuis van de familie Vink in Thesinqe vo».Henk Re-

schuur. menel

In 1989 kwam het gezin Vink
naar Thesinge om hier de ak
tiviteiten van het boerenbe
dr ijf voort te kunnen zetten
en uit te breiden hetgeen in
Haarlem niet meer mogelijk
was.

Een tijdelijk onderkomen in
Garmerwolde was de op
lossing om hun huis aan de
Lageweg weer steen voor
steen op te zien bouwen.
De G&T in gesprek met Ben
en Elly Vink die met drie
dochters in afwachting zijn
om medio oktober terug te
kunnen keren naar hun
nieuwe huis en de melkvee
houderij.
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KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor aluw
KOEIENENSCHAPEN

• behand eling rotkreup el
• horens zagen
• st ieren ringen

BELVOOR EENAFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

Wigboldstraat 20,Ten Boer
Tel.: 05902-1905

Auto- en Motorrijschool

K, J, Vriesema

Dinsdagavond - lheorieavond
Examentrainingper computer

w. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 418610

LOONBEDRIJF

voor :
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar



Hallo Iu,
Bennen ie ook noar t open
luchtspel in Gaarrnw ól wèst?
Wat kinnen dij mensen toch
speuien hè? Ze janken troa
nen met toeten en mokken
sloande roezie .... net echt !
En din dij gekke Mie (Hanny
Hoavengoa): dou heur dat
mor ais noa! En wat ducht joe
van n echte ezel? (Jaap van

Nienoord oet Leek)
Met zo'n openluchtspel ben
nen je netuur lek slim ófhan
kelk van t weer: de tw ijde oa
vend was t net op tied ötlo
pen ..... even loater regende t
dat t goot !

Hillie Roamokker-Tepper

Oe G.J.V. fietst het nieuwe jaar weer in. (foto : Teuru Ton)

Uitvoering van Rederijkerskamer "Wester". (foto : H""k Rernene l

Ned. Bond van Plattelands
vrouwen afd. Garmerwolde

DROGISTERlJ ·PIUlFt1JIIEIUE·REf'ORM-SCIIOONlIEIDSSA

WINKÊlCEN TRUM l EWENBORG GRONINGEN TELEFOON~10l!i08 .

"Hé Jan, hebben de buren '
nu alwéér een nieuwe bank?"
Nee' Wan t doo r het umek'" ieerv ert -proced é van Allround Lederservi ce IS hun bank ste l
weer als meu w .
Du ur? Nee . zeker met In \lerhOuÓtng me i de aanscha rpnjs Bel voer mee r InformatIe
050 -424205

~ll 0 [N][Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen is de
grootste vrouwen organisa
tie in Nederland.
Een Bond. die zich bezig
houdt met alles wat er in de
maatschappij gebeurt, maar
daarnaast ook een ontmoe
tingsplaats voor vrouwen wil
zijn.

De vereniging heeft ten doel
door vorming en ontw ikke
ling van vrouwen hun besef

Assurantiën
en

Financieringen

MU NN E JKE

Oude Rijksweg 3
lJ7l)g PA Garmerwoldc
Telefoon 050-421153

van verantwoordelijkheid
voor- en deelname aan- de
samenleving te bevorderen,
in het bijzonder in platte
landsgebieden. De vereni
ging staat open voor vrou
wen van alle gezindten en
onthoudt zich van elke part ij
pol itiek.

Sinds 1933 is er een afdeling
in Garmerwolde. Op dit mo
ment hebben we 80 leden uit
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Garmerwolde, Thesinge, St.
Annen, Ten Boer, Overschild,
Hoogezand, Ruischerbrug,
O.H. brug, Lewenborg en
Noorddijk.
We hebben een zangkoor,
een handwerkgroep en een
quiltgroep.
Ook worden er diverse cur
sussen gegeven in de afde
ling maar ook provinciaal.

Het programma voor 1992 
1993 zie er als volg t uit:

16 september: de heer v. lIer
son met "Traditionele cos
tuums en gewoontes in
Schotland. (met dia's)
14oktober: mevrouw Anneke
Mensen-S iegers met "Ernst
en humor in het dagelijks le
ven"
25 november: een dia-lezing
van de heer Joost Pechthold
over de ontwikkeling en de
symb oliek van kindertekenin
gen
16 december: Zweedse kerst
door mevr. Siebrands
9 januari: Nijjoarsverziede
met de Eemsmondzangers
10 februari: Jaarvergadering
10 maart: de heer Ferdi Uit
hoorn met een lezing over al
cohol en verkeersproblema
tiek
7 apr il: Notaris Hilgenga uit
Ten Boer
12 mei: BVM groepsvoorlich
ting "Anders is beter"

Verder worden er nog een
viertal excursies georgani
seerd door de reiscommis
sie.

De bijeenkomsten worden
gehouden in Dorpshuis "De
Leeuw", op een woensdag 
avond, en beginnen om 19.45
uur.

Inlichtingen kunt u verkrijgen
bij onderstaande bestuursle
den. Ook bent u, geheel vrij
blijvend, van harte welkom
op één van de afdelingsavon
den.

presidente: Janna Hazeveld,
tel.: 050 -414777
vice pres.: Elly Vink, tel.:
05902- 3691
secr. : Ge Fluks, tel. : 050 
410714
penningm. : Giny Kiel, tel.:
050 - 416573
alg. adj. : Joke Groenhagen
tel.: 050 - 416030

Zwemmen
Zwemmen vind ik leuk.
Oe koprol in hel weter
kan ik nog niet .
Zwemmen vind ik leuk.
Maar meI kleren aan
vind ik hel niet zo leuk.
Maar meI andere dingen
kan ik het wel.
Zwemmen vind ik leuk.

Freek Mandema.

Stoomfluitje

Wie heeft er belangstelling
voor een verzameling suiker
zakjes? Kerkstraat 3, The
singe 05902 - 2111

Te koop :
Gaaf roes1vrijstalen aan
rechtb lad met twee spoel
bakken afm. 200 x 55 cm.
prijs f 275,00 tel. 05902 
1547

Te koop:
Kinderfietsje 4-7 jaar, 4 bar
krukken. Tel. 05902-3239 (na
17.00uur)

Deze keer zes schoolverlaters van "de Til". Rosa Heuvelmans,
Arjan Balkema, Alina E/ema, Christiaan de Boer, Edwoud
Werkman, Nico Karsijns. (toto: Teunis Ton)

Schoolverlaters van de O.8.S. Garmerwolde.
Bovenste rij V.l.n.r. Joost-Willem Ter Veer, Sophie Buringa, Jo 
lijn Mandema , Margreet Friezema.
Zittend V.l.n.r. Frans Muustra, Sietse Vliem, Bram van Zalk,
MadeIon Kiel. Geke V.d. Molen. nero: He nk Bernene)

((RIIIJRTHERm PI" Slager ~.

J.FEENSTRA
- Centrale verwanning
- Sanitaire installaties
....; Loodgieterswerken

- Service en onderhoud

aquaterm installaties bv
telefoon (050) 41 32 32

Flensburgweg 16

9723 TN Gron ingen

Rijksweg 145 - Ruischerbrug
Tel. 050-416413

* Voor 1e kwaliteit
en messcherpe prijzen.

* Iedere week aanbiedingen
en vele nieuwe ideeën

* Tevens iedere dinsdagmiddag
00 de markt in Ten Boer



Natte tijden Droge tijden

De sloot bij de familie Goenze. . . kurkdro og. ttc to: Henk Remerie)

Onze aandacht gaat in
deze vakantie periode uit
naar in ieder geval mooi
zonnig weer zonder al te
veel nattigheid. Of dit nu
wel voor iedereen ideaal is,
valt te betwijfelen. De G&T
ging bij een aantal boeren
uit de omgeving hun ver
haal halen.

Van den Bergh geeft het ant
woord als ik hem vraag of het
nu allemaal zo droog is voor
zijn bedr ijf. "Er is voor mijn
gewassen nog geen direkt
droogte-gevaar. We praten
dan over de tarwe, bieten en
aardappelen. Voor de aard
appe l knolletjes was het van
belang een beregenings in
stallatie te huren. Het gevaar
van de huidige droogte is dat
er een zogenaamde doorwas
ontstaat waarbij de knollen
zich weer vermeerderen en
er zo een te kleine aardappel
gaat groeien terwij l de uitbe
taling per ton sterk terug kan
lopen. "

Voor Piet van Zanten zijn de
slapeloze nachten nog ver
van zijn bed. "De kleigronden
verdragen veel beter een
droge periode dan b.v. zand
of dalgronden , bekend van
de veenkoloniën De granen
hebben te maken met een te
snelle afrijping".
"De stadia van rijping kent
voor de graangrassen vier
stadia: 1. een korte bloei, 2.
melkrijp , 3. deegrijp en 4. af
rijping . De twee laatste rijpin
gen vinden nu te snel plaats
waardoor er ook een te ge
ringe opbrengst tot stand
komt. Heel tevreden ben ik

over het koolzaad. Door een
goed voorjaar konden we
een hevige maar korte bloei
zien en dat is gunstig voor
een egale vruchtvorming. de
bruto kg zaadopbrengst zal
volgens de verwacht ing bo
ven normaal zijn. Wat er van
overblijft noemen we het
schroot en het produkt wordt
geannaliseerd via een norm
hoeveelheid erucazuur en
glucosinolaatzuur, het is
maar dat u het weet. Van het
bijprodukt maakt men o.a.
veevoer en die zal door het
mooie weer niet meer bitter
smaken". "De suikerbieten
zullen bij deze droogte klei
ner blijven maar het suiker
gehalte zal hoger uit vallen" .

Scheuren zijn niet erg

Naast de weergod en hebben
ook andere gebeurten issen
de aandacht van de boeren.
Zo zijn er de virussen, schim-

melziektes, onkruidverdel
gers en is de grondst ruktuur
van groot belang. Veel men
sen denken dat een ge
scheurde kleigrond niet erg
bevorderli jk zal zijn voor een
goede oogst , niets is minder
waar. Scheurende grond valt
sneller uiteen en de zuurstof/
vochtverhouding is vaak in
een beter evenwicht. Veel
water zoals we kunnen ver
wachten bij hevige onweers
buien slaat de kleigrond dicht
en geeft voor de verdere be
werking meer problemen
voor de gewassen en de
landbouwvoertuigen. Van
het droge weer kwam het ge
sprek ook nog op de Franse
ontevreden boeren , een on
zekere EG toekomst voor de
Nederlandse boer en de af
wachtende houding die de
regering inneemt t.a.v. het in
vesteren in een beter milieu
en het bewerken van de bij-

produkten uit de landbouw.
Het voerde te ver om hier ver
der op in te gaan ofsc hoon
het bijzonder interessant on
derwerp betreft met veel mo
gelijkheden voor het boeren
bedr ijf op langere termijn.

Geen nood

De heer Spanninga ziet voor
zijn bedr ijf nog geen direkte
noods ituatie. "Ik weiger nog
te beregenen omdat ik daar
geen goede ervaringen mee
heb. De grondstruktuur slaat
dicht en dat is niet bevorder
lijk voor de groei. Vooral de
grasgroe i- stilstand maakt
dat er deze maand geen op
brengst is om in te kuilen
voor de winterperiode. Nee,
dan zal het aan de andere
kant van het Eemskanaal
veel slechter zijn omdat dat
de grond veel droogte-ge
voeliger is."

Mevr. Iwema en haar man
zien een te laag waterpeil in
de omr ingende sloten ont
staan en dat geeft wat pro
blemen voor het drinken van
de kalveren. Nu krijgen de
beesten leidingwater en dat
zijn ekstra kosten voor hen.
De beesten vinden het sloot
water ook smakelijker.De wa
terstand kan alleen via het
gemaal op een hoger peil
worden gebracht maar dat
gebeurt (nog) niet.

Bijvoeren

De familie Stoel heeft een
rundveehouderij en heeft
ook te maken met een stag
nerende grasgroei. Hierdoor
moeten de beesten 's avonds
bijgevoerd worden met hooi
en worden dan binnenge-

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
lel. 050-41 6501
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voorgedaan.
De fam. Iwema werd aanvan
kelijk geconfronteerd met
een zeer laag waterpeil in de
omliggende sloten . Het wa
terschap kon op aandringen
enige hulp bieden om het wa
terpeil weer op een accepta
bele hoogte te brengen.
Voor de fam. v. Zanten is de
droogte voorbij en is men
zeer tevreden over de graan
opbrengst en de kwaliteit.
Het is zelfs zelden zo goed
geweest als dit jaar en de
oogst is ongekend snel en
vroeg binnen.
De fam . V.d. Bergh heeft
dankzij een voortdurende be
regeningsinstallatie een
goede aardappelopbrengst
en kan de fam . Spann inga
ook redelijk tevreden zijn
over de huidige akkerbouw
opbrengst.
Tot slot kunnen we konklude
ren dat er voor de meeste
boerenbedrijven een goede
oogst valt te noteren terwijl er
bij een enkel bedrijf een zor
gelijke situatie door de
droogte is ontstaan maar er
van een noodsituatie ner
gens sprake was.

De één zei: .. 't wordt een jongen! ..
de ander zei: "mieech ien...:
He~ ia een meisje geworden,

Je kunt haar komen zien.

Wij zijn erg blij met de
geboorte van onze dochter

Jantiena Antje
(Janine)

25 augu stu s 1992

Jacob en Trijn Arend!
Grasdijkweg 25
9798 TC Garmerwolde

\.

/
I

GARMERWOLDE
KANO en BOOr

VERHUUR

Dorpsweg 55
Gar rnerwol de
050- 416252

De situat ie op dit moment
- tot 22-08- '92 -, laat een
licht e verbetering zien in
onze omg eving. Alleen de
fam. Stoel, sterk afhankelijk
van de grasgroei en het inkui
len voor de komende winter
tijd moet het vooral hebben
van de oude voorra den. Op
de meeste bedr ijven heeft er
zich een redelijke tot zeer
qoede kenterina ten qoede

ook voor groepen

Installatie

winter voor raad nog binnen
halen, want het aankopen
van kuil in de winter betekent
veel extra onkosten".

Een beregeningsinstallatie
zou de oplossing kunnen zijn
in deze droge periode. Sjaak
Snee vertelt dat hij al 15 jaar
zo'n app araat heeft. Op het
bedrijf in Noord-Holland ,
waar de fam. Sneek tot voor
4 jaar boerde, was dit vrijwel
noodzaak. Er was te weinig
land voor het aantal stuks
vee. Om vold oende gras te
hebben , werd er in de droge
tijd vaak beregend. In The
singe heeft het vee meer
ruimte. Toch maakt Sjaak er
hier ook gebruik van. "Het is
slopen d werk, het houd t je
f link bezig. Je ziet wel resul
taat: de grasmat blijft groen
en het wor telstelsel blijft in
takt. Je hebt er direkt nauwe
lijks prof ijt van, maar als er
een bui regen komt dan pakt
de groe i sneller door."

Het water wordt uit de sloot
gepompt en met een straal
wijdte van 80 meter ver
spreid. "Het liefst sproei ik 's
avonds en bij stil weer.De klei
houdt vocht lang vast, maar
nu zitten er fl inke scheuren in
de grond. De koeie n zijn nog
niet ontevreden. Het droge
gras dat ze nu krijgen geeft
meer energie dan het gras in
de natt e zomer van vorig jaar.
De melkproduktie is nu ook
beter dan toen. Het pro
bleem kan een tekort aan
wintervoorraad worden. Nu
redd en we het nog met wat
extra krachtvoer."

Truus Top

Warme Bakker
TEUN MEINDERTSMA

Tot zover de droogtesituatie
in onze omgeving en een
stille hoop dat er wat nattig
heid opkomst is.

Gras bijna op

Sjaak Teunis

Collega-verslaggeefster
Truus Top nam de situatie
op in Thesinge

Winkelcentrum Lewenborg. t ... . 415222
Selwerd. tel . 77B455
Vers"",rI<t Korreweg 51-53
Claremah-.l 47
Beyum ""st. tel. 421452

"Over 1 week is het gras voor
de kooien op", aldus Klaas
Steenbeek, veeboer op Ach
ter-Thesinge. Dit antwoordt
hij op de vraag of het vee
teeldbed rijf problemen on
der vindt van de aanhou
dende droogte in mei/jun i.
"De koeien worden bijge
voerd in de melk stal met
krachtvoer en krijgen boven
dien maïs omdat het gras in
de wei niet toereikend is" .

Dit betekent een ekstra kos
tenpost en bovend ien geven
de koeien momenteel mind er
melk. "Maar dit is alt ijd nog
beter dan de extreem natte
junimaand in het vorig jaar.
Toen konden we het land niet
op en nu hoeven we niet om
dat er niets te maaien valt.
Voor het boerenbedrijf is het
weer de onzekere factor die
we l je inkomen bepaalt. In
mei hebben we nog ingekuild
en nu missen we de tweede
snee. Hopelijk kunnen we de

haald. Door de superheffing
hebben ze nu 40 stuks vee.
Een pretti ge bijkomstigheid
is dat ze met minder vee nu
meer grasland te verdelen
hebben. Dit in tegenstelling
tot voor de superheffi ng,
toen er 60 koeien op graas
den .



Foto v.d, maand

Groep 6, 7 en 8 van de openbare basisschool Garmerwolde op
schoolreis: pootjeba den op Schier. Van links naar rechts: . . .?
(foto: Hen k Bemene l

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld, Peta Jurjens,
Delt a v.d. Molen, Henk Remerie
(foto graaf. tel. 050-419630), Tiny
Smit. Hillie Ramaker-Tepper, Sjaak
Teunis, Ton Werdekker, Els Knol.

Redakt ie Thesinge:
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Totenaar.
Joanne v.d. Meulen,
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-S lachte r,
Marry Braker.

Eind-redaktie Garmerwol de:
Tiny Smit, Dorpsweg 36.
tel. 050-417178

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

Lay-cut: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

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

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 17
september.

Wist U dat:

op de eerste dinsdag van
september de Thesinger
volleybalclub weer van
start gaat, om acht uur in
de gymzaal?
op vrijdag 30 oktober de
dansles weer begint, om
half negen in dorpshuis De
Leeuwen dat liefhebbers
van het gevorderde dan
sen zich nog kunnen aan
melden bij Janny en Piet
Prins, telefoon 05967 
2346?
de G&T op zoek is naar
een fotograaf voor The
singe voor het komende

half jaar? Dit wegens stu
die van onze fotograaf Teu
nis Ton.
de G&T ook het komende
jaar geïnformeerd wil blij
ven over de aktiviteiten
van de diverse verenigin
gen in onze dorpen? Kopy
graag inleveren op de
eindredaktie-adressen of
bij de redaktieleden.
er bij de borg Verhildersum
in Leens onlangs een grote
fuchsia-tentoonstell ing is
gehouden?
de heer T. Terpstra uit Gar
merwo lde er 70 bloeiende
planten had staan?

- hij er in totaal 300 heeft ,
waarvan 190 verschillen-

SAVOIE..

de?
U de bloemen de hele
maand september nog bij
hem thuis kunt bewonde
ren?
de heer Terpstra U er met
plezier het een en ander
over vertelt?

Blauw.
De lucht
boven ons huis.
We klïken ernaar.
Blij.

Suzan Benneker.

Thesingers rijden
Tour

Enkele Thesingers hebben
tijdens de vakantie in Frank
rijk, op donderdag 13augus
tus, een echt stukje Tour ge
reden. Het was afzien: de col
d'Thelegraph (1900 meter
hoog), de col du Galibier
(2640 meter) en de be
roemde Alpe d'Huez. De
Thesinger equippe heet de
prestatie geleverd dankzij de
grondige voorbereidingen
(o.a. op het viaduct bij Elier
huizen) en de meegekregen
kist bananen van Eddy Veg
ter.Vanlinks naar rechts : Her
bert Koekoek , Kees Faber,

Ke rkd ienste n Ge ref. kerk
T hesinge /Garmerwolde

6 sept. 09.30 uur Ds. Wolthu iS. Winsum;
19.00 uur Vesper in de Herv . kape l.

13 sept. 09.30 uur Ds. Lijesen, Balk : 14.30
uur Ds. Lijasen. Balk.

20 sept. 09 .00 uur Dr. de Vries. Kampen ,
19,00 uur Ds. Qldenhuis, Ko llum (Gron.
d ienst).

27 sept . 09.3 0 uur Ds. van Wieren . Leek;
14.30 uur Ds. Ede lman. Bedum.

K e rkdienst en h e rv ormd e ge meen te
G a r m erwol d e -Thsinge

6 sept. Garme rwolde 09.30 uur ds. C. de
Vries -Batenburg.

6 sept. Thesinge 19.00 uur Vesper in de
hervormd e kerk. gezamenlijk .

13 sept. Thesinge 09.30 uur ds . M. Mulder,
Assen.

20 sept. Garm erwolde 09.30 uur ds. C. de
Vries-Batenburg. startdie nst winter
werk . koffi e- dri nken. maa ltijd .

27 sept. Thesinge 09.30 uur Dienst voo rbe 
reid en gedaan doo r gemeente leden,
onderwerp: vrede .

Ad van Zalk, Hans van den
Berg en Emiel Scheppink.
Foto: Margot van Zalk.

Nynke vind ik niet leuk, omdat ze
de baas speelt.
Ik vind dat helemaal niet leuk .
Ik denk : stomme Nynke.
Nynke vind ik niet leuk, omdat ze
de baas speelt.
Dan ga ik het zeggen.
Maar dan wordt Nynke boos.
Nynke vind ik niet leuk, omdat ze
de baas speelt.
Ik vind dat helemaal niet leuk.

Pieter.


