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Maandeliiks Nieuwsblad voor Garmerwolde
Thesinge en omstreken

Plattelandsvrouwen Garmerwolde
vieren 60-jarig jubileum

De Nederlandse Bond van
Plattelandsvrouwen, afde
ling Garmerwolde, bestaat
binnenkort 60 jaar. Dit leek
de redactie van de G&T-ex
press een leuke gelegen
heid om iets meer te weten
te komen over de vereni
ging. Hiertoe hielden we
een intervieuw met drie wil
lekeurige leden, te weten:
mevrouw Van Huis uit The
singe, al 48 jaar lid en één
van de oudste leden; me
vrouw Dreise, zeven jaar lid
en één van de jongste le
den (qua leeftijd) en me
vrouw Kiel, lid van het be
stuur.

We hadden het eerste ge
sprek met Mevrouw T. van
Huis-Dijkstra uit Thesinge
(81 jaar). U bent al lid vanaf
1945; waarom bent U toen
dertijd lid geworden? "Om
dat ik voor Plattelandsvrou
wen voelde. Een buurvrouw
was lid en heeft me meege
vraagd. M'n man had de
Landbouwvereniging... ik
wou ook wel wat en ik heb er
nooit spijt van gehad . Ik ga er
heen om de gezelligheid; bo
vendien doe je er van alles
op... je hoort nog eens wat!
Als het weer het toelaat en ik
fit genoeg ben, ga ik er heen.
Ik wil zo lang mogelijk lid blij
ven, zo lang als het kan."

Surrogaat

Herinnert U zich nog iets van
die eerste tijd? Is er veel ver
anderd? ''Toen we lid wer
den,namen we op een ge
wone vergadering altijd een
handwerkje mee; meestal
breien (kniekousjes, hemd
jes, broekjes, enzovoort),
maar ook wel eens haken
(een sprei bijvoorbee ld). Di
rect na de oorlog was er nog
niets, het was allemaal surro
gaat. Ik herinner me dat we
toen een naaicursus in de
apotheek van dokter Ander-
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son hadden: van oude kleren
(bijvoorbeeld een jas) maak
ten we weer bruikbare spul
len.
Na de oorlog moest alles
weer opgebouwd worden .
De mensen stonden toen
veel dichter bij elkaar dan nu.
Tegenwoordig is het vaak: ik
ke, ikke, ikke, en de rest
kan... Natuurlijk niet allemaal!
De Nieuwjaarsvisites deden
we altijd met eigen krachten;
er kwamen geen sprekers of
iets dergelijks . Eén keer kre
gen we allemaal een ouder
wetse hoed op en deden sa
men wat spelletjes . Dat was
heel gezellig.
Verder speelde Smid Kam
pen uit Thesinge vaak voor
ons op zijn accordeon: hij
kon heel mooi spelen! Samen
met de mannen dansten we
op een potpourri van oude
liedjes; ook de polonaise
werd niet vergeten! Dat was
heel mooi! Er was toen nog
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niet zo veel, je had niet zo
vaak wat."

Catechesatiekamer?

Volgens de oude notulen wer
den de gewone vergaderin
gen in de catechesatiekamer
van de pastorie gehouden.
Was dat in uw tijd ook nog
zo? "Nee; de gewone bijeen
komsten waren om de beurt
bij "De Leeuw", "De Unie" en
"café Broeksema". Toen Me
vrouw Kort lid werd , gingen
we daar ook heen (nu café
Jägermeister) . De uitvoerin
gen waren altijd bij "De
Leeuw" of "De Unie"; de
beide andere zalen waren te
klein."

Zijn er nog speciale avonden,
die U zijn bijgebleven? "Me
vrouw Aberson-Hughes, een
boerin in Canada, vertelde
over haar leven in Canada.
Dat was prachtig! Ze hadden

1958: Viering van het 25-jarig
jubileum. V.l.n.r. de dames:
Steenhuis, Havenga, Heem
stra, Goorten, Wieringa, Uil
driks, Koning, Groeneveld, T.
van Huis, Wouda, Bloemen
daal en Kooi. Op de voor
grond: A. van Huis (met de
letter P) en P. Oomkens (aan
de bestuurstafel).

het niet ruim en van het geld
dat ze verdiende, kochten ze
landbouwwerktuigen.
Wat is er toch veel veranderd
in de jaren: ik herinner me
nog 't "snieboon
vat",'t "boeskoolvat", wek
ken... en nu is er diepvries.
We deden ook wel een iets
samen met de landbo uw.
Fop I. Brouwer, een hele be
kende spreker, was heel
mooi en Pelleboer heb ik al
drie keer meegemaakt. Voor
zover ik weet, was een aantal
lezingen vroeger gratis . De
boekbesprekingen vond ik



1992: Een uitstapje naar Roden en Norg: Even poseren bij het
hunebed.

erg mooi... jammer, dat ze er
niet meer zijn. Ook demon
straties zijn vaak heel leuk.
De ene spreker is mooier dan
de andere, het ligt er vooral
aan hoe je het brengt! De af
gelopen avond over "Humor
in de Trouwzaal" was prach
tig! Wat kan die vrouw vertel 
len!"

Heeft U wel eens in het Be
stuur gezeten?
"Nee ... ze hebben me wel
eens gevraagd , maar dat is
niets voor mij. Ik zat wel in de
Vrouwelijke Hulpverlening ,
nu Vrouwenraad.
Ook ben ik al jaren lid van het
Handwerkclubje. Voor het
25-jarig jubileum hebben we
samen een tafelkleed voor de
bestuurstafel gemaakt; die
wordt nog steeds gebruik t.
Watvindt Uvan de Bondsbla
den?
"Ik lees "Platwerk" en "Plat
telandsvrouw" altijd, maar
"Platwerk" vind ik het
leukst. "

Mevrouw Dreize

Tot zover het verhaal van Me
vrouw van Huis, nu volgt een
weergave van het gesprek
met mevrouw Aaltje Dreise
uit Garmerwolde.
Wanneer ben je lid gewor
den?
"Sinds vier à vijf jaar ben ik
lid; precies weet ik het niet
meer. Mijn moeder is er ook
lid van. Tot dat we kinderen
kregen, heb ik altijd gewerkt.
Als je dan ophoudt, val je een
beetje in een gat. Bovendien
zat ik hele dagen thuis... dan
krijg je wel behoefte om 's
avonds wat te ondernemen ."
Waarom de Plattelandsvrou
wen?

Horizon

"Doordat m'n moeder lid
was, kreeg ik het program
maboekje wel eens onder
ogen. Daarin stonden leuke
dingen... je gaat eens een
keertje mee. Zo begint het ei
genlijk. Bovendien verbreed
je je horizon in allerlei opzich
ten. Je krijgt contact met an
dere vrouwen uit het dorp en
het is blik verruimend."

In welk opzicht?
"We hebben eens een avond
gehad over Hoog-Hullen,
een kliniek voor alcohol-,
drugs- en gokverslaafden.
Op deze avond werd verteld
hoe het afkicken in z'n werk
gaat, hoe het leefpatroon

daar is. Bovendien kwam er
ook een bijna ex-verslaafde
aan het woord , die zijn le
vensverhaal vertelde . Dan ga
je op een heel andere manier
tegen dit probleem aankij
ken; het wordt ineens veel
menselijker.
Op een andere avond kwam
een notaris praten over zijn
werk. Normaal staat zo ie
mand heel ver van je af, maar
dan hoor je wat het beroep ei
genlijk allemaal inhoudt. Dat
zijn dingen, die me erg aan
spreken."

Serieus ?

Worden er alleen maar se
rieuze avonden gehouden ?
"Absoluut niet. Er zijn ook al
lerlei cursussen te volgen, zo
als naaien, handwerken en
bloemschikken. Vaak zijn het
van die dingen, waarvan je

zegt: dat lijkt me ook wel leuk
om eens een keer te doen. Bij
de Plattelandsvrouwen krijg
je dan de gelegenheid om het
te proberen. Sommige din
gen zijn wel leuk, andere niet.
Bovendien is de drempel om
er heen te gaan laag: je bent
al lid en kunt je er zo voor op
geven. Anders komt het er
vaak niet van. Het grote voor
deel is ook dat het 's avonds
is... dat scheelt weer een op
pasprobleem."
Wordt er verder nog wat on
dernomen?
"Behalve het bovenstaande
worden er ook regelmatig ex
cursies gemaakt. Deze zijn
zeer gevarieerd: het gaat van
klokkenmuseum tot suikerfa
briek en haast alles wat er
tussen zit."

Inspraak

Heb je als lid zelf ook in
spraak?
"Ja, elke straat heeft een
contactpersoon, die twee
maal per jaar een koffie 
avond organiseert. Daar kun
nen de leden ideeën naar vo
ren brengen. Zo is dansles
ook naar voren gekomen en
dat blijkt een groot succes te
zijn."

Bestuur

En dan nu het verhaal van Gi
nie Kiel, eveneens uit Gar
merwolde. Ginie Kiel is sinds
zes jaar lid van de afdeling
Garmerwolde; daarvoor was
ze achttien jaar lid van de af
deling Ten Boer. Dat Ginie zo
lang lid is gebleven van Ten
Boer, komt doordat ze daar
een vriendin had die ook lid
was. De avonden werden
dan gebru ikt om lekker bij te

kletsen. De vriendin ging ver
huizen, en het reizen werd
een steeds groter bezwaar,
vooral 's winters . Op dit mo
ment zit Ginie in het bestuur
van de afdeling Garmer
wolde en vervult de functie
van penningmeester.
Wat is de doelstelling van de
Bond?
"De vereniging heeft ten
doel , door vorming en ont
wikkeling van vrouwen hun
besef van verantwoordelijk
heid voor - en deelname aan
- de samenleving te bevorde
ren, in het bijzonder in platte
landsgebieden. De vereni
ging staat open voor vrou
wen van alle gezindten en
onthoudt zich van elke partij
politiek. Dit klinkt vrij formeel.
Waar het op neer komt is, dat
we aan veel dingen aandacht
besteden. Het Hoofdbestuur

heeft een zogenaamde schijf
van vier opgesteld, waaraan
wij ons als afdeling moeteh
houden. Dat zijn de volgende
items: act ie, emancipatie,
educatie en recreatie. Hier
aan kunnen we zelf een invul
ling geven. Zo worden er dis
cussieavonden georgani
seerd en bekende sprekers
gevraagd. We hebben bij
voorbeeld majoor Boschardt
eens gehad. Verder organise
ren we creat ieve avonden,
ontspanning, enz."

Samenstelling

Uit hoeveel leden bestaat de
vereniging en hoe is de sa
menstelling?
"Momen teel hebben we circa
75 leden en dit aantal is vrij
stabiel. Het grootste deel zijn
de wat oudere leden, maar er
zitten toch ook vrij veel bij

van tussen de 30 en 45 jaar.
Qua rang en stand is er hele
maal geen verschil meer, in
tegenstelling tot vroeg er,
toen er eigenlijk alleen maar
agrarische vrouwen lid wa
ren. Het was destijds een
elite clubje en werd ook als
zodanig beschouwd. Alhoe
wel dit helemaal uit de tijd is,
speelt het heden ten dage
toch nog wel enigzins mee in
het dorp .
De leden die we momenteel
hebben, zijn vrij act ief. Het is
voor het bestuur daardoor
ook leuk om dingen te organi
seren. Als er veel passieve le
den zijn (die nergens aan
deelnemen), is de aardigheid
er gauw af. Het kost vr ij veel
tijd en voor het bestuur is het
prettig om veel respons te
krijgen.
Onder de leden bevinden



Het bondsvignet. gebaseerd
op de vormen van koren en
bloemen .

goederen verloopt. Dit
thema loopt de komende
twee jaar als een rode draad
door het hele programma."

Feest

Het handwerkclubje bij iemand thuis . Annie Luitinck en Janna .
Hazeveld.

ingegroeide nagels
eeltvorming

likdoorn s

oor voetanamnese
massage

reflexzöne-
therapie

Zaterdag 13 november is het
feest in dorpshuis "De
Leeuw"; het is dan precies 60
jaar geleden dat de afdeling
Garmerwolde werd opge
richt. Het wordt een avond
vóór en dóór de leden; ook
de partners zijn van harte
welkom.
In een volgende G&T-ex
press hopen we er meer over
te vertellen.

Delta van der Molen
en Hillie Ramaker.

Bondsvlag

momenteel hebben, zien we
de toekomst met vertrouwen
tegemoet. De Nederlandse
Bond van Plaltelandsvrou
wen heeft altijd veel aan
dacht gegeven aan maat
schappelijke onderwerpen,
die ook aktueel zijn en haar
leden motiveert om aktief
mee te doen. Zo is er dit jaar
het startschot gegeven voor
de campagne: krit isch con
sumeren, duurzaam produ
ceren dat wil zeggen goed en
kritisch kijken wat je koopt en
hoe de produktie van deze

steld wordt alleen voor oude
ren. We proberen zodanig te
schipperen dat er voor ieder
een interessante dingen zijn.
Bovendien is het ook zo, dat
men zelf kan kiezen waar
men heen wil. Sommige le
den komen altijd en anderen
- vooral jongeren - gaan va
ker selectief te werk. Maar we
hebben tot nu toe altijd wel
een programma gehad. dat
goed bezocht werd. "
Hoe ziet de toekomst er uit?
"Met de actieve leden en het
enthousiaste bestuur dat we

1983: Eén der sketches bij het 50-jarig jubileum. V.l.n.r. de da
mes: Goense, Veninga, van Dijk, Star, Thedinga, Groenhagen,
van Huis en Wieringa.

Alleen

Organiseert Garmerwolde al
les alleen?
"Nee, we organiseren ook
evenementen samen met de
afdelingen Ten Boer en Ten
Post. Dit geldt vooral voor
"dure" sprekers, om de kos
ten te drukken; in het verle
den hadden we bijvoorbeeld
de heer Pelleboer. Het is ook
veel leuker om voor 200 vrou
wen te spreken, dan voor 70.
De organisatie samen is we
derzijds ."
Hoe werft men nieuwe le
den?
"Als er nieuwe mensen in het
dorp komen wonen, gaan we
er heen en nodigen ze uit om
een paar avonden bij te wo
nen. Bovendien heeft het
v.V.V. in Ten Boer sinds kort
programmaboekjes, die ze
uitde len aan nieuwe bewo
ners."
Veelmensen hebben het idee
dat het een vereniging is van
breiende vrouwen aan de
thee. Is dat terecht?
"Dat is absoluut niet terecht.
We zijn niet echt bezig om dit
imago te veranderen. Wij zijn
blij met ieder lid.Waar we wel
rekening mee houden is, dat
er geen programma opge-

zich o.a,vrouwen uit Thesin
ge, Sint-Annen , Ruischer
brug, Oosterhogebrug,
Noorddijk en Lewenborg.
Deze vrouwen voelen zich
thuis bij een kleine club ."
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Janna Hazeveld.

Het openluchtspel is in 1994
gepland op 15en 16 juli.

Sultan in
Garmerwolde

Openluchtspel

Op 4 februari 1994 geeft re
derijkerskamer Wester een
uitvoering in dorpshuis De
Leeuw, deze keer niet op een
avond maar op een middag.
Opgevoerd wordt 'De zeven
druppels', een stuk voor kin
deren, maar ook heel span
nend voor ouders, opa's en
oma's , kortom voor iedereen
die van toneel houdt.
Het stuk vertelt het verhaal
van een poppendokter uit
Garmerwolde ide bezoek
krijgt van Vijg Den adel,
grootvizier van sultan Broek
11. De sultan wil graag dat de
dokter in zijn paleis komt om
poppen voor zijn dochter te
maken. Ze gaan er heen en
wat er dan allemaal gebeurt,
verklappen we natuurl ijk niet.
We hopen dat er 4 februari
heel veel kijkers komen.
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Elisabeth Tolenaar

Bij het tweede pilsje vertelt
Angel dat het op woensdag
avond weleens een soort
'vrouwencafé' is. 'Er wordt
niks afgesproken of zoiets,
maar heel toevallig treft dat
dan zo. Dat is ook heel gezel
lig.'
Ik krijg meteen visioenen van
'Cheers' (het bekende café
van de televisie) en neem me
voor om deze winter eens
wat vaker die drempel te ne
men. Waarom ook niet? Het
is toch 'ons' eigen dorpsoa
fé. Geen hartje in de toilet
deur, maar wél altijd een
pilsje en wat gezelschap.
Woensdagavond? Donde~

dag? We zien wel. In elk ge
val: tot dan.
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zojuist opgerichte pool biljart 
club (oprichter Henk Tam
mens, met nu al tien leden 
publiek of nieuwe enthou
siaste leden zijn welkom!).
Af en toe is er een speciale
avond 'indisch eten' . Lilyen
Afke koken dan heel speciale
gerechten, voor een gezel
schap van 20 tot 25 manl
vrouw. Zulke avonden zijn al
tijd een groot succes .

I

I

Er zijn nu in café Molenzicht
een paar 'vaste' avonden :
elke laatste zaterdag van de
maand speelt de kaartclub,
op vrijdag en zaterdag komt
vooral de jeugd, in het sei
zoen repeteert de VIOD er
geregeld, en tegenwoordig is
de donderdagavond voor de

kent nog geen naam of niks.
Dat was voor een eerste ken
nismaking wel heel wat.'

Wegens gezondheidsrede
nen heeft Andries zich uit de
zaak teruggetrokken en Dora
is nu degene die het café
runt. Bij drukke gelegenhe
den worden hulptroepen in
geschakeld en ze is aardig te
vreden over hoe het loopt.
'Vorige week was er een
bridge-drive in veert ien ca
fé's in de hele provincie. Ook
bij ons. De deelnemers
moesten op één dag acht
van die café's bezoeken om
er te spelen. We hebben toen
88 mensen binnen gehad.
Dat was heel erg leuk. Ze
kwamen niet hier uit de
buurt; ééntje ging op een be
paald moment naar het toilet
en kwam terug, helemaal ver
baasd dat er geen hartje in de
deur zat. Ze dachten echt dat
er wel een wc ergens buiten
zou zijn.'
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Met Dora Westra en Angel
wordt het al gauw reuze ge
zellig. We kletsen wat en ik
vergeet bijna dat ik voor een
verhaal kom. Er is namelijk
een heuse aanleiding: het 10
jarig jubileum van de We
stra's als caféhouder in The
singe.
'Dat was wat je noemt een
flitsende start,' vertelt Dora.
'We hadden het café overge
nomen op 1 september en
drie dagen later was er touw
trekken, dus meteen een
volle bak. Gelukkig hielp Dij
kema ons daarmee, want je

Cheers!

Voor de G&T aan het werk:
met een vulpen en dr ie vel
letjes papier op zak stap ik op
zomaar een woensdagavond
het café binnen. Wat onwen
nig, want eigenlijk dóe je
zoiets niet, in je eentje een
kroeg binnenstappen, ook al
is het dan 'je eigen dorpsca
fé' .

Lokatie : Thesinge, café Mo
lenzicht.
Datum: zomaar een woens
dagavond.
Voorstelling: geen.
Publiek: drie dames.
Sfeer: uitstekend.



Orchideeën kweken

Orchideën in alle soorten en maten. (Foto: Teunis Ton)

Nog gauw de Winkier Prins
erop nakijken om niet hele
maal blanco te verschijnen
bij Hein Schaeffer, die al 7
jaar als hobby orchideeën
kweekt. Er staat slechts een
kort stukje in de encyclope
die en dus roep ik naar mijn
mannen dat ik er over een
uurtje wel weer ben. Hein en
zijn vriend Arno Greving wo
nen ruim 2 jaar in het laatste
huis van de Molenweg buiten
Thesinge. "Eigenlijk ben je
een paar weken te vroeg,
want alles zit nog in knop",
zegt Hein als ik binnenkom.
Maar over deze hobby blijkt
ook genoeg te vertellen te
zijn.

Hoe het begon

"Op de tentoo nstelling van
orchideeën in de Hortus in
Haren ben ik zo'n 7 jaar gele
den, onder de indruk geraakt
van deze schitterende plan
ten. Ik heb daar 2 gekocht en
die deden het heel goed.
Door er steeds wat bij te ko
pen en te ruilen breidde de
hobby zich uit. In Groningen,
waar ik toen woonde, had ik
er een kamer voor ingericht.
Orchideeën houden van een
vochtige atmosfeer en vol
doende licht. De ruimte was
helemaal beschimmeld, de
vloerbedekking vergaan en
de verwarming verroest. En
toch werd het steeds leuker!"

Vereniging

Hein is lid van de Neder
landse Orchideeën Vereni
ging en bezoekt de bijeen-

komsten van de kring Noord
Nederland 1 keer per maand
in Paterswolde. Vergaderen,
een lezing, ervaringen uitw is
selen en ruilen van planten is
het doel waarmee men komt.
Binnen de vereniging zijn
werkgroepen aktief, die zich
gespecialiseerd hebben in
een bepaald soort . Hein is lid
van de Masdevallia werk
groep. "Deze bloem heeft
een prachtige vorm en her-

ken je aan de staartvo rmige
uitlopers " , vindt hij. De ver
eniging geeft een tweemaan
delijks tijdschrift uit en Hein
bezit een hele rij boeken over
zijn geliefde planten.

Prijzen

Op de schouw staat een wis
selbeker voor de mooiste ka
mer- gekweekte orchidee.
Deze beker raakt Hein nu

kwijt omdat hij alle planten
ondergebracht heeft in een
dubbele kas. De muren van
de bijkeuken, waar de plan
ten eerst stonden, waren
groen uitgeslagen. Om ver
der verval te voorkomen
werd er een kas aangeschaft.
Het voorste gedeelte is de
warme kas met orchideeën
uit broe ierig warme laaglan
den. Achterin staan de soor
ten die uit koelere hoger gele
gen gebieden komen. Veelal
uit Zuid-Amerika, Azië en Au
stralië.
Hein kweekt zijn planten op
het gevoel. "Het dreigt haast
een technisch wetenschap
pelijk computergestuurd ge
beuren te worden. Nou. ik re
gel bijvoorbeeld de bemes
ting als ik denk dat het er
weer aan toe is. De lucht
vochtigheid en de tempera
tuur cont roleer ik. Er staat
een ventilator en een elektr i
sche verwarming. De tempe
ratuur in de" koele" kas mag
25 graden worden en 's
nachts 12 tot 16 graden.lk
moet de kas ook koelen
d.m.V. krijtverf aan de buiten
kant en schermgaas binne
nin. In de herfstvakantie ver
wijder ik die verf weer omdat
de zon dan niet meer te fel
is".
Voor een tentoonstelling past
Hein de "temperatuur
shock" methode soms toe.
Hij zet de plant die tegen de
bloei aan zit een tijdje in de
koele kas en dan weer terug
in de kas. Het effekt is dat de
bloei sneller door komt.

Vermeerderen

AA NNEME RSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderhoud

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwééreen nieuwe bank?"
Nee! Want door het unieke ieervert -p roced é van Allround Led erservice 'S hun ba nkstel
.....eer als nieuw.
Duur? Nee, zeker niet in verno uomq met de aanschafpri js. Bel voor meer informatie
050-424205
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LEDER
SERVICE

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
te l. 050416501

Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Nieuwbouw Molenweg Thesinge

Bij thuiskomst van vakantie in Amerika werden Roelfen Jann ie
Koopman opgewacht door Dolly Parton en Johny Cash. Deze
verrassing werd hun bezorgd door Ida en Wil/em Oomkes en
Cobyen Bert van Huis. (Foto : Teums Toni

Truus Top.

voorafgaand aan de bouw
heeft hen echter heel wat tijd
en energie gekost. Nu ze er
wonen en genieten van het
uitzicht met schapen in de
weien zonsondergang zijn ze
voor hun doorzett ingsver
mogen beloond .
Binnen is het gezellig en
mooi en buiten komt binnen
kort te bestrating. Het bui
tenom verven wacht op be
tere weersomstand igheden.
Het verstaan van het Gro
nings is voor Margreth als
Noordhollandse wel lastig.
Milo, een Twent, heeft er
minder moeite mee.
Nu nog aarden op de Gronin
ger klei, ik denk dat hen dat
wel bevalt.

bouwkavelzo op fietsafstand
van het werk leek ideaal. De
moeizame procedure via de
verschillende instanties

Nieuwbouw Molenweg Thesinge. (Fot o: Teur us Ton)

Deze bouwfoto van onze fo
tograaf werd gemaakt buiten
medeweten van de a.s. be
woners. Op een regenach
tige avond ploeg ik mij door
de zandvlakte naar het huis
om toestem ming voor plaat
sing in de krant te vragenaan
Milo Appel en Margreth Ber
bée. Binnen wordt nog hard
gewerkt om alles op orde te
brengen. Het huis werd op
vrijdag 13(!) augustus opge
leverd en veel spullen, die
voor een groot deel opgesla
gen stonden, moeten hun
plek nog vinden. In de stad
Groningen, waar ze voor hun
werk kwamen wonen, waren
Milo en Margreth klein be
huisd in een bejaardenwo
ning van Patrimonium. Hun
gezamenlijke spullen konden
ze daar niet kwijt. In een
straal van zo'n 20 km rond de
stad hebben ze gezocht naar
een woning. De rust en
ruimte ten noorden van de
stad sprak hen erg aan. Een

"Via de vereniging ruil ik nog
wel eens een plantje en ook
koop ik nog wel eens wat bij
kweker Lammert Koning.
Mijn planten vermeerder ik
zelf d.m.v. scheuren en het
oppotten van keiki's. Dit zijn
jonge plantjes aan de bloei
stengel van de moederplant.
Het zaaien is een microsco
pisch en heel langdurig ge
beuren. De werkgroep heeft
van mij peulen om het zaadte
gebruiken. Voordat dat een
plantje is ben je anderhalf
jaar verder! Met kruisen pro
beer ik wel een bijzonder exc
emplaar te kweken.

In de kas laat Hein de ver
schillende soorten orchi
deeën zien waarvan hij ver
teld heeft. De langbloeier
bloeit meer dan een jaar en
de ééndag-bloeier net zo
lang als zijn naam verraadt.
We bekijken planten in plas
tic potjes en soorten die zich
hechten aan een kurkblokje.
Er zijn soorten met piep
kleine bloempjes en andere
met opvallend grote bloe
men. We ruiken aan heerlijk
geurende bloemen en Hein
vertelt dat er soorten zijn die
alleen 's nachts hun geur ver
spreiden. Er zijn ook sterk
stinkende soorten. De vorm,
de kleur en de geur trekt be
paalde insekten aan in de na
tuur. In Nederland komen
nog redelijk veel soorten in
het wild voor. Hein en Arno
geven de bij hen bekende
plekjes niet prijs. Doodsbang
dat onze lezer met de schop
het bos in gaat!

Twee uur later...

TruusTop

_ _ ' .t.-;'

Is uw auto
, een goede auto ?

Natuurlijk,
a/5 uhemmaar gotdI&Jr onderllouden.

Sch oorsteenveegbedrijf

ROELBUS

- Schoorsteenvegen

- V erkoop

5c hoonteen materlaal

Erken d bij gasbedrijFen
brand weer

Tel. 05902-1716 of 3289
Winneweer

KWALITEIT
is Onze Prioriteit

DE MEUBELKIST

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen,veelal uit

eigen werkplaats, dieaan uw
specifiekewensenaangepast

kan worden.

Folkingestraat 5
9711 JS Groningen

050-139393

Werkplaats
050-417517

Grasdijkweg 8
Garmerwolde



Bingo levert aardig wat geld op bij de "Floralia". (FOlo:Teunis Ton)

Fleurig festijn

Tijdens de jaarlijkse Floralia,
vrijdag 8 oktobe r, sierden
bloe mstukjes, gemaakt door
de kinderen, school De Til in
Thesinge. Alle kinderen uit
het dorp konden naar harte
lust knutselen, pannekoeke n
eten, schminken, video kij
ken, spelletjes doen , totdat...
de kwartjes op waren.
Vanaf vier uur werd er ijverig
gekrast op bingokaarten. De
kleintjes geholpen door papa
of mama, de groteren zelf
standig, hoopten op de mooi
ste prijzen. Ondertussen wa-

ren er knakwo rstjes, slaatjes,
broodjes en allerlei drankjes
verkrijgbaar bij het 'eetcafé'.
Om zes uur brak het moment
supréme aan... de verloting .
De lootjes werden getrokken
en de prijswin naars van de
waardebonnen bekend ge
maakt.
AI met al was het een gezel
lige middag. Bovendien werd
er genoeg geld verdiend voor
uitbreiding van het lees- en
documentatiemateriaal van
de school. En daar was het
allemaal om begonnen . Hoe
wel...?

Roelie Karsijns

Stoomfluitjes

Het water kwam hoog
We weten nu weer precies
hoe Nederland eruit zou zien
als we geen sluizen, afwate
ring en bemaling hadden :
nat, nat en vooral nog eens
nat. De koeien liepen te sop
pen in het weiland en wie nog
geen regenlaarzen had, heeft
ze vast inmiddels aange
schaft. Wát een hoop water
kwam er in oktober naar be
neden. Aan De Dijk in The
singe - waar we het waterpeil
van de Maar tot record
hoogte zagen st ijgen - moest

Te koop
Wijnrood stoffen tweezits
bankje, zitt ing wasbaar, tele
foon 050 - 425618, na 17.00
uur

zelfs iemand een pomp laten
komen om de volgelopen
kruipruimte weer leeg te krij
gen!
Inmiddels zijn alle kelders wel
weer aangedwe ild en lijkt het
erop dat we de ergste natt ig
heid achter de rug hebben.
Wist u dat in de Middeleeu
wen de monniken ermee be
gonnen zijn, om het water 'te
temmen' en dat de basis van
hun waterbeheersingssys
teem nog altijd in functie
schijnt te zijn?

Liefhebber gezocht om mijn
grote BM-er over te nemen of
mee op te knappen, tegen
deelgebruik. Overleg: Els
Knol 050 - 411149.

Sloten langs Molenweg nog nooit zo hoog geweest. (Foto: Teunis

Ton)

• SANITAIR en
CV HANDEL

A.BURINGA
DORPSWEG28
9798 PE GARMERWOLDE
TELEFOON 050-416049

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 - 418610

KLAUWVERZORGING
R. v.d, Woude

voor al uw
KOEIENEN SCHAPEN

• behand eling rotkreupel
• horens zagen
• st ieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

Auto- en Motorrijschool

K. J. Vriesema

Wigboldstraat 20,TenBoer
Tel.: 05902·1905

Dinsdagavond · theorieavond
Examentraining percomputer



Je kunt wel stellen dat er de
afgelopen maanden de no
dige neerslag is gevallen. De
hoeveelheden worden op
verscheidene plaatsen ge
meten. Het KNMI heeft een
waarnemingsnetwerk, maar
ook voor het Nieuwsblad van
het Noorden word t gemeten.
Veelal natuur lijk door weera
mateurs, die dit vrijwi llig
doen. Met speciale regenme
ters wordt de regen opgevan
gen en berekend in millime
ters. 1 mm regen staat gelijk
aan 1 liter water per vierkante
meter.

Regenen
gevolgen voor
de akkerbouw

Regen is een weerelement
waar we in Nederland veel
mee te maken hebben. Geo
grafisc h gezien ligt Neder
land wat dat betreft niet gun
stig. Op onze breedte wor
den regelmatig oorlogen ge
voerd tussen warme en
koude luchtmassa's met als
gevolg neerslag in vaste of
vloeibare vorm.

Waar komt nu al die nattig
heid vandaan? Vanzelfspre
kend van boven, maar daar
zit natuurlijk meer achter.
Wolken hebben we nodig.
Een voorwaarde is, bij ge
laagde bewolki ng, dat die mi
nimaal 1 km dik moet zijn in
de vertikaal. Bij stapelwolken
ligt die waarde op minimaal
2500 m. Ook moet die bewol
king aan de bovenkant onder
het 0 granden celcius nivo
komen. Als dat het geval is
hebben we namelijk 3 ingre
diënten, die regen kunnen
veroorzaken: waterdruppel
tjes, onderkoelde waterd rup
peltjes (vloeibaar, maar toch
onder Oc) en ijskristallen.
Deze elementen worden
door vert ikale bewegingen,
in de wolk, door elkaar ge
schud en vallen als ze zwaar
genoeg zijn, naar beneden.
Als de afstand tot het aardop
pervlak niet te groot is, zullen
ze niet verdampen en raken
ze, afhankelijk van de tempe
ratuur aan de grond, het
aardoppervlak in vloeibare of
vaste vorm.

In Ten Post, Sint Annen en
Stedum wordt ook door vrij
will igers neerslag gemeten.
Je kunt rust ig aannemen dat
voor Garmerwolde en The-

Wigboldstraat6, 9791 CR Ten Boer
TeJefoon(OS902)21 SI

\

P erfektie in haarmode

geworden, dat er nu een CD
is uitgebracht. Deze wordt
gepresenteerd op het feeste
lijke koffieconc ert in De
Leeuw, zondag 31 oktober
van half elf tot twaalf uur. Een
driedubbel feestelijk concert
wordt het: vanwege de CD,
vanwege het enorme succes
op het blaaskapellencon
cours in Muntendam én van
wege het 20-jar ig bestaan!
U wilt dit concert vast niet
missen. De entree bedraagt
5 gulden, inclusief twee kop
pen koffie.

HOUTMARKT

NIJDAM

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

Woldweg 6,8, 9734 ACûror nnqen-Rufscner
tlrug t/o wijk Lewenborg

Tel. 050-416135 Fax 050-415i51

Twintig jaar geleden is het al
weer: vanwege het 50-jarig
bestaan van muziekvereni
ging De Harmon ie in Garmer
walde speelden zeven leden
tijdens het jubileumfeest vro
lijke Tiroler deuntjes. Dát
sloeg in. En sindsdien zijn
'De Alpenjagers' nooit meer
weggeweest.
De samenstelling verander
de: van zeven naar veert ien
leden. En het reperto ire
groeide mee: vanTiroler naar
overwegend Tsjechische
muziek. ZÓ populair is de mu
ziek van onze Alpenjagers

Feestende alpenjagers
open

Oktober '93. {Foto: Henk Berneriel

llOU TMARKJ NIJDAM KE UKENS KASTEN DHZ-CE NTRU M

Uitslag
tuinkeuring

Garmerwolde

Dorpsweg:
eerste prijs: nr. 25, familie
Walt
tweede prijs: nr. 27, famil ie
Gaasendam
derde prijs: nr. 65, familie
Vliem

IN5TALLATIEBEDRIJF

w.F. Hildebrandstraat:
eerste prijs: nr. 9, familie
Harms
gedeelde tweede pr ijs: nrs. 5
en 7, families T. en A. Koop

• GAS

• SANITAIR

• ELEKTRA

• e.v.
• ZINKWERKEN

J.D. SLACHTER

H. Ridderplein 4

9797PPThesinge

'i'r 05902-1300

- de tuinkeuring in Thesinge
helemaal in de war is ge
raakt en dat enkele jeug
dige 'vandalen' voor deze
grap verantwoordelijk wa
ren door bordjes heel er
gens anders neer te zet
ten?

- de juiste uits lag in de vo
rige G&T stond?

Wist U dat...

Oude Rijksweg/Grasdijk
weg/Geweideweg/ Rijksweg:
eerste prijs: Grasdijkweg 25,
familie Arends
tweede prijs: Oude Rijksweg
8, familie Por
derde prijs: Grasdijkweg 7, fa
milie Buiter

L. v.d. Veenstraat/Lageweg :
eerste pr ijs: L. v.d. Veenstr.
10, familie Fokkema
tweede prijs: Lageweg 16, fa
milie Tammeling
derde prijs: L. v.d. Veenstr. 3,
famiIeTerVeer



Aanleg nieuw fietspad langs de N360singe ongeveer dezelfde
hoeveelheden gelden. In de
afgelopen 3 maanden Guli ,
aug., sep.) is bij deze 3 regen
meetpunten gemiddeld 361
mm regen gevallen. Vergele
ken met het voorjaar (april,
mei, juni) 158 mm is dat iets
teveel van het goede.
Daarbij komt nog eens 100
mm in de eerste helft van ok
tober die op verscheidene
plaatsen in de provincie Gro
ningen is gemeten. Met
name de akkerbouwers zijn
hier zeer somber van gewor
den en terecht. De gemid
delde totale neerslag over
Nederland over een jaar ligt
tussen 600 en 700 mmoIn die
drie maanden is zo ongeveer
de helft van deze jaarsom ge
vallen.
Conc lusie: wateroverlast.

Teunis Ton.

Huis-tuin-keuken regenme
ter geeft goede indicatie hoe
veelheid neerslag. (Foto: Teums

Ton )

Op 5 oktober j.1. was onder
getekende tesamen met zo'n
40 belanghebbenden aanwe
zig bij de openbare vergade
ring gehouden in dorpshuis
de Leeuw. Hoewel het in de
bedoeling lag dat de verga
dering om 20.15 uur zou be
ginnen, moesten de aanwezi
gen wachten op de gedepu
teerde Vennema die onge
veer een kwartier later zijn
opwachting alsnog kwam
maken. Tesamen met burge
meester Blok van Ten Boer
en vertegenwoordigers van
provincie en gemeente han
teerde Vennema bekwaam
de voorzi ttersha mer.

Nieuw fietspad

De aanleg van een nieuw
fietspad naast de N360 van
Ruischerbrug tot Ten boer
vindt zijn oorsprong in de ge
dachte dat het bestaande
fietspad te dicht bij de provin
ciale weg ligt en hierdoor een
groot gevoel van onveiligheid
bij de gebruikers aanwezig is.
Tevens laat de kwaliteit van
het bestaande fietspad op
vele punten te wensen over.
Het plan van de gemeente
Ten Boer om een fietspad
langs de Stadsweg aan te
leggen omdat men dan bijna
helemaal vrij is van gevaren
door het autoverkeer kan
geen doorgang vinden om
dat er eenvoudigweg geen
geld voor is. Het plan is nog
niet helemaal van de baan
maar door de aanleg van dit
nieuwe fietspad zou de uit
voering nu nog veel langer op
zich kunnen laten wachten.

Langs bes taand fietspad

Voor de pauze wordt door de
provinciale medewerkers uit
leg gegeven op deze plan
nen, terw ijl in de pauze de
kans wordt gegeven om met
gerichte vragen aan de hand
van deze kaarten uitleg te
krijgen zodat men na de
pauze met eventuele vragen
kon komen. In het kort komt
het hierop neer; het nieuwe
fietspad komt te liggen naast
het bestaande fietspad. Daar
waar bebouwing grenst aan
het fietspad zal de loop van
het fietspad blijven zoals het
is en zal er alleen een dunne
slijtlaag asfalt overheen ge
legt worden. Tussen de pro
vinciale weg en het f ietspad
komt een strook van onge
veer 4 meter tussenberm
welke op sommige stukken
voorzien zal worden van een
begroeing. Het stuk tussen
de Dorpsweg in Garmer
wolde en de afslag naar de
waterzuivering is niet in de
plannen meegenomen om
dat hier ter plaatse een diepe
watergang ligt en verplaat
sing van het f ietspad een te
dure zaak zou zijn. Tevens zal
er naast het nieuwe fietspad
een nieuwe sloot gegraven
worden en zullen de dammen
worden aangepast.

Vóór behuizing

Met name het aanpassen van
het fietspad voor de behui
zingen leverde veel stof tot
vragen en kritiek op. De pro
vincie wil op deze plaatsen
een scheiding in de vorm van

een opstaande rand van on
geveer 10 cm hoogte tussen
het fietspad en de N360 aan
leggen. Deze worden dan on
derbroken door de inritt en
naar de huizen. Gelet op de
diepe ligging van de huizen
ten opzichte van de N360
zou een extra verhoging het
toch al geringe uitzich t hele
maal wegnemen. Degedepu
teerde Vennema kwam aan
vele wensen tegemoet door
af te spreken dat men de sug
gesties mee zou nemen in de
plannen en de de belangheb
benden tijd ig, dat wil zeggen
voor aanvang van de werk
zaamheden zou informeren
over eventuele oplossingen.
Ook zal er een telefoonnum
mer beschikbaar zijn waar
men ook tussent ijds vragen
en opmerki ngen kenbaar kan
maken.

Na winter 1994

Het ligt in de bedoel ing in
1994 na de winter en nadat
alle grondaankopen zijn ge
daan de eerste schep de
grond in te zetten om een half
jaar later met de werkzaam
heden klaar te zijn.

Ton Werdekker.

GEZIEN ...
(hl l tl 1)' 1 V o s O p 'lel. meer h r il

k r1ltl ' VOOf u w qt'ld
G'O II' " eull' 111 UIte rs t IH-~

[d d ill d fl' m onturen v an
(Se ht~" l' lld l' flu" I.en
me t ne nou w b a-e
q<tf iJf1l w e n

c,e r ", lC t·

GAS-WATER
ELECTRA

MIDDELBERT
050-4 162 63

Installatiebeóijf

Fa. W. KOOI & Zn.

ENGELBE RT
050--4 1621 7

verf - g las - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. SChutlBrfaan28.
telefoon 05902-1957

Schildersbedrijf
H. HOFSTEDE



Foto van de maand

Zo hoog stond het water in het Damsterdiep. (Fo to: Henk Remerie)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redakt ie Garmerw olde :
Carel Hazeveld, Delta V.d. Molen .
Henk Remarie (fotograaf.
tel. 050-419630), Tiny Smit,
Hillie Ramaker-Tepper,
Ton Werdekker , Els Knol.

Redakt ie Thesinge: Peta Jurjens,
Teunis Ton (fotograaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Tolenaar,
Truus Top, Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter .

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

Eind-redaktie Thesinge:
Elisabeth Tolenaar, De Dijk 4, tel.
05902-3795

Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Administratie: Peta Ju~ens,

G.N. Schult erlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902-3896.
Bank: Rabo Garmerwolde,
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d , bank 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren: voor donderdag 11
november 19.00 uur.

Hoe loopt het af...?

Komt er op kerstavond een
vreemdeling aan de deur?
Wordt de eentonige rust van
lange december-avonden
ruw verscheurd door... een
sneeuwstorm, een bloede
rige familie-vete of een snik
kende Kerstengel die de weg
kwijt is geraakt...? Dreigt het
Sinterklaasfeest in het water
te vallen door stakende
Zwarte Pieten? Raken Sint
en de Kerstman slaags uitge
rekend op het dak van onze

school?
Als we onze fantasie eventjes
de vrije loop laten, kan er in
december werkelijk van álles
gebeuren. En dat komt dan
mooi uit , want de G&T-redac
tie wil graag het spec iale, ex
tra-mooie kerstnummer van
dit jaar vullen met verhalen,
gedichten, verzonnen brie
ven... het maakt niet uit wat.. .
van alle Thesingers en Gar
merwolders - jong of oud 
die het leuk vinden om eens

een keer wat op te schrijven.
LieveG&T-Iezers, pak die bal
pen op en laat ons meegenie
ten van uw eigen fantasie.
Uw bijdrage kunt u tot 9 de
cember deponeren in de
brievenbus van De Dijk 4
(Thesinge) en Dorpsweg 36
(Garmerwolde). Doén alstu
blieft. We zijn zo benieuwd
hoe het afloopt!

De redact ie

Kerkdien.ten hervormde gemeente
G.rmenrioide .Thn inge

3toktober Thesinge 10.00 uur ds. C. de
Vries-B atenburg. oogstd ienst

7 november Garmerwolde 10.00 uur ds .
C. de Vries-Batenburg

14 november Thesi nge 10.00 uur ds . Ron 
ner, Slochteren

21 november Garmerwolde 10.00 uur
dienst voorbereid en gedaan door ge
meentelede n

28 november Thesin ge 10.00 uur ds. C. de
Vries-Batenburg

Kerkdien.ten Gereformeerde ke r k
Th" lnle /G arme ..wolde

3 november (Dankdag) 19.30 uur ds . Na
gelho ut. Bedum

7 november9.30 uur ds . Maan, Ten Post.
19.00 uur ds. v. Ginket, Ulrum

14 november9 .30uurds.deJong.Heeren
veen, 14.30 uur ds. Raven. Bedum

21 november 9.30 uur ds . v.d . \YeI. Assen
(HA), 14.30 uur zangdienst

28 november 9 .30 uur ds.de Jong, Heeren
veen. 14 .30 uur ds . Meyer, Uithuizen

/
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Goederen çebmctn
m de L vd Veens11Oa1 3
Garmervvolde.
(050-473045)
worden vnldagavond
1hUls gebrachl

Tevens '
Suéde-relmgmg.
stoopeçe en
kledmgrepara1,e.

Goed voor uw goed

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

.Joop
Noordhof

Bcvaq-bd

levering van alle soort en
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDlER - GAREU I
VE$ PA- TOM OS - YAMAHA

fAN TIC

o .:.',', . . 'H," " ,,° l " Y~ " :"' ''' ' .1'1 .A'u',ud

' f"l<f'1""' '' 0 ~'t' ~' , ~ ' c"_~ ~ 'J""~ ...., ,-Y _ ~ "(.l".~""
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

W erkplaats 's maandags de~e
dag gesloten.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-132453

DROGISTERlJ ·I'lU<FUKEIUE · REFQRM·8CIIDONlIEIIISSAUW

D
WINK ÊLCEN TRUM LEWENBORG GRONINGEN TELEFOON 050-410608 .


