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Garmerwolde in vogelvlucht en andere
verhalen

Garmerwolde vanuit de lucht. (Foto: Els Lich t)

Het is vakantietijd en velen
trekken erop uit. Het dage
lijkse leven, ook voor diege
nen, die bij huis blijven, is t ij
delijk anders. Het is rustig in
het dorp , lijkt het. Maar on
dertussen ....!

Vogelvlucht

Het was in de tijd dat de zon
nog scheen en de zomer na
derde. Het kriebelde. We wil
den het dorp wel eens van
een andere kant zien. Perslot
van rekening wonen we er nu
al dr ie jaar en nog kennen we
onze naaste omgeving niet.
Dus gingen we naar Eelde en
cirkelden even later als ron
kende stalen vogel boven het
dorp. Geen mens te beken
nen. Zelfs het voetba lveld is
leeg, ook al is het zaterdag
middag . Op straat spelen
geen kinderen, auto 's lijken
verdwenen. Later beweert ie
mand ons gezien en zelfs ge
zwaaid te hebben, met een
blauwe handdoek notabene.
Dat 's dus duidelijk: als je niet
gezien wil worden vanuit de
lucht, moet je wapperen met
een blauwe handdoek. Dat
krijg je als de witte lakens uit
de mode zijn. Met een dek
bed valt het ook niet mee.

Stoppen

Na enkele rondjes verdwe
nen we naar het Oosten en
zagen zo de enorme elektrici 
teitsstoppen langs de Oude
Rijksweg. Zou er dan toch in
stilte gewerkt worden aan de
opwekking van energie? We
meenden dat de windmolens
niet door zouden gaan. Maar
u begri jpt het misschien al.
Wat wij aanzagen voor "stop
pen" waren de bekende kal
kovens van Garmerwolde.

Bekend vanwege hun niet ge
heel logische gebruik , n.1. als
woning. Voor de G&T willen
we daar ook nog weleens
een kijkje nemen, dus Joop,
zet het bier maar vast koud!

Waterweg

Het oog valt ook op de water
zuivering. Mooie ronde bek
kens met water. Hoe zuiver
het ook moet worden , Karel
G. lust er geen paling van.
Zelfs niet als hij ze kado zou
krijgen, en dat zegt wat. Bij
het zien van de strepen wa
ter, die Eemskanaal en Dam
sterdiep heten, gaat dit ver
haal voor het gemak even
over naar de brug die over
het Damsterdiep ligt. Die bij
Jägerme ister bedoel ik.

Vakantie vertier

Rond die brug nemen de acti
viteiten in het zomerse sei
zoen toe. Niet aleen zijn er
mensen die een kano huren
om die brug eens van onde
ren te bekijken ... er zijn ook
varensgasten die hun vakan
tie aan de oever van het Dam
sterdiep doorbrengen. Nou
vraag ik mij af of ze dat uit ei
gen vrije wil doen of omdat ze
het zelf "brugwachtertje spe
len" nog niet aandurven. Ik
veronderstel het eerste.
Want een kind kan de was
doen wat de brug betreft, als
je de sleutel maar hebt en de
instrukt ies op het kastje
nauwgezet opvolgt. Hoe een
"passant" aan die sleutel
moet komen, dat is voor mij
wat ondu idelijk, Willem zal er

meer van weten, maar die is
ook niet altijd OPEN. In ieder
geval is het ons een keer ge
lukt om door de brug te ko
men ... en we hebben wel één
fietser tien minuten moeten
laten wachten voor we de
brug weer gereed hadden
voor het wegverkeer. 't Was
een hij, blij met deze gedwon 
gen onderbreking, leek het.
Zo doe je ook nog eens een
goede daad.

Flodderachtige taferelen

Eenmaal voet aan wal liepen
we over de Dorpsweg waar
geen hond, maar wel honde
en paardepoep te bekennen
was. We houden van de na
tuur. Ons doel was de L. van
de Veenstraat. Daar was kip
noch kraai te bekennen.Toch



Bij de brug in Garmerwolde . (FotO: Els Licht) .
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af laatst. Geroddel, burenru- .
zie, gezuip, motorgeweld. De
G&T heeft in het geheim een
foto kunnen maken van de
herrieschoppers, zodat de
daders t.z.t, ter verantwoor
ding kunnen worden geroe
pen op de Dorpsvergade
ring. Bent u op de hoogte van
naam en verblijfp laats van
deze lieden, wilt u dan con
tact opnemen met bevoegde
instanties in het Dorp? Ge
heimhouding verzekerd. De
vakantiejournalist E.K.

raar in een dorp . Het leven
blijkt zich aan de achterkant
van de huizen af te spelen.
De privacy van de achtertuin.
Behalve bij Jopie en Henk,
dat zijn echte v óórzitters.
Maar die wonen dan ook aan
de Dorpsweg volgens het
postcodeboek. Je moet je
echter niet vergissen in het
straatleven van de L. van der
Veenstraat. Er verandert wat.
Sins kort is er het "p leintje
van Bea": daar speelden zich
Ma Flodderachtige taferelen

Naar Thésinge????
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dat hoffotograaf Henk Reme
rie daardoor geïnspireerd
raakte tot het vervaardigen
van de volgende cartoon?

- Verf
- Schildersgereedschappen
- Produkten voor

oppervlaKtebehandeling
- Verftechnische- en

reinigingsadviezen

Wist u dat Peta Jurjens - die
al járen de G&t-administratie
voert - van Garmerwo lde
naar Thesinge verhuisd is en

* aluminiumzonneschermen * aluminiumjaloezieën * verticaleJaloezieën* terrasscherm en * houten mark iezen * rolgordijnen * rolluiken * terree
overkappingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voo r particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

WesfllrlJaven 4 - Groningen

050-122856

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant



Geen gif tegen

griezeltjes

De Kleine Aarde - een milieu
organisat ie - stuurt ons re
gelmat ig interessante stuk
jes die we in de krant mogen
plaatsen wanneer er vol
doende ruimte is. Vandaag
iets over de str ijd tegen krui
pend , sluipend, vliegend dan
wel knagend ongedierte. Zo
mer: beestjestijd. In huis zie
je al die veelpoters en kna
gers liever gaan dan komen.
Is het niet goedschiks, dan
maar gifschiks, vindt menig
een. Zo'n veert ig miljoen gul
den wordt jaarlijks uitgege
ven aan de burgeroorlog te
gen vlooien, muggen, oor
wurmen en muizen. Veel van
dat gifgebruik is volslagen
zinloos, nog afgezien van de
kwalijke gevolgen voor uzelf,
het milieu en uw wél gewaar
deerde huisgenoten. Pas al
leen chemische bestrijding
toe als er echt sprake is van
een plaag. En bedenk: voor
komen is beter dan genezen.
Zo houdt u vlooien op af
stand wanneer u vooral de
geliefde slaap- en zitplekjes
van uw huisdier goed
schoonmaakt en wanneer u
hond of kat (buiten!) borstelt
en kamt. Ook bladluis is ge
makkelijk te voorkomen : het
geheim zit 'm erin, dat deze
beestjes zich niet thuis voe
len op gezonde planten.
Kweek daarom liever planten
uit stekjes die u van een ken
nis krijgt; kasplantjes van de
bloemist zijn niet altijd be
stand tegen het klimaat in
huis. Hou planten uit de tocht

HOUTMARkT NtJDAM IlEUkEHS MASTEN OHZ-CEHTRUM

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

HOUTMARKT

NIJDAM
Wokl ~Ye9 6·8. 9734 AC üromoçeo-aorscner

tlruçro..... llk Lewenborq
Tel. 050·416135 Fax050-.4 15i51

(bladluis) en pas op met
warmte en droogte (spint en
mijt). Muizen komen af op
lekkere hapjes. Wilt u muizen
verjagen, zet dan een kooitje
neer (verkrijgbaar bij de die
renhandel) en leg er - beter
dan kaas - een paar pinda's
in. U kunt de ongewenste

/ \

Perfektie in haannode

Wi gbo ldst raat6 ,919 1CR Ten Boer
Tel e foon (OS90 2)215 1

muis ergens in een bosje 
daar wonen ze graag - vrijla
ten. Wilt u toch naar gif grij
pen, kies dan een middel op
basis van pyrethroïden (per
methrin of deltamethr in). Of
spec iaal voor vlooien: Vet
Kem Siphotol en Zod iac (op
basis van methopreen).

INSTALLATIEBEDRIJF

J.O. SLACHTER

• GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

H. Ridderplein 4

9797 PP Thesinge

g 05902-1300

Beestjes. (Foto: Teunis Ton)

GARMERWOLDE
KANO enBOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garrnerwolde
050 - 416252

Voor aardappelen,
groenten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



nNijeweg
Reisje
zestigplus

Touwtrek·
wedstrijden

GEZIEN ...

Stoomfluitje

Te koop
Tafeltennistafel 50 gulden.
SV Garmerwolde, tel. 050
416341 of 41473Z

De traditionele touwtrekwed
strij den in Thesinge worden
gehouden op vrijdag 10 sep
tember op het sportveldje.
Aanvang: kwart voor zeven.
Kosten: 10 gulden per team.
De teams kunnen zich tot 8
september opgeven bij Roe
lie Dijkerna, telefoon 1305 .
Hoofdscheidsrechter is Roelf
Jansen, die de bekende kreet
'Pak touw en trek' weer over
het dorp zal laten galmen. Or
ganisator Dorpsbelangen
hoopt op een grote opko mst,
ook van publiek .
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Rabobank. Aangenaam.

Dorpsbelangen Thesinge or
ganiseert woensdag 8 sep
tember een reisje voor de
zestigplussers. Met Willem
Oomkes achter het stuur zal
de reis voeren naar o.a. een
speelgoed museum en een
prachtig miniatuurpark . Voor
de rest blijft het programma
een verrassing. Voor een
goed middagmaal (met
soep) wordt gezorgd. Dorps
belangen kan ook zorgen
voor rolstoelen. Heeft u spe
ciale vragen of wensen, geeft
u dit dan gerust even door
aan het bestuur. De kosten
bedragen 30 gulden per per
soon (dat is inclusief de bus,
entreekaartjes, middageten
en misschien nog wel een
consumptie). Opgave graag
voor 2 september bij Roelie
Dijkerna (tel. 1305), Joke
Sneek (tel. 3620) of Welly
Boer (tel. 2876.

leventege schoapen, enz.'
Dat t gemaintebestuur ook
wies met ons openlucht
theoate r is, bliekt oet de
woorden van wetholder
Boukholdt: hai staait der
even bie stil dat dit al weer de
tiende veurstellen - dus t
twijde lustrum - is. Ook wist
e op t biezundere van dit
theoater: in Drént bennen der
wel meer, mor in Grunnen
komt t wieder nait veur.En din
te bedenken dat t opmoal
deur vrijwillegers doan
wordt: t staait of vaalt met
vrijwillegers! Ain ding hem
men ze nait in d'haand: dat is
t weer. Dit joar hemmen ze
strontgeluk: vrijdoagssno m
merdoags regent t nog, mor
soavends is t dreug! Der va
len n poar sput ters, mor dat
het niks te betaiken. Deurdat
t ook nog net pauze is, hem
men wie gain last van de par
repluus. Mor onder t speuien ,
ken dat toch echt nait: de
mensen achter joe kennen ja
niks meer zain! Der is belang
stellen genogt: baaide oa
vends zit t hartstikke vol! Ver
schaaidend luu gonnen der
aal joar weer noar tou ; hou
veul zollen der weden dij ale
tien veurstellens metmok t
hemmen? Hillie Roamokker
Tepper.

Dal u ,,"'00' ee n des k.und lg
adv-es oo k biJ een

HUORAPPARAAT~
bil Vo s Audio moet l iJn

Flda E,kend
(H UIsbef oelo. op afspraak '

VOS OPTIEK\iAUDIO
OUDE EBBINGESTRAAT65 '97'2 HE GRON INGEN ' TEL.050- 129 10 2

Rederiekerskoamer "Wes
ter" nemt dit keer in heur
open luchtspel (op 16en 17ju
li) n hal belangriek onder
waarp bie de kop: t aal drok
ker wordende (en haarder
joagende!) verkeer. Ze willen
gain verkeersdrumpels,
bloumbakke n of zo... nee,
der mot n halle nije weg om t
dörp tou komme n. (n Idee
veur ons...? Bennen w'ook
metain van dat gevoarleke
kruuspunt öf!) t Geld is der
aal, nou de grond nog: dr ij
boeren motten der n stuk
laand veur ötstoan. Dat vaalt
smereg tegen: ain boer wil
onder gain beding verkopen.
Hai is wies met zien grond ...
hoast nog wiezer as met zien
vraauw! De maaid (dij heur
boantje nait kwiet wil) geft
hom groot geliek en vringt
zuch in ale bochten om de
weg tegen te holden. Deur
heur toudoun ontstonnen de
gekste situoatsies! t Is n mooi
stuk en t wordt pr ima speuld ;
aan t én kriegen ze zulfs n
stoande ovoatsie! De hoofd 
rol is dizze raais veur Katrien
Veenstroa: zai komt ja sekom
nait van t toneel àf! Alles zugt
der weer zo echt mögelk oet:
der komt wotter oet de
pomp, op t toneel scharrelt n
hond rond, in n hok zitte n drij



Mooiste foto

Het is al weer enige tijd gele
den dat de Vereniging voor
Dorpsbelangen Thesinge in
samenwerking met toneel
vereniging De Rijge een foto
wedstrijd in ons dorp organi
seerde. Tijdens de toer,
welke de spelers van 'een
droom vaneen huwelijk' door
Thesinge maakten, konden
foto's gemaakt worden.
Dorpsbelangen stelde voor
de mooiste foto een pr ijs be
schikbaar. Uit de ingezonden
foto's heeft het bestuur na
lang overleg bovenstaande
foto van Olivia Pater als de
mooiste uitgekozen.
Proficiat !
Dorpsbelangen Thesinge

De winnende foto , gemaakt door Olivia Pater

De Rijge in Ten Post
en Slochteren 1
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Stoomfluitje

Aangeboden
In september organiseren we
een pianostemmer in The
singe en (desgewenst) Gar
merwolde. Wie heeft er nog
een piano te stemmen? Kos
ten 75 gulden. Voor de af
spraak: bel 05902 -3795. Eli
sabeth Tolenaar.

kale omlijst ing.
De toegangsprijs voor beide
voorstellingen is f. 7,50.

Wie de voorstellingen van to
neelgroep De Rijge gemist
heeft , kan 'Een droom van
een huwelijk' nog zien op 10
of 11 september. Op vrijdag
10 september speelt de Rijge
in 't Holt inTen Post; aanvang
20.30 uur. Kaarten voor deze
voorstelling zijn te verkrijgen
bij de WV in Ten Boer. En op
11 september, ook 20.30 uur,
in de boerderij van de Fraey
lemaborg in Slochteren.
Kaarten voor deze voorstel
ling zijn te reserveren op tel.
nr. 05982 -1568. Het 'gele
genheidsorkest Thesinge'
zorgt wederom voor de muzi-

Installatiebeöijf

Fa. W . KOOI & Zn.

MIDDELBERT
050416263

ENGElBERT
050--41 621 7

GAS-WATER
ELECTRA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutter1aan 28,
telefoon 05902-1957
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Goederen qetxecnt
In de L. vd Veenslraal 3
GamJeMlO/(le.
(050-4 , 3045)
worden vflldagavond
IhUis gebrachl

Tevens :
Suéde- relmgmg
stcooeçe en
kledmgreparar,"!.

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

Bcve ç- bd

levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP- KREIDlE R- GARELU
VESPA - TDMOS - YAM AHA

FANTIC
o .1''''' i "!-'r",.. , ... , ., ~ . ~·I~ on ..., ,#)< "_,*,,,

', .",~u" 0 '.' r-"" .1Il'r , '\ ."' )' ''0<; t't' .1'_il'", "'. '1'1

RIJKSWEG 15
GARMERWoLDE

TELEFOON 05902-1624

W eri<.plaats ' s maandags de gehe6e
dag gesloten.



Foto van de maand

De G&T-Express van Elisabeth Telenaar ging mee naar.... ~ou ja, héél ver weg. (Fo'o : zus8emade' j

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerw olde:
Carel Hazeveld, Delt a v.d . Molen.
Henk Remerie (fotog raaf .
tel. 050-419630). n ny Smit,
Hillie Ramaker-Tepper,
Ton Werdek ker, Els Knol.

Redaktie Thesinge: Peta Jurjens,
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723),
Ellsabeth Totenaar.
Truus Top , Metha Nijkarnp ,
Lucie Kol-S lachter.

Eind-redakt ie Ganmerwolde:
n ny Srnit , Dorpsw eg 36,
tel. 050- 417178

Eind -redakt ie Thesinge:
Elisabeth Totenaar. De Dijk 4, tel.
05902-3795

Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Administrat ie: Pata Jurjens.
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902-3896.
Bank : Rabo Ganmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d, bank 8159 49.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kop ij inleveren: voor donderdag 16
september 19.00 uur.

Dorpsgenoten, bedankt!

DROGI STERIJ ·PflRFt1JIIERIE·REFORM·8CIIOON1IEIIJSS

Na 6 jaar op het dijkje in
't Klundert te hebben ge
woond , gaan we verhuizen
naar Eexterzandvoort in
Drenthe. Heel toepasselijk
heet ons nieuwe adres:
Nieuwe Dijk.
We hebben een fijne tijd ge
had in Thesinge en hopen dat
A. Stein, de nieuwe bewoner,
evenveel plezier mag erva
ren. Het is een hele bijzon
dere plek om te wonen. Om
wonenden van 'de Haven',
die ons in weer en wind heb-

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

DEFECT?

Krijn Veuger
repareert

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

GRONINGEN'
tel. 050 • 419791

ben zien worstelen, weten
dat er ook nadelen aan ver
bonden zijn. Dat is dan ook
de reden dat we iets anders
hebben gezocht. En we heb
ben een hele mooie plek
weer gevonden. Op deze
plaats willen we alle Thesin
gers bedanken die ons ver
blijf in Thesinge zo prett ig
hebben gemaakt.
Met vriendelijke groeten ,
Harry Booy en Ruth van Da
len

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS

MET DElE PROFESSIONELE
WH ITE MOTOR_GAZONMAAIER
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Stoomfluitje

Gevraagd
Ik ben op zoek naar een
tweedehands gitaar voor een
redelijke pr ijs. Mijn telefoon
nummer is D59D2-362Z Oli
via Pater.

Dorp shuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-416244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Kerkdiensten
Hervormde gemeente
Garmerwolde·Thesinge

5 sept. Thesinge 19.00 uur ds K.
Pieterman, Ulrum, Grunniger
dainst

12 sept. Garmerwolde 9.30 uur ds C.
de Vries- Batenburg , star td ienst

19 sept . Thesinge 9.30 uur os C. de
Vries-Batenburg, doop

26 sept. Garmerwolde 9.30 uur ds C.
de Vries-Batenb urg, avondmaa l,
koffie drinken na afloop

TELEFOON ~10608.

\",\cl G ren~n M eubel P Ci kh ui s

In G.rr. ts....ee r

Voor a l uw:
Bedd en, Kasten, Tafe ls enz.,
i n blank ho u t en loog k leu r.


