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De sluis van Garmerwolde
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In de sluis

om gezellig naar de stad te
varen, pannekoekje eten,
boodschapje doen ....ik
hoop dat ze goed kunnen
zwemmen!

Het water wordt weer rustig,
de sluis schijnt zich onder
tussen gevuld te hebben,
want de sluisdeuren aan
onze kant gaan open, de bel
rinkelt en het licht staat op
groen. Zo zie je, niet alleen in
Almelo is altijd wat te doen!
We varen het sluis je in. Best
spannend, want we zijn er
niet zeker van of we wel laag
genoeg zijn om straks aan de
andere kant er weer uit te
kunnen. Er zit een dikke, vas
te, betonnen overspanning
aan de Damsterdiep kant.
Doorvaarthoogte 2.20 m.We
zien wel, anders moeten we
achteruit er weer uit. Eerst
hebben we evenwel een an
der probleem. We willen aan

kunnen genieten . Dat wilden
we tenminste. Gelukkig za
gen we op tijd het naderend
onheil in de vor m van golven.
Die werden veroorzaakt door
beroepsvaart in het Eemska
naaI. Diepgeladen, zwaar zui
gend, waarschijnlijk te hard
varend. Nog voor de boeg
golf ons bereikt had, laat
staan de rest, waren wij los
van het remmingwerk. Hot
send en deinend in de van de
ene wal naar de andere weer
kaatsende golven klampten
we onszelf vast en konden
zodoende het woeste ge
weid trotseren zonder butsen
of andere schade op te lo
pen. De koffie was nog niet
ingeschonken, de thermos
kan stond zeevast. Je zal hier
maar net liggen met een kano
of een toerwerry als er zo'n
zuigerd voorbi j komt , dan
kun je je lol wel op! Ik zie het
al voor me hoe iemand met
zijn bootje met buitenboord
motortje het sluisje uitkomt

J. B. Bronssluis. "Het licht staat op rood. het licht staat op
groen , bij Garmerwolde is altijd wat te doen. üoto : Els Knol-Lichtl

Zo vonden we dus de aanwij
zing aan de Eemskanaalkant
bij de J.B. Bronssluis. Bij de
toegang tot de sluis is een
remmingwerk in het water
geplaatst. Niet vanaf de wal
bereikbaar. Alleen varend
kun je bij de bedien ingsknop
komen. Dat lijkt heel handig.
Kost even moeite de knop te
ontdekken, maar dan is het
een kwestie van goed stuur
manskunst om er bij te ko
men. Dat lukt wel bij ervaren
varensgasten zoals wij zijn.
Het druk ken had ook onmid 
dellijk effec t. Het rode licht
sprong op groen, een bel rin
kelde. Maar verder leek er
niets te gebeuren. Toch wel.
Aan de andere kant van de
sluis gingen de deuren dicht,
waarna de sluis zich ging vul
len met water tot het niveau
van het Eemskanaal. Dat pro
ces verliep nogal traag. Dus
legden we vast aan het rem
mingwerk om ondertussen
rustig van een kop koffie teZelfbediening

Rijdend langs het Damster
diep tussen Ruischerbrug
en Garmerwolde hadden
we (mijn man en ik) het
sluisje in onze ooghoeken
al wel eens gezien. Meestal
staan de deuren aan deze
kant open. Het licht staat
evenwel op rood, dus zo
maar erin varen mag niet.
Hoe het werkt wisten we
niet. Wel eens iets gehoord
over zelfbedien ing.

Toen zich voo r ons de gele
genheid voordeed om het
"sluisje te nemen" waren we
er nog nooit echt gaan kijken.
Trouwens. ik wist toen ook
nog niet hoe je er zou moeten
komen. Toch zie je er wel
eens fietsers . wande laars.
vaak vissers en een auto
staat er ook wel eens. Via
Ruischerbrug blijk je langs
het Eemskanaal te kunnen rij
den. Niet dat wij dat ooit ge
daan hebben. Wij gingen dus
varend, over het Eemska
naai. Dat hadden we wel va
ker gedaan. Heerlijk om de
brug van Ruischerbrug voor
je open te laten gaan en te
zwaaien naar een brugwach
ter die er niet zit. De bedie
ning gaat n.1. op afstand. De
scheepvaa rt wordt via came
ra's in de gaten gehouden .
De wachtenden voor de brug
denken dat je naar hen
zwaait, ze zwaaien enthou
siast terug. Ondertussen
hoop je dat de brugwachter
jouw zwaai gezien heeft, om
dat je blij bent dat hij de brug
voor je heeft opengedaan.
Kom je eenmaal op het Dam
sterdiepc ircuit dan wordt er
niets meer bediend. Com
plete zelfbed iening. Borden
met instruct ies en verder
moet je maar hopen dat alles
goed gaat.



de (voor ons) rechterzijde van
de sluis (stuurboordzijde
schip) afmeren. Op de wal
echter niets waar je een land
vast omheen kunt leggen. In
de kademuur zit wel iets.
maar daar kunnen we vanaf
het schip niet bij (te laag) en
vanaf de kademuur alleen als
je gaat liggen en diep voor
overbuigt. We voelen ons
jong en lenig, dus dat lukt
wel. Tros voor, tros achter.
Vanaf het schip zijn de lijnen
te vieren en los te maken,
want straks liggen we lager,
op Damsterdiepniveau. Voor
het zover is moeten we een
nieuwe behendigheidsoefe
ning doen. Halverwege de
sluismuur, maar natuurlijk net
aan de kant waar wij niet lig
gen, staat een bord met
dikke pijl richting trappetje.
Op het bord staat dat je voor
de verdere bediening van de

sluis aan een koord moet
trekken. We zien een koord
achter het trappetje. Onze ar
men zijn te kort. In slimmig
heden schieten we niet te
kort. De pikhaak biedt uit
komst. Jarenlang vaar je met
zo'n ding rond op het Wad
zonder hem ooit nodig te
hebben, en zie hier is hij on
misbaar. Eén rukje,de bel rin
kelt weer, de deuren achter
ons sluiten zich en binnen no
time zakt het water, veel snel
ler dan het erin gelopen was.
We vieren de lijnen. De bel
gaat weer rinkelen, de sluis
deuren aan Damsterdiep
zijde openen zich... tenmin
ste, dat zou moeten. Eén
deur doet wat ie moet doen,
maar de ander blijft steken.
Er zit een ronddrijvend stuk
hout klem tussen muur en
deur zien we.

Klem

Luuk klimt de wal op en be
gint met de onmisbaar geble
ken pikhaak het stuk hout los
te wrikken. Met enige moeite
lukt dat na verloop van tijd.
Maar oplossen doet het
niets, want de deur staat zo
als die staat en er is geen be
weging in te krijgen. De ope
ning die er is, is te smal voor
ons om er langs te kunnen.
De hoogte dat zal wel lukken
dat hebben we inmiddels wel
gezien, maar nu is de breedte
dus een probleem. Opnieuw
trekken aan het koord lijkt
niet te helpen. Er gaat niets
rinkelen. Wat nu? Aan de
Damsterdiepkant vaart toe
vallig een bootje . Mensen die

"Behendigheid" (toto: Els xnor-ucm

kennelijk de sluis in willen,
maar wij moeten er eerst uit.
We proberen ze duidelijk te
maken wat er aan de hand is
en vragen hen of zij aan de
Damsterdiepkant op de knop
willen drukken in de hoop dat
er dan wat gebeurt. Of ze al
gedrukt hadden weten we
niet, maar de bel rinkelde op
eens weer, de deuren gingen
dicht in plaats van open... en
de sluis vulde zich weer met
water.We zijn op het Wad ver
trouwd met getijwater, maar
om hier in het sluisje wat op
en neer te gaan dat hoeft van
ons niet. We hadden evenwel
geen keus. Het water steeg
tergend langzaam naar ons
gevoel.

Garmerwolde voor de boeg

Uiteindelijk was het dan zo
ver en ziet, de deuren aan de
Eemskanaal kant gingen
open!! We mochten eruit,
maar wilden dat niet. De be
dieningsknop zat onbereik
baar vanaf de wal. Het koord
in de sluis gaf geen sjoege.
Luuk besloot te proberen via
het remmingwerk bij de knop
te komen. Voeten op de balk
twintig cent imeter boven wa
ter, houvast aan een balk op
borsthoogte en dan voetje
voor voetje naar het eind zien
te komen (en dan weer te
rug!). Hij was halverwege
toen de bel rinkelde, de deu
ren zich sloten, de sluis zich
weer vulde. Ik hoopte dat hij
op tijd (en droog) terug zou
zijn voordat we zover gezakt

waren dat hij niet meer aan
boord kon komen zonder en
kelbrekende toeren. Het
wonder geschiedde. Schip
per aan boord , deuren die
zich helemaal openen, het
beton waar we onderdoor
kunnen! Het Damsterdiep ligt
voor ons open. Trots varen
we met een slakkegangetje
van nog geen zes mijl per uur
naar Garmerwolde. Het voor
trazende verkeer naast ons
op de weg zien we niet eens.
We hebben oog voor het wa
ter, de lucht en het land
schap. Het is een plaatje,
Garmerwolde dat naderbij
komt in het licht van een zak
kende zon.
We zijn inmiddels al wat va-

Perfektie in haarmode

Wigbo ldstraat 6. 979 1CR Ten Be er
Tele(oon (OS902) 1 ISI

ker door dat sluisje geweest.
We weten nu dat je wat meer
geduld moet hebben. De au
tomatische bediening is ken
nelijk ook op tijd afgesteld.
Bij verstoringen moet hij
eerst zijn programma afwer
ken voor hij aan het volgende
onderdeel begint. 't Is maar
een weet.
Misschien komt er nog wel
eens een gelegenheid om te
verhalen hoe het is om de
brug van Garmerwolde, bij
Jägermeister, zelf te bedie
nen. De sleutel tot dat ge
heim hebben we via Hannie
Havenga "gekocht".

Els Knol-Licht
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Kanovaren bij Garmerwolde ofThesinge

-"" --~-

Als water liefhebber ben ik
eens gaan praten met boten
verhuurde r Frits Stollenga
aan de Dorpsweg in Garrner
wolde . Binnenkort, als het
water wat warmer is, zou ik
met wat andere dames van
de dinsdagavondconditie
training uit Garmerwolde het
kanoën vanuit eigen dorp wil
len proberen . Mij benieuwen
hoeveel durven en hoeveel
blaren en spierp ijn we daar
van krijgen! Volgens Frits kun
je ook een heel mooi rondje
kanoën over de Thesinqer
maar. Voor niet-geoefende
kanoërs moet je daar zeker
zo 'n uur of twee voor reke
nen. Als je met meerderen
gaat, brengt en haalt hij de
huurkano's naar de afgespro
ken plek. Gewoon ook eens
doen, voor de pr ijs hoef je het
niet te laten. Een één per
soonskano kost voor een uur
bijvoorbeeld vijf gulden, voor
twee uur ben je acht gulden
kwijt en een ervaring rijker.
Ook zijn er kinderkano's en
twee-persoonskano's, waar
voor weer aangepaste prij
zen gelden. Zo ook voor een

"Wie durft. . .?" tfot o: Els Knol-licht)

dag. Frits heeft nog veel
meer te huur, vraag maar
eens een folder bij hem. En
als de groep erg groot en hij
geen kano's genoeg heeft ,
dan regelt hij dat in overleg
met zijn co llega Siegers aan
het Damsterdiep, van Cam
ping "De Banjer". Ook een
mooi doel voor een dagtocht
vanuit Garmerwolde. Je zou

er zelfs een weekendto cht
van kunnen maken als je bij
Siegers een trekkershut be
spreekt. Ongekende moge
lijkheden. En zolang je van
het Eemskanaal wegblijft,
heb je geen dikke golven te
verwachten en zijn er nauwe
lijks risico's aan verbonden.
Hooguit een natte broek (van
't lachen, angst of omslaan)

en wat blaren. De spierpijn
komt later wel. Dat je niet
kunt kanoën, hindert niet. In
structie over hoe het moet
krijg je vooraf. Je moet echte r
wel de zwemkunst beheer
sen, zoals je ook niet gaat au
tori jden zonder rijbewijs.

Els Knol-Licht

Mooie Thesinge Tour

Thesinge, 9 juni 1993. Dorps
belangen Thesinge heeft 
mede dankzij een originele
presentatie - flink de aan
dacht gevestigd op haar
plannen om de fiets- en ka
norecreatie in het dorp en de
omgeving van de grond te
krijgen. Door aansluiting te
vinden bij het Stadsgewest
plan Noorddijk wil Dorpsbe
langen het dagtoerisme in
onze omgev ing bevorde ren.

Va/ café

Dorpsbelangen-voorzitt er
Peter Heidema opent in het
goedgevulde café Molen
zicht de informatieavond
voor dorpsbewoners en ver
tegenwoordigers van poli
tieke partijen van de ge
meente Ten Boer.
Henk Busscher neemt het
daarna over. In zijn inleiding
noemt hij de voordelen voor
het dorp van het ontw ikkelen

van fiets- en kanoroutes. Zo
is het bijvoorbeeld gemakke
lijker om subsidies los te krij
gen voor bepaalde voorzie
ningen, wanneer een 'groter
publiek' van die voorz ienin
gen gebruik maakt. Aan de
hand van dia's van Jan Mol
lema bekijken we de routes
én de knelpunten die daar in
nog voorkomen. De trek
pleisters voor de toerist wor
den fraai in beeld gebracht.
Dorpsbelangen ziet in de toe
komst een vriendelijk terras,
een kanocamping waarvoor
men zelfs al twee lokaties op
't oog heeft , en een picknick
plaats. De bestaande be
zienswaardigheden moeten
de aantrekkingskracht van
de routes vergroten: de mo
len, de kloosterkerk, de oude
smederij en niet te vergeten
de 'hangende keukens' in de
haven.

Thesinge Tour

Projectleider Rob Oorthuizen
van het Stadsgewestplan
heeft 's middags samen met
de heren Grobben (cultuur
technisch medewerker), Van
der Laan (wethouder) en
Boelens (ambtenaar welzijn)
de omgev ing 'ontdekt' per
fiets en kano. De mogelijkhe
den om aan te sluiten bij het
Stadsgewestplan verduide
lijkt Oorthuizen aan de hand
van een kaart waarop de rou
tes staat aangegeven.
Het sportcomplex Kardinge
zal in oktober '93 opge leverd
worden. Er is heel wat ge
knabbeld aan de oorspron
kelijke plannen, nadat het mi
nister ie in '92 de subsidie
stopzette. Met 25 miljoen
minder te besteden werd de
voorrang gegeven aan het
sportcomplex en de directe
omgeving hiervan. De plan
nen voor bosontwikkeling en
aanleg/ve rbetering fietspa
den zijn niet van de baan,

maar wel beperkt.

Het kerkhof

De trekpleisters in het dorp
behoeven onderhoud en res
tauratie. De oude smidse en
de omgeving van de klooster
kerk staan in de belangstel
ling. Namens de Sticht ing
Oude Groninger Kerken
geeft dhr. Bekooy de plannen
aan voor het kerkhof naast de
kapel. Sinds vorig jaar is het
kerkhof eigendom van de
stic hting. De kapel was al in
'71 overgenomen en in '74
gerestaureerd.
Voor het behoud van het
kerkhof baseert de stichting
zich op het 'samengaan van
natuur en cultuur'. De graf
stenen worden behoed voor
verder verval en de grafcul
tuur moet behouden blijven.
De dia's tonen historisch in
teressante grafstenen en -te
kens in verschillende stijlen .



Dorpsbelangen + Politiek kanoënd in Thesinger Maar. (foto ; Teenis

Ton )

De jonge onderzoekers

De schapen die het gras kort
houden, passen uitstekend
in het beeld van 'natuur en
cultuur' . Ze mogen blijven.
Om het kerkhof toegankelij
ker te maken zal deze herfst
een schelpenpad aangelegd
worden .

Politiek

De vertegenwoordigers van
alle polit ieke part ijen spreken
unaniem waardering uit voor

de wijze waarop Dorpsbelan
gen de plannen ontwikkelt.
De financiële kant van de
zaak is het hete hangijzer.
In een politiek forum op 16
november zal het uur van de
waarheid aanbreken. Wie
weet komt het door dhr. Tam
meling weer boven tafel ge
brachte fietspad in het ver
lengde van de Schutt erlaan
er ooit ook nog eens.

Truus Top

Twee jongens uit Garmer
wolde - Melle Zijlstra (14) en
Ewoud Werkman (12) - bren
gen in hun vrije tijd regelma
tig een bezoek aan het Acti vi
teitencentrum voor Jonge
Onderzoekers aan de Con
courslaan 4 te Groningen,
kortweg JOG genoemd.
Melle kwam er mee in aanra
king door zijn broertje (deze
was meegenomen door een
vriendje) en troonde Ewoud
op een gegeven moment
mee. Hij komt er al ongeveer
anderhalf jaar en begon met
fotografie, daarna heeft hij
iets met hout gedaan (hij wou
een paar dingen maken). Op
dit moment zit hij op de afde
ling elektronica. Ewoud zit er
ongeveer een half jaar op en
is meteen begonnen op de
afdeling elektronica. Beiden
maakten als een van hun eer
ste werkstukken een deur
alarm.
Ewoud: "Als je voor het eerst
komt , leggen ze je alles uit.
Daarna mag je je eigen gang
gaan. Als je hulp nod ig hebt,
moet je het vragen. In het be
gin wist ik nog niet zo goed
hoe alles werkte en had ik
vaak hulp nodig; nu weet ik
het al veel beter." Volgens de
jongens hebben veel mensen
een heel gek idee over de
jonge onderzoekers en den
ken dat het allemaal "profes
sors met brilletjes op" zijn.
Maar dat is helemaal niet
waar: het zijn heel gewone
jongens (en meisjes). Ook
vinden velen het een
"stomme naam" of " kinder
achtig". School voor Han
denarbeid klinkt normaler,

maar daar hebben ze geen
elektron ica.

Mogelijkheden

Het JOG heeft een breed
pakket aan activiteiten voor
jongeren van acht tot onge
veer twint ig jaar zoals: hout,
klei, zeefdruk, fotogr afie,
elektronica, metaal en natuu
reducatie. Elke construct ie
mag, mits betaald, mee naar
huis worden genomen. Ook
meisjes kunnen er volop te
recht! Er is allerlei apparatuur
en gereedschap aanwezig.
Heel veel onderdelen kun je
er goedkoop kopen; oude
materialen mag je zelfs gratis
meenemen. Er is afgedankte
apparatuur ( b.v. radio's en
televisies) om te slopen. Als
je wilt kan je je eigen radio,
bestuurbare auto, fiets,
brommer, enz. er zelfs repa
reren! Het JOG bestaat al ja
ren en werd oorspronkelijk
opger icht om de jeugd van
de straat te houden; de ge
meente geeft er geld voor. De
openingstijden zijn: woens
dagmiddag (13.00 - 1Z00
uur); vrijdagavond (19.00 
22.00 uur) en zaterdag (10.00
- 16.00 uur). In de zomer
vakantie zijn er allerlei extra
activiteiten, o.a. hutten bou
wen.

Wedstrijd in Delft

In mei deden ze mee aan een
wedstrijd voor jonge onder
zoekers in Delft: The Dutch
Contest for Young Scientists.
Melle las een advertentie in
de Volkskrant en vroeg aan
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De jonge onderzoekers. (foto: Henk Berneriel

Ewoud of hij zin had om mee
te gaan. Ze moesten zich op
geven vóór 5 april en vóór 19
mei moest het werkstuk klaar
zijn. Dat was dus erg kort
dag! Ze wilden proberen om
een automatische spoorbrug
te gaan maken. Van mecano
maakten ze een brug : een
motor (ook van mecano) had
den ze nog wel. Doordat de
brug waarschijnlijk te zwaar
was, draaide de motor kapot:
het vertrag ingshuis sprong
eraf! Ze maakten een schake
ling bij de jonge onderzoe
kers, maar de motor vroeg te
veel stroom . Ewoud pro
beerde op het laatste nipper
tje nog een goede schakeling
te maken, maar dat mislukte.
Hierdoor moesten ze de
knopjes met de hand bedie
nen. Later bleek dat ze het
bijna goed hadden gedaan:
er moesten alleen nog een
paar transistors tussen. Om
dat er te weinig ruimte was
om het treintje over een
ronde of ovale baan te laten
rijden, deden ze het met een

recht baanvlak. Helaas hield
dit wel in dat ze de trein
steeds om moesten draaien.

Naar Delf t

Ze gingen er met de trein
heen: de vader van Melle
reisde met hen mee. Er wa
ren 35 à 40 deelnemers , ver
deeld over twee categor ieën:
12 - 16jaar en 16- 20 jaar. Bij
de jongsten ging het vooral
om het idee, bij de ouderen
om het doen. Ze werden on
dergebracht in een jeugdhe r
berg in Rotterdam; door de
vele sponsoren was het ver
blijf gratis (alleen de reis
moesten ze betalen). Melle
en Ewoud waren de enige
deelnemers uit Het Noorden ;
de meesten kwamen uit Rot
terdam, Delft of Eindhoven.
Er waren vijf pr ijzen, alle ove
rigen kregen de zesde prijs.
Voor iedereen was er een cer
tificaat van deelname. Don
derdags werd er gefilmd voor
het Jeugdjournaal: tot hun
stomme verbazing werd juist

hun ontwerp uitgezonden!
"Ze lieten het stomste stukje
zien: net toen de trein ont
spoorde ." Behalve de wed
strijd werden er ook allerlei
andere dingen georgani
seerd. Ze deden bijvoorbeeld
mee aan een speurtoc ht
doo r Rotterdam, gingen naar
Imax (een theater met een
heel groot scherm), naar
Scheveningen, Mac Donaid
en de Noordwijk-Space
Expo (ruimtevaart). Ze had
den geluk: doordat de wed
strijd dit keer voor de 25e
maal werd georganiseerd,
duurde het geen drie maar
vijf dagen. Het is hen goed
bevallen en ze zijn ook vast
van plan het volgend jaar
weer mee te doen, maar dan
alleen. Melle is al aan eenont
werp begonnen (hij maakt
iets met een boot); Ewoud
begint eerdaags. Ook hun
zusjes zijn enthousiast ge
worden en denken er sterk
over om mee te doen: we zul
len zien!

Hillie Ramaker-Tepper.

Wist U dat...

- toneelgroep De Rijge we
gens daverend succes een
extra voorstelling heeft in
gelast op donderdag 8 juli
en dat u - als u snel bent
(telefoon 05902-3429) 
missch ien nog kaarten
kunt krijgen?

- u al voor 30 gulden dona
teur kunt worden van de
Stichting Oude Groninger
Kerken (tel. 050-123569)
en dat u het eerste jaar gra
tis het tijdschrift van deze
stichting ontvangt?

- maar weinig Thesingers
de concerten in de Kloos
terkapel bezoeken en dat
de organisatoren dit jam
mer vinden?

- er sinds het motorrijders
artikel van vorig jaar nog
altijd géén Thesinger Mo
tor Toertocht georgani
seerd is en dat de motorrij
ders zich nu eindelijk eens
met elkaar in verbinding
moeten stellen?

- er op zaterdag 3 juli inThe
singe weer oud papier
wordt opgehaald?

- Annelie Kwant met twee
etsen exposeert in het ge
zondheidscentrum in Le
wenborg (t/m 25 aug.)?

Stoomfluitje

TE KOOP
Aanhangwagens open en
gesloten. Kantine stoelen en
tafels. Lichtbakken. G.N.
Schutterlaan 28, Thesinge,
tel. 05902-1957.

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"
Neel Want door het unieke leervert-procec é van Allround Lederservree IS hun bankstel
weer als nieuw.
Duur? Nee. zeker niet in verhouding met de aanschatpms. Bel voor meer into rma ue:
050·424205

~ll 0 QJJ[M[Q)
LEDER
SERVICE

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS



Els Knol-Licht

Maak een foto met de G&T
op een markante vakant ie
plek. Uw foto uiterlijk 19 au
gustus inleveren op de G.N.
Schutterlaan 16 te Thesinge.

Oproep

dekker. De vraag is of u
straks de u bekende perso
nen herkent in hun rol. Bij
sommigen zou dat weleens
moeilijker kunnen zijn dan je
denkt.
Van hier af wens ik de toneel
ploeg alvast veel succes . He
laas zal ik de voorstelling zelf
moeten missen door vakan
tie. Maar ik twijfel er niet aan
of de open luchtkijkers zullen
kunnen genieten van het
spel, de sfeer en entourage.
Kaarten voor vrijdag 16en za
terdag 17juli zijn te bestellen
bij Janna Hazeveld, tel.
41477Z Bij onverhoopt te
slecht weer wordt uitgewe
ken naar dinsdag 20 en
woensdag 21 juli.

AANPASSING OPENINGSTIJDEN

tekende op een repeteer
avond. Het was de eerste
avond dat de tien spelers op
lokatie konden oefenen on
der zomerse omstandighe
den. De lokatie is bij Kees
Jansen achter de boederij .
Een natuurlijker decor, echt li
ve, bestaat er niet. En ook dat
geeft de nod ige verrassin
gen. Met lucht(jes) en al. Zeer
verbaasd was ik toen ik mijn
fiets opeens ten tonele zag
verschijnen, ze weten wel
van improviseren deze lie
den. Van de spelers zijn er
twee die nog nooit een open
luchtspel als speler hebben
gemist: dat zijn Kees Klei en
Dick Groenhagen. De mees
ten hebben al meer dan eens
meegedaan. Het vereist een
behoorlijke inzet. Vanaf
maart wordt elke week op
donderdagavond geoefend.
En een avond missen doe je
slechts bij hoge uitzonde
ring. Dat geldt ook voor de
souffleuse, dit jaar eens geen
Pia Pops. Frouwke de Vries
zit daar nu wekelijks te fluis
teren. Hannie Havenga regis
seert dit stuk. Behalve de al
genoemde oudgedienden
spelen mee (in alfabetische
volgorde): Antje Havenga,
Janna Hazeveld, Klaas Huis
man, Catherina Veenstra,
Henk Veenstra (Ten Post),
Henri Veninga, Jantje van
Weerden (van over het
Eemskanaal) en Rensje Wer-

1I

I

(+ foto van "buurman Geer
lings " in zijn jongere jaren
toen hij nog dorpsomroeper
was). (foto : Els Knol-Licht)

Een repeteeravond voor
openluchtspel Garmerwolde
~-~

( L.UCHT J

\ s ffL •
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U heeft de aankondig ing vast
al wel gezien. Het inmidde ls
befaamde Openluchtspel
van Garmerwolde staat dit
jaar genoteerd voor 16 en 17
juli.
De Rederijkerskamer Wester
is de hele winter al met de
voorbereid ing bezig. Dat wil
zeggen, eerst moet het be
stuur een aantal toneelstuk
ken lezen, alvorens ze tot een
keuze komt. Dit jaar is de
keus gevallen op een van oor
sprong Drents stuk, getiteld
"Een nieuwe weg". Die keus
heeft toevallig niets te maken
met de perikelen rond de we
gen van Garmerwolde, al
moest ik daar natuurlijk on
midde llijk aan denken. Maar
u zult wel merken waar het bij
dit stuk omdraait. Intriges
zijn niet van de lucht in de
drie boerenfam ilies, die el
kaars buren zijn. Ene Janna
(niet de Janna) speelt koppel
baas. De achterklap en fanta
sie viert hoogti j en dat alle
maal om de man van het ge
meentehoes (ja ja, je herkent
de man vast wel) te mislei
den, vanwege een weg die er
moet komen.
"...straks goat het
deur't haile dorp dat ik wat
met oale Hendrik heb... "hoor
je de ietwat achterlijke Geer
tje uitkramen . Geertje zou
zich ook een fietsbe l laten
verkopen voor de strontkar.
"...as ze joe dan niet roeken,
dan heuren ze oe in ieder ge
val!". Het zijn maar een paar
willekeurige kreten, die ik op-

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

vooraluw
KOEIEN EN SCHAPEN

Met ingang van 5-7-1993 zullen de openingstijden van
onze kantoren te GARMERWOLDE en THESINGE als

volgt worden aangepast:

GARMERWOLDE:
Maandag t/rn vrijdag van 9.00-12.00 uur

Donderdag en vrijdag van 13.30-16.00 uur
Vrijdagavond van 17.30-19.00 uur.

Wigboldstraat 20,Ten Boer
Tel.: 05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond
Examentraining per computer

behandeling rotkreupel
horens zagen
stieren ringen

BELVOOREEN AFSPRAAK:
Garmerwolde:050-424962

THESINGE:
Maandag van 13.30-16.00 uur
Vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.

RABOBANK
BEDUM-TEN BOER E.O.

050-416202 Garmerwolde
05902-1753 Thesinge



In gesprek met Mevrouw Stevens

AANGEPAST WONEN
Dit is één verhaal over
aangepast wonen. In een
volgende meer over dit
onde rwerp.

Kent u mevrouw A. Stevens
van de Grasdijkweg num
mer 3? Als je bij haar op be
zoek bent, hoef je je beslist
niet te vervelen: de tijd
vliegt om! "Tante An"
woont sinds eind novem
ber 1992 bij de familie Gan
zeveld; niet over de vloer,
maa r apart. Speciaal voor
haar is er een stuk bij het
huis aangebouwd. Omdat
ze het j onge gezin niet tot
last w il zijn en de kinderen
een eigen leven gunt, staat
ze erop apart te w onen.

Mevrouw Stevens vertelt:
"Mijn moeder en ik hadden
een oude rwets kruideniers
winkeltje in Ommen . Toen
mijn vader nog leefde, was er
ook een bakkerij bij . We wa
ren alt ijd open; sommige
(vaste) klanten kwamen zelfs
laat op de avond .Ookdeslui
tingswet (1962) veranderde
er niets aan. Het was mijn
werk om de beste lde bood
schappen naar de klanten te
brengen . Ik zie me nog met
de zwaarbe laden fiets over
de smalle weggetjes balan
ceren. Eigenlijk is het een
wonder dat het altijd goed
ging. Ik had een heel goed
contact met mijn klanten: ze
vertelde n me van alles en lie
ten ook weleens nieuwe spul
letjes zien. Natuurlijk moet je
wel oppassen dat je het niet

INSTALLATIEBEDRIJF

J.D. SLACHTER

• GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

H. Ridderplein 4

9797 PP Thesinge

~ 05902-1300

klakkeloos doorvertelt: de
mensen moeten op je kun
nen vertrouwen. Genie en
haar broertje IJsbrand lo
geerden in die tijd dikwij ls bij
ons... bij Oma en Tante An.

Tot 14 januari 1969 (ik was
toen 46 jaar). We hadden het
extra druk door de A-griep en
de BTW. Toen ik een flesje
magg i uit de kelder wilde ha
len, werd ik plotseling onwel.
De dok ter stuurde me met
een naar het ziekenhuis in
Zwolle . Daar bleek dat ik een
beroe rte had gehad. Tot 15
mei bleef ik in het ziekenhuis,
daarna ging ik voor revalida
tie naar Haren (tot 4 oktober).
Ons huis moest worden ver
bouwd: er kwam een slaap
kamer beneden en een dou
che en w.c. met beuqels, De

ingegroeide nagels
eeltvormi ng

likdoorns

oor voetanamnese
massage

reflexzóne-
therapie

Mevrouw Stevens. (lóto Henk Bernerte)

winkel ging weg. Mijn moe
der (al in de 80)zorgde ervoor
dat ik mijn oefeningen trouw
deed. Het viel niet altijd mee,
maar... ik zette doo r. Mijn lin
kerarm bleef verlamd , maar
verder knapte ik weer aardig
op . We redden ons best sa
men. De laatste tw intig jaar
woonde ik alleen; ik maakte
zelf nog iedere dag warm
eten en mijn neef Jan (76)
deed de boodschappen .
Gerrie kwam regelmat ig bij
me op bezoek en af en toe lo
geerde ik een poosje in Gar
merwolde.

Gevallen

Op een maandagmorgen
hoorde ik voor de radio dat
het nu te koud werd om bui
ten te zitten; de tuinmeube-

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

len konden worden opgebor
gen. Bij het naar boven bren
gen van het tafeltje ben ik ge
vallen en kon niet weer om
hoog komen . Gen ie heeft
een paar keer gebeld , maar
kreeg geen gehoor. Ik hoorde
de telefoon wel gaan, maar
kon er niet bij komen. Omdat
Gerrie zich ongerust maakte ,
belde ze donderdagsmid
dags mijn neef Jan en vroeg
of hij even wilde gaan kijken.
De deur was los, dus hij kon
er zo in. Ik was stijf van de
kou. Om weer wat bij te ko
men, werd ik twee weken op
genomen in een bejaarden-

centrum . Daarna kwam ik
nog een weekje in Garmer
wolde; toen ging ik weer naar
huis.

Nogmaals gevallen

Door gr iep (en koorts!) ben ik
later nog een keer gevallen. Ik
heb er maar één nacht gele
gen, maar... doo rdat de keu
kendeur wijd open stond ,
kreeg ik hoge koorts. Ze heb
ben me toen zes weken in het
bejaardencentrum gehou
den, daarna moest ik weer
naar huis. Gerrie brach t me
thuis en vroeg de buurvrouw
of ze 's avonds even naar me
wilde kijken. Ik lag voor de
stoe l. Zo kon het niet langer!
Gerrie maakte zich vreselijke
zorgen en reed om de ha
verklap naar Ommen. Op een
avond stelde Fokko voor om
bij hen in Garmerwolde te ko
men wonen. Dat was voor
Gerrie ook veel gemakkelij
ker: nu moest ze een hele
boel dingen op afstand rege-

voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voor u klaar

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
tel. 050 - 41861 0



Uitslag verloting O.H.S. Garmerwolde

merie)

Optreden van de groepen 3, 4 en 5 tijdens de feestelijke ouder
avond in Garmerwolde. Suzan Benneker, Jaap v. Zanten en
Annelies Woppenkamp. (toto : Henk Remene)

in

Dorpsweg 55
Ga rmcrwolde
050 - 416252

GARMERWOLDE
KANO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Feestelijke

ouderavond

(balspel) ; 13. 1178(wissellijst);
14. 2085 (mokken); 15. 2271
(houten bord); 16. 1764(vaas)
en 17. 2337 (ijsvormpjes).

Garmerwolde

Det ta V.d. Molen.

Het was te zien en te horen
dat er door alle betrokkenen
hard gewerkt was om tot een
geslaagde avond te kunnen
komen. Dat het een boe iende
avond is geweest was te mer
ken aan de onderbouw, die
de mus ical van de boven
bouw in gro te stilte aanhoor
de . Het stuk werd dan ook
spo ntaan en met veel verve
gebracht en boei de de hele
zaal.
De onderbouw voerde een
heksen project op, waarbij
sommige kinderen onherken
baar gesch minkt waren. AI
met al een zeer ges laagde
avond, waar iedereen tevre
den op terug zag.

Natuurlijk,
alsuhem maar goed laatonderhouaen.

~
Slem Bijmarf heef!de juiste ~ , l

: apparatuur en goed opgeleide - " :
• monteurs inhuisom alle 0l' al"n:, :
• . -, '"",Irtl ll(\ :
• merken aulo'smtopconditie J mnd.HOH ~; 1

• tehouden entebrengen. XOfanlu :.......:

Siem U 1cÎ§lêl
allround Autobedriif i

_~~~~_~~~_'__~~_~_o:!:~~~._~~?!!.~:!~~__ J

~

Is uw auto
een goede auto ?

stoel); 6. 1712 (badhand
doek); 7. 1039 (broodplank);
8. 2240 (gieter); 9. 2052 (keu
kenset) ; 10. 2113 (glazen kan);
11. 1610 (vertset) 12. 1021

Folkingestraat 5
9711 JS Groningen

050-139393

KWALITEIT
is Onze Prioriteit

Werkplaats
050-417517

Grasd ijkweg 8
Garmerwolde

DE MEUBELKIST

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veela l uit

eigen werkplaats . die aan uw
specifieke wensen aangepast

kan worden.

Optreden van de groepen 6, 7en 8 tijdens de feestelijke ouder
avond in Garmerwolde met de musical "Kunst en vliegwerk".
V.l.n.r.: Teun Mandema , Hilde Remerie, Gen-Jen Kattenberg,
Erik Werdekker, Ramona Nijboer, Marian Flokstra. (foto: Henk Re-

De pr ijzen zijn gevallen op de
volgende nummers: 1. 2248
(f 200,-); 2. 2199 ( f100,-); 3.
1360 (f50,-); 4. 1422 (dekbe
dovertrek); 5. 2413 (kampeer-

Tot dat het huis was aange
past, kon ik tijdelijk terecht in
een ziekenkamertje in
Bloemhof. Daar ben ik van 26
mei tot 30 november geble
ven. Ik heb daar best een
leuke tijd gehad : leuke men
sen, leuke leiding... Boven
dien mag ik heel graag lezen
(boeken van Agatha Christi,
Konsa lik, Dostojewski, enz.).

len! Ik wilde eerst niet: geen
ruimte, te druk, enz. In geen
geval wilde ik bij hen over de
vloer, maar ik wilde ook niet
graag naar een bejaarden 
huis. Toen zijn we op het idee
gekomen om een stuk bij het
huis aan te laten bouwen.

Naar Bloemhof

Alles is gelijkvloers en mijn
bed staat in de kamer. De
badkamer is aangepast: er
zit een steunder bij de w.c. en
een stoe ltje bij de douche. In
Bloemhof heb ik een rolstoel
gekregen: die is heel handig
voor lange afstanden. Het
stoepje moet nog lager wor
den gemaakt, maar dat zal
nog wel komen . Ik ben hier
één keer gevallen en zat op
mijn gat tegen de verwar
ming. Doordat ze regelmatig
bij me komen kijken, kan het
echter nooit lang duren. 's
Middags rust ik niet ; ik heb
een vaste dagindeling en ver
veel me nooit."

We hebben het heel leuk sa
men. Ook de kinderen ko
men regelmatig even bij me
kijken. Ze vragen weleens
waarom ik niet bij hen aan ta
fel kom eten, maar dat wil ik
niet: hun hebben een eigen
gezin . Graag had ik een eigen
keukentje met een oventje
gehad : voor het zetten van
koffie en thee , het bakken
van cake , enz. Maar we kre
gen geen toestemming. Ger
rie zorgt nu voor mijn natje en
droogje en helpt me 's mor
gens ook uit bed ; nu het bed
lager is gemaakt, zou ik het
misschien ook wel zelf kun
nen. (Gerr ie: "Ik merk nu nog
elke dag dat tante An beter
wordt; door griep en hoge
koor ts was ze erg verzwakt. ")
Ook heb ik hulp nodig bij het
wassen .

In Garmerwolde

Hillie Hamaker-Tepper.



Wielrenners verdienen geld

Heel Thesinge liep uit, toen
zaterdag 12 juni tegen half
zes twee wielrenners hun fi
nish bereikten . Ad van Zalk
en Henk Reinders (beide aan
de Schutterlaan in Thesinge)
fietsten in één dag van Maas
tricht naar Thesinge. Deze
gesponsorde 'tour' leverde
bijna 1200 gulden op voor de
ijsvereniging. Dat zal me een
schaatsseizoen worde n!
Een fantastische prestat ie
van twee dorpsgenoten, die

overigens onderweg wel
steun kregen: namelijk een
plezierig windje méé én een
zorgzame volgauto. Harm
Tammeling (chauffeur) en
Hennie Reinders (cater ing)
hebben met hun onvermoe i
bare steun eveneens een
prestat ie van formaat gele
verd.
En wat ook leuk was: een
vliegtuig met spandoek ver
welkomde de succesvolle
fietsers.

Ludieke felicitatie voor... van... zie foto. (foto : Teer us Toni

Kampioenschap L-dressuur

Ad en Henk fietsen voor prestatie en extraatje in kas ijsvereni
gIng. (fo to: Teunts Ton)

GEZIEN ...
o at lJ tlll VO~ O pt ie k meer IHi I

lo. r l19t voor uw ge ld
Grot e keuze Hl uiterst he
ta atha te m o n ture n van
de hek endn mer keu
me t b e t ro u w bar e
qa ranne (l il

serv ice

Dat u voor een desk un d ig
adv-es oo k bij een

~~ HUORA P PARAAT~
. , b il Vos A ud iO m oe t l iJn

Frda Erk end
(Ht llsbe.-oe4 op a fspraak )

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT65 · 97 12 HE GRON ING EN , TEL 050-1291 02

In Garmerwolde en Thesinge
hebben Annelie Kwant, An
nelies Friezema en Liesanna
Hofstede al enige faam ver
worven met hun paarden.
Onlangs hebben deze drie
dames meegedaan aan het
Noordelijk Kampioe nschap
dressuur. Dat werd op zon
dag 13juni in Norg verreden.
In de dressuur kent men vier
categoriën: B (Beginnners), L
(Licht), M (Midden) en Z
(Zwaar). Onze dorpsg enoten
komen uit voor de L-dres
suur. Er waren twintig kand i
daten. Om in de finale te ko
men moest je je tot de beste
acht kwalificeren . En alledrie
haalden ze de finale. Een
waar staaltje dressuur, niet
waar? En dan wordt het extra
spannend, want van de fina
listen zouden de eerste vijf
uitgezonden worden naar de
Landelijke Kampioe nschap
pen, welke 4 juli in Nijkerk (bij
Utrecht) verreden zullen wor
den. Annelies Friezema, Lie
sanna Hofstede en Annelie
Kwant werden respect ievelijk
eerste, vierde en zevende.

InstallatieOOaijf

Fa. W. KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050-4 16263

ENGELBE RT
CJ5O.-416217

GAS-WATER
ELECTRA

Annelies is nu dus nu Noor
delijk Kampioen in de L
dressuur. Een geweldige
prestat ie. Grote vreugde ui
teraard, alleen vinden de da
mes het nu niet zo leuk dat
Annelie door haar zevende
plaats niet mee mag naar
Utrecht , omda t ze alt ijd alles
met z'n drieën doen en aan
elkaar gewaagd zijn. Annelie
heeft in Norg wat pech gehad
doo rdat haar paard schrok
van een helicopter die op
eens achter een bomen
groep vandaan kwam. We
vertrouwen er dus maar op
dat het volgende keer wel
lukt. En onder tussen wensen
we Annelies en Liesanna op 4
juli heel veel succes toe in Nij
kerk. In een volgend nummer
van G&T leest u vast wel
meer over deze rijdsters en
hun paarden . Het is de be
doe ling dat in het septembe r
nummer meer dieren en hun
verzorgers uit Garmerwolde
en Thesinge aan het bod ko
men.

Els Knol-Licht

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas · beh ang 
krompen - laarzen -

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



Foto van de maand

Bereklauw, gezien bij boer Stol/inga . toto: Henk Remerie)

GEO ook voor meisjes

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerwolde:
Carel Hazeveld. Peta Juriens,
Delt a v.d. Mo len. Henk Remerie
(fotograaf, tel. 050-419630). Tiny
Srnit , Hillie Ramaker-Tep per, Ton
Werdekker. Els Knol.

Redaktie Thesinge :
Teunis Ton (fotograaf, tel . 05902
3723).
Elisabeth Telenaar.
Truus Top , Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter.

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

Eind-redakt ie Thesinge:
Elisabeth Telenaar. De Diik 4, tel.
05902-3 795

Lay-out: Lucie Kol-Slachter ,
Metha Nijkamp

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

Abonnementsgeld f 17.50 p.],

Kop ij inleveren: voor donderdag 15
juli 19.00 uur.

Kerkdiens ten He rvormde
Gemeente The s inge
- Garmerwolde

Zoals iedereen heeft kunnen
waarnemen gaat het de voet
balvereniging GEO behoor
lijk goed. Het komende sei
zoen zal GEO voor het eerst
in haar histor ie in alle leef-
tijdscategorieën aan de
jeugdcompetities deelne-
men met maar liefst acht
teams! Het merendeel van de
jongens uit Garmerwolde,
Thesinge en Ruischerbrug
voetbalt inmiddels wel bij
GEO. Wat echter opvalt , is
dat er bij ons nog relatief wei
nig meisjes voetba llen, ter
wij l je bij andere verenigingen

juist heel veel meisjes tegen
komt. Mogelijk heerst in onze
dorpen nog het misverstand .
dat het voetballen er alleen is
voor de jongens.
Bij GEO willen ze dit misver
stand graag uit de wereld hel
pen door act ief het gemengd
voetbal te promoten. Meisjes
van 6 tot en met 12 jaar wor
den in de gelegenheid ge
steld in gemengde teams
aan de voetbalcompetitie
deel te nemen. De meisjes
zullen hierbij snel tot de ont
dekking komen dat zij als
voetbalsters allang geen uit -

zondering meer vormen. Bo
vendien wil GEO bij vol
doende belangstell ing in de
leeftijdsgroep van plm. 12 tot
en met 15 jaar samen met
Omlandia uit Ten Boer een
meisjesteam opr ichten .
Ook voor de meisjes geldt
natuurl ijk: bij GEO is het eer
ste halfjaar van je lidmaat
schap gratis (eerst maar
eens proberen), en bij aan
melding krijg je een sporttas
van de vereniging.
Inlichtingen en aanmeldin
gen bij Jan van der Tuuk, tele
foon 050- 413303.

4 juli Garmerwolde 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenburq, HA

11 juli Thesinge 9.30 uur pro f. Hon
ders, Gron ingen

18 juli Garmerwolde 19.00 uur ds.
Struif, grunniger dainst

25 juli Thesinge 9.30 uur pro f.
Knetsch. Eelde

1 aU9Garmerwold e 9.30 uur prof. te
Velde, Paterswo lde

Kerkd ie nsten G e ref. Ke .....
The s inge /Ga rm e rwolde

4 juli: 9.30 u. dhr. Dliks!ra. Gassel
temijveenschemond; 14.30 u.
Jeugddienst rn.rn.v. club Salomo
en ds. Edelman. Bedum.

11 juli: 11.00 u. da . Paas. Garrels
weer; 19.00 u. dhr. Doorn , Ste
dum.

18 juli: 11.00 u. ds. v.d. Zwaag. Ca
pelle a/d klssel: 1g.OO u. ds . de
Jonge , Heerenveen.

25 juli: 9.30 u. drs. Lijesen, Balk;
14.30 u. drs. Lijesen, Balk.

Goederen gebracht
tn de L. v.d Veensttail t 3
Garmervvokfe.
(050- 4 13045)
worden vrIJdagavond
tnos gebracht

Tevens .
Suéde-remlgmg
stoppage en
kledmgreparat' '.!.

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bovag- hd

Levering Vdn alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIOlER - GAREW
VESPA- TOMO S - YAMAHA

FANTIC

o .•I't' .'t'v""" ... ..... " .. •..... "r "'O"....._1

~ """'f>d.v 0 ~'_ JI. "~ . ... O' . !f-c) ' ''''''
o p."'\I ~(, f"'l "Y""".'OP

RIJKSWEG 15
GARMERWDLDE

TELEFOON 05902-1 624

W erkplaats 's maandags de gehe'e
dag gesloten

DROGISTERlJ -AlR.FUKEIUE - REFORM-8CHOONIIEIJJSSJLL(W

WINK EL CENTRUM l EWENBORG GAON INGEN TELEFOON 050-4 10608.

Schoonheld......1on

"ANIC"
- plantaardige en dierproefvrije kosmetica
- elek trisch ontharen
- zonnebank

Ziekenfonds/Parti culier

Beh andelin g o p afsp raak

05902-2418 G .N . Schutterlaan 21. Thes inge


