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'Stront aan de knikker'?
'Kinderen, ik zal jullie een verhaaltje ver tellen. Luiste r. Er
was eens... een boer.'
Hopelij k zal het nooit zover komen, dat de Nederlandse
boer alleen nog maar bestaat in verhalen over vroeger.
Maar dat de t ijden hevig aan het vera nderen zijn, dat is dui
delijk. Geen krant, of er staat een artikel in over problemen

in de landbouw. Geen actualiteitenrubriek, of er is wel een
milieu-deskundige d ie iets zegt over mestoverschot.
In Garmerwolde en Thesinge bestaan de boeren nog, ge 
lukkig. Maar hebben ze ook een bestaan...? Hoe is het om
anno 1993 een boerenbedrijf te hebben? We zijn 'ns gaan
vragen hoe het zit.

Hoge kosten en lage opbrengst

De spitmachine moest er aan te pas komen . (Foto, Teun.s Tor,

De kranten staan er de laat
ste weken bol van: de proble
men in de akkerbouw als ge
volg van de slechte weers
omstandigheden. Min ister
van landbouw, natuurbeheer
en milieu kwam naar Noord
Groningen om zelf de situatie
in ogenschouw te nemen .
Toch hebben de boeren het
gevoel dat hun problemen
genegeerd worden door de
politiek. Zeker nu de akker
bouwspecialisten van ver
schill ende politieke part ijen
onderaan of uit de verk ie
zingslijsten zijn geplaatst.
Voor de economie speelt de
landbouw een geringere rol .
Door de grote invloed van de
wereldmarkt en Europa ,
komt deze bedrijfstak in het
nauw. Op zoek naar een
plaatse lijke akkerbouwer
kom ik in gesprek met Rien
Haayer, een 28-jarige boer
op Achter- Thesinge, en
neem met hem een aantal
vragen door.

De oogst

"Wij verbouwen granen en
suikerbieten op ons bedrijf
van 60 hectare. De suikerbie
ten zitten nog in de bult, maar
die zien er wel goed uit. De
tarwe is van slechtere kwal i
teit dan andere jaren en
brengt dus minder op. De
laatste 3 weken is het droog ,
maar de verdamping is nul.
De grond blijft te nat om met
eigen materiaal te ploegen.

De trekker met ploeg slibt ge
woon weg in de klei. Het
loonbedrijf heeft met de spit
mach ine de grond bewerkt.
Dit heeft voor ons twee nade
len. We hebben extra kosten
door de uitbesteding aan het
loonbedrijf en doordat het
land niet helemaal omge
ploegd wordt, raken we het
onkruid niet geheel kwijt.
Misschien lukt dit nog als we
droog en vorstig weer heb
ben in februari. Dan kunnen
we met de cu ltivator het land
op om het overgebleven on-

kruid te verwijderen. Je moet
volgend jaar maar eens op
letten of de velden groen zijn
van het onkruid!"

Toekomst

"Dit najaar heb ik te weinig
wintertarwe en gerst kunnen
zaaien. Hierdoor komt mijn
inkom en van volgend jaar
deels op de tocht te staan.
De laatste 4 à 5 jaar zijn de
prijzen voor granen gehal
veerd. Veel boeren zijn er an
dere gewassen bij gaan ver-

bouwen. Van deze teelten
ontstond een overschot. Dit
noem je het verdr ingingsef
fekt. Onze tarwe verkopen
we aan ambachte lijke mole
naars van versch illende mo
lens in de buurt. We verbou
wen hoogwaardige rassen
volgens de strenge milieuei
sen. Bakkers in de regio ver
werken de tarwe in onder an
deren het groninger land
brood en het zogenaamde
molenbrood.
De consument heeft voor dit
kwaliteitsprodukt wel wat ex
tra's over. De markt wordt be
dorven door de import van
goedkoper buitenlands
graan. De co ncurrentie is niet
gezond doordat wij veel ho
gere produktiekosten heb
ben en aan strenge milieuei
sen
moeten vo ldoen in vergelij
king met andere landen. "
We praten nog een tijd lang
door over de problematiek in
de landbouw. Het is duidel ijk
dat in het kader van de Euro
pese eenword ing de per
spectieven voo r de Neder
landse akkerbouwer er op z'n
zachts t uitgedrukt niet beter
op worden . Het is een groot
economisch, politiek en so
ciaal probleem. De natt e zo
mer en herfst brachten voor
veel akkerbouwers letterlijk
de druppel(s) die de emmer
deed overlopen .

Truus Top



Mest injecteren,het hoe en waarom

Dhr. v. ä. Bergh uit Garmerwolde met een mestproducent. <Foto'

Henk Remener

Als Prin s Willem-Alexander
op de televisie verschijnt
verlaat ik het huis. Niet om
dat ik het interview met
onze toekomstige koning
niet wil zien, maar omdat ik
voor de G&T een afspraak
heb op de Lageweg 1 bij de
familie van de Bergh om
iets te weten te komen over
mestinjecteren. Zaken
gaan voor de kroonprins
(Prins Willem-Alexander
wacht wel op de video op
mij).

Om de tafel zitten Jan van de
Bergh (sr.) , zijn zonen Anno
en Jan (jr.) en dochter Carla.
Alle drie de kinderen voelen
zich sterk bij het bedrijf van
hun vader betrokken en wil
len zelf ook verder in een boe
renbedrijf. Anno werkt al een
jaar of zeven mee. Jan junior
en Caria doen dit jaar einexa
men op de Middelbare Land
bouwschool.

Gemengd

Het gezin Van de Bergh is
zo'n zeven jaar geleden van
uit het Westen (Delft) naar het
Noorden gekomen (voor wie
G&1's bewaard : zie het
okt.'86 nummer). In Delft
hadden ze een gemengd be
drijf, dus zowel vee als akker
bouwen zo zijn ze hier ook
weer gestart. Direct al als
tweemansbedrijf omdat
zoon Anno de MLS achter
zich had. In de loop der jaren
konden ze er nog wat hectare
bij krijgen wat nod ig was om
dat het anders niet uitkon .
Door de melkquotering is
hun melkveestapel 'beperkt'
tot 25 stuks. Daarnaast hou
den ze nu vleesvee (zo'n 120
stuks plus kalveren) en ver
bouwen ze aardappelen ,
tarwe en bieten .

Mestproblemen

Dat vee geeft mest en mest
geeft in Nederland proble
men. Bij overbemesting
wordt de grondwaterkwali 
teit aangetast en dus het
drinkwater, bij mestuitrijden
stinkt het en leidt het vrijko
mende ammoniak tot zure re
gen. Van overheidswege zijn
er dus allemaal regeltjes ge
maakt om de mest in goede
banen te leiden. Dat betekent
dat de boer zijn lander ijen

niet meer onbeperkt mag
'bemesten'. Omdat mest ook
voedingsstoffen bevat die
voorkomen dat de grond ver
schraalt is bemesting wel be
langrijk. Aan de hand van ta
bellen en overzichten weet
de boer wanneer hij wel en
niet mest mag uitrijden. Bo
vendien is hij niet vrij in de
wijze waarop . Gewoon de
mest op het land verspreiden
totdat zijn gierkelder leeg is,
is er niet meer bij. De mest
moet ingebracht worden,
geïnjecteerd dus. En dat kan
weer op een heleboel ver
schillende manieren. Afhan
kelijk van de gronds oort. Hier
in het Noorden hebben we
hoofdzakelijk te maken met
harde kleigrond. Diep inbren
gen is dan moeilijk. Op gras
land spelen weer andere pro
blemen dan op bouwland. Bij
grasland moet voorkomen
worden dat de injecteerma
chine de graszoden kapot
trekt. Bij zo'n machine moet
je je een hele rij scherpe mes
sen naast elkaar voorstellen
die de grond opensn ijden. In
de open ing wordt dan een
bepaa lde hoeveelheid mest
gespoten, liefst een eind on
der de grond (ter voorkoming
van de stank en het zure-re
gen-effect). Wat de hoeveel
heid betreft zijn de richtlijnen
voor gras-, bouw- en maïs
land verschillend. Dat heeft
te maken met het opname
vermogen van de grond en
de milieu-e is dat er zo weinig
mogelijk overbodige fosfaten
in het grondwater komen .

Mestoverschotten

In de krant lees je ook vaak
over mestoverschotten. Die
ontstaan in gebieden waar
meer mest geproduceerd
wordt dan volgens de richtlij
nen op het land uitgereden
mag worden . Bij Van de
Bergh hebben ze dat pro
bleem niet. De hoeveelheid
mest die hun eigen vee pro
duceert, ligt ongeveer in de
goede verhoud ing met hun
hoeveelheid land. Het is ook
niet veel te weinig. En dat
scheelt in de aanschaf van
kunstmest. Wat wel hinderlijk
is, is de al maar toenemende
beperking in t ijd om mest uit
te mogen rijden en de wijze
waarop. Het mag alleen nog
maar op emissie-arme wijze,

dat wil zeggen (bijna) onder
de grond gebracht. Dat bete
kent dat er andere appara
tuur moet komen. Dus keu
zes. Zelf aanschaffen of een
loonwerker inschakelen . Ge
zien het feit dat Jan jr. van
school komt en voor zichzelf
wil beginnen hebben vader
en zoon een deal gemaakt.
Jan jr. koopt een machine die
op de kleigrond hier op emis
sie-arme wijze de mest kan
uitrijden en Jan sr. is zijn eer
ste klant. Wie volgt?

Els Knol-Licht

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet.

Wie zoekt, kent
slager Siegers niet.

R. H. SlEGERS
Uw slager

05902-1272

Rectificatie

In de vorige G&T stond een
fout in de advertent ie van
Roei Bus. Het telefoonnum
mer moet zijn 05982-1777 in
Slochteren.

Hobbyboer

Als je een baan hebt, maar
ook een stuk land en wat
schapen, wat ben je dan?
'Hobbyboer,' zegt Wim Haak,
aan de Moeshorn in Thesin
ge. Hij heeft zo'n 20 foksc ha
pen lopen. De mestlamme
ren worde n straks verkoc ht
en brengen dan geld op.
Maar wie een hobby zoekt
waar je wat aan overhoudt,
kan beter iets lucratievers
zoeken. 'Het kan uit ,' zegt
Wim. 'Nog wel, tenminste.'

Regels en oormerken

Ook de vele hobbyboeren in
onze omgevi ng worden door
de regulerende overheid aan
de kraag getrokken. 'Ik heb
gelukkig zelf genoeg land
voor mijn schapen. De over
heid wil steeds minder bees
ten per hectare grond, van
wege de mest. Nu kan ik me



Slecht weer en andere moeilijkheden

De oogst wordt laat binnengehaald.

Mogen alle gewassen onbe
perkt verbouwd worden?

'Nee, voor bieten bestaat een
quotum; voor graan een pro
dukt iebeperking; aardappels
zijn wel vrij.'

Wat houdt dat in voor b.v.
bieten?

' Iedere boer die bieten ver
bouwd is aan een bepaalde
hoeveelheid gebonden. Deze
regeling is er om een be
paalde produ ktie in stand te
houden. Voor deze quotum 
bieten wordt een bepaalde
prijs betaald. Produceer je
meer, dan word t voor de rest
de geldende prijs op de we
reldmarkt betaald. Die ligt
een stuk lager. Het quotum
kan wel uitgebreid worden,
maar dan moet er tegelijker
tijd ook land bij gekocht wor
den waar bietenquotum op
ligt. Evenals bij melk ligt de
quotum op het land en is dus
niet vrij verhandelbaar. Bij het
graan is het weer een heel an
der verhaal. Hier wordt aan
produ ktiebeperking gedaan
door braaklegging (dat wil
zeggen het land niet voor
produktie gebruiken). In 1990
was er een regeling dat boe
ren vrijwill ig een deel van hun
land konden braak leggen.
Hiervoor werd dan een pre
mie betaald. Dit geldt gedu
rende vijf jaar.Sommige boe
ren hebben hieraan meege
daan uit financiële overwe
gingen. Maar dit jaar is inge
gaan dat de boeren verplicht
15% van hun grond in de
braakrege ling moeten doen .
Als zij di t niet doen, wordt er
geen hectare-vergoed ing be
taald. De boeren krijgen hier
voor wel een premie, maar
die compenseert bij lange na
de daling van de graanprijzen
niet. Deze regeling, die be
dacht is door MacSharry,
moet er op neer komen dat
de dalende graanopbrengst
gecompenseerd wordt door

op het land, waar het ook niet
makkelijker van word t. Door
het late oogsten is de korrel
weer gaan ontkiemen. Over
het algemeen was de kwanti
teit goed, maar de kwaliteit
niet. De bieten hebben wei
nig last gehad van het
slechte weer. Er zit wel veel
tarra aan (klei dat allemaal
mee weegt); over elke 1000
kg moet 25 gulden boete be
taald worden . Maar het sui
kergehalte schijnt vrij hoog te
zijn.'

En de rest van de gewas
sen?

een op het land gesorteerd.
Wat geoogst is. lijkt redelijk
maar je weet nooit hoe het
uitpakt. Momenteel is het
een kwestie van drogen. Een
tweede pech was, dat er zo
vroeg zulke zware nachtvor
sten waren; daardoor zijn de
aardappels die er bovenop
lagen, bevroren.'

'Nu, de haver kon ook niet op
tijd geoogst worden. Nor
maal gebeurt dat half augus
tus, nu was het half septem
ber. Bovendien lag het plat

Wim Haak: Hobbyboer. (Foto : Teunis Ton)

Hoe is het oogsten van de
aardappels gegaan?

'Niet zo geweldig goed, in de
eerste plaats waren we al een
maand later dan normaal.
Hoe later in tijd hoe moeilij
ker, want het land droogt niet
meer en de dagen zijn te kort.
De laagst gelegen stukken
land konden niet geoogst
worden; op de andere stuk
ken verliep het moeizaam.
De aardappels werden met-

ber geregend heeft. Er zat
wel eens een droge dag tus
sen, maar te weinig om het
land te laten drogen.'

'Nat... omdat het bijna con
stant van half juli tot half okto-

Hoe nat was deze zomer
nu?

Een geijkte vraag, die in dit
jaargetijde veel aan de boe
ren gesteld wordt: 'Hebt u
veel last gehad van de natt e
zomer?' Deze vraag is ook
aan Jan Spanninga, akker
bouwer te Garmerwolde, ge
steld. Verder gaat het inter
vieuw over de moeilijkheden
in de landbouw, die zodan ig
zijn. dat het moeite kost om
het hoofd boven water te
houden.

persoonlijk niet voorstellen
dat schapen zo'n groot mest
probleem veroorzaken. Als je
nou varkens neemt, dat is
een heel verschi l, met zoveel
varkens op een klein oppe r
vlak. Maar goed , die regels
zijn er en zullen ook nog wel
strenger worden . Vanaf vol
gend jaar moeten de scha
pen, net als de koeien, een
oormerk dragen. Zo gauw als
je straks de lammeren gaat
verkopen, moeten ze zo'n
oormerk in. Je kunt kiezen uit
een stuk of zes verschillende
types.'
'Het is een hobby voor mij.
Daar hoef je niet rijk bij te wor
den, maar als je er op toe
moet gaan leggen... dan
weet ik het nog niet. Ik denk
dat ze de eisen wel te streng
maken. Als er steeds méér
van die regels komen, dan zal
er toch ooit een moment ko
men dat je er geen aardig
heid meer aan hebt .'

Elisabeth Tolenaar



STAS: Meer rendement van mest

De plussen
•van pInnen.

de premie op braakl iggende
grond . Maar het werkt niet:
de inkomsten liggen per,hec
tare ongeveer 10% lager dan
in 1992.'

Hoe moet dat nu verder?

'Volgens mij draait het er op
uit, dat we uiteindelijk terug
gaan naar de wereldmarkt.
Dit is voor Europa niet op te
brengen, zodat de meeste
graanboeren zullen verdwij
nen. Of we keren weer terug
naar een gemengd bedrijf,
zodat de landbouwproduk
ten als veevoer gebru ikt kun
nen worden . Maar daar zitten
ook veel haken en ogen aan,
zoals hinderwetvergunning,
milieu, enzovoort .'

Zijn er voor een bouwboer
nog veel beperkende milieu
maatrege len?

'Die zijn er zeker. Denk maar
eens aan onkruidbestrijd ing
en gewasbescherming. Die
zijn aan strenge eisen gebon
den. Zo moeten de sproei
machines straks ook APKge
keurd worden ; voor de loon
werker geldt deze regeling al.
Bovendien wordt het zo, dat
schoonspuiten van machi
nes boven een spoelbak
moet met een aparte olie-af
scheiding en een bezinkput.
Er zullen ongetwijfeld nog
meer maatregelen komen.'

AI met al is er maar één con
clusie mogelijk: het is moei
lijk om je hoofd boven water
te houden en het wordt nog
steeds moeilijker. Het is een
mooi beroep, maar de aar
digheid is er totaal af.

Detta v.d. Molen

' Ik ben blij dat ik geen boer
ben ,' zegt Jan Mollema uit
Thesinge. Hij is bedrijfslei
der (met lange ij , volgens
zijn zeggen) bij OSM, fabri
kant van meststoffen. Van
uit de vestiging Veendam
worden door heel Neder
land bedrijven bezocht om
voorlichting te geven over
het rendement van kunst
mest.

'Dat heet STAS:strooier test
en afstelservice. Vanaf 1995
wil de overheid die verplicht
stellen. Alle meststrooiers in
Nederland moeten dan vol
doen aan de eisen. Zijn ze na
melijk niet helemaal goed af
gesteld , dan komt de mest
onregelmatig op het land, op
de ene plek ligt er teveel, op
de andere plek ligt er te wei
nig. Dat zie je ook naderhand
in het gewas. Voor akkerbou
wers kunnen de verliezen
daardoor oplopen tot zo'n
tweehonderd gulden per
hectare; voor rundveehou
ders ligt dat bedrag zelfs nog
hoger. Is zo'n meststrooier
heel precies afgesteld, dan
kun je met minder mest be
tere resultaten bereiken. Dat
is ook de bedoeling van de
overheid.'

Kennis uit Engeland

Jan Mollema heeft de kennis
hiervoor opgedaan in Enge
land. 'We rijden nu met zo'n
strooier over het perceel.
Daar staan opvangbakken,
over de hele breedte van de
werkgang. Naderhand wor
den die bakken geleegd in
een rij glazen buisjes, waar-

Jan Mol/ema, adviseur in .
agrarische mestprodukten.
(Foto: Jeu nis Ton)

door afwijkingen meteen
zichtbaa r worden. Dan wordt
de strooier bijgesteld en ga je
nóg een keer testen . Net zo
lang tot de meest optimale
resultaten verkregen wor
den. Gegevens worden na
derhand in de computer in
gevoerd en die kan bijvoor
beeld ook precies berekenen
welke werkbreedte het voor
deligst is.'

' In '95 wil de overheid de
STAS verplicht stellen. Maar
zo'n test kost 300 gulden en
de boeren krijgen dat dus
weer op hun dak. Er zijn nu
ongeveer 80.000 strooiers in
Nederland en dat zullen er
dán heel wat minder worden .
Met alle regels en regelingen
en beperkingen, kun je wel
zeggen dat er teveel op zo'n
boer afkomt. Je moet aan zo
veel eisen voldoen. Vroeger
had ik best boer willen wor
den, dat leek me wel wat.
Maar nu? Ik zou niet meer wil
len doen.'

Elisabeth Tolenaar

Stoomfluitje

Te koop: kalkoenen. Ritse
ma, tel. 1301 of 3692.

Te Koop : lage Noren, maat
37,f 60,-, familie Buringa 050
- 416049.
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Vakantie en ziek zijn is er niet bij

N. Groothott, loonbedrij f, Garmerwolde. (Foto: Henk Hernerie)

Grazen met vijf bekken

Eigenlijk had Nico Groot
hoft geen t ijd in deze pe
riode om iemand van G&T
te woord te staan, overdag
niet en 's avonds niet. In de
drukke tijd, zoals nu, gaat
het werk door tot soms
diep in de nacht. Nico heeft
een loonbedrijf in Garmer
wolde aan de Lageweg. Zo
wel Nico (31) als zijn vrouw
Fanny zijn en voelen zich
Thesingers. Hun kinderen,
Monique (3) en Jeroen (5
mnd), zijn Garmerwolde
naartjes.

Als 15-jarige, toen hij nog op
school zat (HAVO, later MTS)
hielp Nico al op dit loonbe
drijf, toen nog van zijn voor
ganger Entjes. Hij zit nu al
zo'n vijfti en jaar in dit werk,
waarvan de laatste zeven
en-een-half jaar als "eigen
baas". Naar zijn zeggen heb
je geen specifieke diploma's
nodig om dit te kunnen doen.
Zelfs ik mag met trekkers en
machines rijden als ik dat zou
willen, omdat ik boven de 18
ben. Het lijkt me niet zo ver
stand ig om dat uit te probe
ren. Bovendien, kunnen rij
den is één ding, eeneigen be
drijf runnen iets anders. Nico
lacht bescheiden. Hij is het
bij wat doorvragen toch wel
met me eens. Je moet het
ook wel een beetje in de vin
gers hebben, feeling voor het
omgaan met de machines,
zelf (kleine) reparaties kun
nen uitvoeren, inzicht in de
grond en de gewassen.
Kortom kennis van zaken.

Machinepark

Zijn machinepark bestaat uit
een sproeimachine; machine
voor zaaien, spuiten en
rooien van suikerbieten; ma
chines voor sloten reinigen;
voor uitrijden van vaste mest;
voor graaf- en grondverzet
werkzaamheden. De meeste
machines bedient en onder-

houdt Nico zelf. Hij kan er
mee lezen en schrijven. Het
liefst werkt hij alle opdrach
ten zelf af, maar in tijden van
topdru kte, in voor- en najaar,
is hij wel genoodzaakt om de
hulp in te roepen van de zo
geheten 'Bedrijfsverzor
gingsdienst' . Dan huurt hij
een extra kracht in. AI jaren
lang dezelfde die hem goed
bevalt.
Nico heeft een min of meer
vaste klantenkring. Voor de
werkzaamheden wordt een
uurbedrag of een bedrag per
hectare afgespro ken. afhan
kelijk van het soort werk. Als
de boeren allemaal tegelijk
willen, dan is het toch wie het
eerst belde, het eerst gehol
pen wordt. En Nico schuwt er
niet voor om in het drukke
seizoen heel lange dagen te
maken om zijn klanten goed
te kunnen bedienen. Slechts
de natti gheid kan hem tot
een adempauze dwingen.

'Niets ' doen

Voor vakantie en ziek zijn is
geen tijd. Alleen zondags
werkt hij niet. Volgens mij
moet je een sterk gestel heb
ben om dit vol te houden.
Nico lacht er wat om en zegt
dat hij in de maanden decem-

IStoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050-1 32453

ber, januari en soms februari
'niets' doet. Dat 'niets' blijkt
betrekkelijk te zijn, want zijn
vrouw Fanny zegt dat hij dan
ook altijd bezig is. De machi
nes moeten onderhouden
worden. In die tijd gaan ze
ook weleens een (mid)weekje
weg. Komende maanden
moet hij zich gaan beraden
op de aanschaf van nieuwe
apparatuur in verband met

De titel van dit verhaal is ont 
leend aan een bij veeboeren
bekende uitdrukking. Het
geeft aan dat koeien op veel
te nat land de grond vertrap
pen op zoek naar een hap
vreten. Door de extreme nat
tigheid staan de koeien een

';RUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Te l. 050-143365

* Advies met behulp
van loopband en
voetanalyse-compu
ter

* Meest uitgebreide
schoenenkollekt ie
van Noo rd -N eder-
land (600 modelle n)

_de van kracht wordende
mestwetgeving voor kleige
bieden. Hij weet dat de zoon
van de 'overbuurm an' met
een 'gleufkouter' de boer op
gaat om zich als beginnende
zelfstandige loonwerker te
verhuren. Of hij daar blij mee
is? De tijd zal het leren.

Els Knol- Licht

maand eerder dan normaa l
op stal bij de maatschap Rit
sema in Thesinge. Over de
consequenties hiervan pra
ten we met Jan Jacob Ritse
ma.
Het oorspronkelijke bedrijf
staat midden in het dorp en

Schoorsteenveegb edrij f

ROELBUS

- Schoorsteenvegen

- Verkoop

SchOOfsteenmateriaal

Erkend bij gasbedrijf en
brandweer

Tel. 05982·1777
Slochteren



Het dak van de mestsilo mag er in 1996 weer af. (Foto: TeurusToni

sinds '76 is dit uitgebreid met
een ligboxenstal aan de Bo
venrijgeweg. Vier jaar gele
den zijn Jan Jacob en Mar
greet er naast gaan wonen.
Er wordt heen en weer ge
pendeld door vader Willem
Ritsema en zoon tusse n de
beide lokat ies. In het dorp
word t het jongvee gehuisvest
tot ze zo'n 2 maanden oud
zijn.Totaal telt het bedrijf 150
stuks vee waarvan 80 melk
koeien.

Koeien op stal

Momenteel lopen er nog wat
drachtige pinken en droog
staande koeien in het land.
De melkkoe ien staan binnen
omdat ze met de poten in de
'bragel' het te koud hebben
waardoor ze minder melk ge
ven. Dit betekent wel een
maand extra mestopslag.
Met de mestsilo die sinds '88
achter het bedrijf staat hoeft
dit geen probleem te zijn. Van
1 oktober tot 1 februari is het
verboden de mest uit te rij
den. Dit mag wél als het di
rect wordt ondergeploegd of
geïnjecteerd word t in de
grond. Op deze zware klei is
het niet mogelijk de mest te
injecteren. De grond is te
hard en zal gaan scheuren.
Wat wel kan is zodebemes
ten. Dan wordt mach inaal de
mest direct op de klei onder
de graszode gebracht. Dit is
werk voor het loonbedrijf om
dat de investering hiervoor
voor de boer te groo t is.

Milieu investering en

"Uitrijden in februari is voor
land en plant gunstig. Vroe
ger werd het land vernield
door er in herfst en winter

met trekker en giertank op te
gaan. Zeker als het zo nat is
als nu. Bovend ien heeft be
mesting pas nut in het vroege
voorjaar als het gras weer be
gint te groeien . In de silo kun
nen we 750 kub mest kwijt en
in de kelder onder de loopstal
400 kub. De aanschaf van de
silo kostte ruim een halve
ton. Sinds dit voorjaar zit er
een kap op de silo. Deze zou
de ammoniakuitstoot beper
ken". Jan Jacob tw ijfelt aan
het effect ervan:"Er zitten ga
ten in de kap voor de ontluch
ting. Anders wordt het een
bom . De uitstoot van ammo
niak verloopt wel geleidelij 
ker. Voordat de mest vanuit
de kelder in de silo wordt ge
pompt. wordt het gemixed.
Dan komt er ook al heel wat
ammoniak vrij. De kap heeft
ons 22 duizend gulden ge
kost. In Denemarken zijn de
kappen op silo's alweer afge
schaft omdat het àf geen ef
fect of zelfs een averechts ef
fect zou hebben." Het stoort
Jan jacob dat de boer ook
hier in het noorden word t ge-

zien als de grote vervuiler.
"De verhoudingen tussen
land en vee kloppen hier wél
in tegenstell ing tot de situatie
in Brabant. Dat er voor het
mestprobleem landelijke re
gelingen gelden. klopt niet. "

Au tomatisering

"Over de voercomputer zijn
we heel tevreden . Er komt in
'96 echter nog een flink stuk
boekhouding bij . We moeten
dan een mineralenboekhou
ding bij gaan houden. Daarin
worden de hoeveelheden
stikstof en fosfaat in kracht
voer en kunstmest vasge
legd . Op het overschot zal
dan een heffi ng worden toe
gepast. Momenteel wordt
een krachtvoer ontwikkeld
waar nauwelijks fosfaat in
zit.Ook houden we nu een
logboek bij van de med icij
nen die het vee krijg t toege
diend . Mil ieuinvesteringen
en automatisering eisen veel
van de veehouderij. Om te
overleven moet je steeds
maar groeien. Mijn Pa heeft

dat goed voorzie n toen hij,
ondanks krit iek, indertij d is
gaan uitbreiden". Veehouder
Ritsema heeft nu nauwelijks
te klagen; er is voldoende
gras en mestopslag om de
winter door te komen.

Truus Top

Roefeldag
Zaterdag 23 oktober was er
een 'Roefeldag'. Roefelen,
dat betekent snuffele n. Kin
deren mochten op die dag
bedrijven en winkels in Ten
Boer bezoeken of meehel
pen. We hebben ons ook op
gegeven. Om negen uur
moesten we bij de sporthal
zijn. We zaten met z'n vijven
in een groepje met 1 groeps 
leider. We gingen eerst naar
het gemeentehuis. daar kre
gen we een rondleidi ng (de
burge meester ging ook
mee), een pakje drinken en
een stempel op een kaartje.
Daarna ginge n we terug naar
de sporthal. Daarna gingen
we naar de molen, daar kre
gen we nog een rondleiding.
Het was een zaagmolen en
we kregen een zakje meel
mee. Toen gingen we weer
naar de spo rthal. Toen moes 
ten we naar de brandwee r.
Daar kregen we een glaasje
co la. Toen mochten we een
ritje maken in de brandweer
auto, wij mochten voorin en
dat was heel leuk. Om twaalf
uur was het afge lopen en er
waren heel veel kinderen
(255).

Esther Sibma en Miriam de
Boer
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Politiek bij Dorpsbelangen Garmerwolde

rechtstreeks vanaf fabriek naar de klant

UITSLAG VERL OTING
van de Oe Chr. Muziekv erenig ing Julîana
in Thesin ge:
1. P.Apoll . Thesinge: 2. A. Ridder. Itiesinqe:
3. G. Katt enber g. Garmerwclde: 4 . J. Molle·
ma . Tbesmqe: 5. S. Hughes. Gron ingen; 6.
J. Huisman. Thesinge: 7.A. k oster. Oe;fzijl; 8.
B . de Haas. Thesmpe: 9. Gercm q. Garmer
worde: 10. G. Pfqter. Ten Boer; 11. T.Ridde r
Schaapbok. Tbesinqe: 12. F. Riddering . Ga r
merwolde : 13. T. Remkes. Thesmqe: 14. S
Snip. Leek : 15. A. v.d. Klok.. Ten Boe r.

Ton Werdekker

fietstrommel aan het begin
van de Dorpsweg, het plaat
sen van een mededelingen
kast bij de Rabobank te Gar
merwolde (sleutel binnen te
krijgen), opnieuw verplaat
sen van de glasbak naar de
andere kant van de parkeer
plaats bij de sporthal en het
plaatsen van richtingsborden
naar het sportveld bij de
Dorpsweg. Hierna volgt een
verslag van de Feestdr ie
daagse door mevrouw P.
Pops. Een uitgebreid verslag
van de tuinkeuring met daar
opvolgend de prijsuitreiking
werd gedaan door mevrouw
T. Smit (voor de uitslagen zie
vorige G&T). Na de rond
vraag met vragen over het
verwijderen van de mei
doorns van Dorpsweg en Hil
debrandstraat (zelfs ge
meente onbekent), het aan
brengen van belijning bij de
duiker over het Damsterd iep
en de mogelijkheid de Oude
Rijksweg eenricht ingsver
keer te maken voor vrachtver
keer sluit de heer Jan Wigbol
dus de najaarsvergadering
en dankt een ieder voor zijn
of haar aanwezigheid.

millr~ Sunshop
I I.. .

••••

Te Koop:
Kindertraktor 'Ford', splin
ternieuw, vr.pr. f 165,- .
Surfplank, compleet + pak
f 350,- . Alles f 450,- . Tel:
05902-2689 Jelle V.d. Veen.

Reiki-beoefenaar behandelt
u thuis tegen pijnen (verlicht
of verdwijnt geheel), stress ,
vermoeidheid, pijn na opera
t ies, verstuikingen en derge
lijke. Informatie: 05902 
3709

ANWB over een duidelijke
bebording van Garmerwolde
waarbij richting wordt gege
ven aan de twee delen links
en recht van de N360 wacht
op een voorstel van Dorpsbe
langen. De gemeente zal de
Rioolwaterzuiveringsinstalla
tie erop wijzen dat zij zich
moet houden aan de hinder
wetvergunning. Daarin staat
dat vrachtverkeer van en .
naar de installatie zoveel mo
gelijk gebruik moeten maken
van de daarvoor bestemde
opening voor vrachtverkeer
naar de N360. Enige punten
uit het regulier overleg met
de gemeente zijn: het realise
ren van een veilige uitgang
van de speeltuin naar de Hil
debrand straat, het aanpak
ken van de situatie bij de
boerderij van de familie Stol
linga, de eventuele aanleg
van een tennisbaan naast de
parkeerplaats bij de sporthal,
het plaatsen van een grotere

Stoomfluitjes

Regulier

Na dit vragenuurtje was er
een tweede pauze ingelast
waarna men met de reguliere
vergadering verder ging. Na
het voor lezen van de notulen
door mevrouw G. Santing
kwamen de ingekomen stuk 
ken aan bod . Eenbrief van de

Voer al uw :
Bedden . Kasten. Tafels enz.,
in blank ho ut en loogkleur.

f~.~t Grenen M~ubel PakhuisJ

.~ 'n G..r/ citw «,cr

Vragen

wat meer. De keuze voor een
vernieuwd fietspad langs de
Stadsweg wordt met de aan
pak van het fietspad langs de
N360 door niemand ge
maakt. Terwijl bij de keuze
tussen de twee overige op
ties de voorkeur duidel ijk lag
bij de sporthal in Ten Boer.

Na de hierop volgende pauze
kregen de aanwezigen de ge
legenheid vragen aan de ver
tegenwoordigers te stellen.
De vragen gingen over uit
eenlopende zaken, zoals de
uitbreiding van Garmerwol
de, of de kosten van het aan
pakken van het Damsterdiep
voor de recreatievaart opwe
gen tegen de verwachte toe
name van het aantal gebrui
kers, de bebording van de
Fledderbosweg, het samen
werken met de gemeente
Groningen op het gebied van
fietspaden daar waar deze
aansluiten bij de fietspaden
uit het plan Noorddijk. de
Emancipat ienota en de voor
en nadelen van een samen
gaan met de gemeente Gro
ningen werden door de verte
genwoordigers van de poli
tieke part ijen beantwoord.

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

DEFECT?

Ten overstaan van zo'n 65
aanwezigen opent de voor
zitt er van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwol
de, de heer Jan Wigboldus
de bijzondere najaarsverga
dering. Dat deze vergadering
anders zou zijn dan andere
kwam door de aanwezigheid
van vertegenwoordigers van
alle poli t ieke partijen die
meedoen aan de gemeente
raadsverk iezingen in 1994.
Kort gehouden door de voor
zitter kregen alle vertegen
woordigers ongeveer vijf mi
nuten de kans antwoord te
geven op dezelfde drie vra
gen: • Waarom zou een inwo
ner van Garmerwolde bij de
komende gemeenteraads
verkiezingen op uw partij
moeten stemmen? • Hoe
denkt uw partij over depos i
tie van Garmerwolde met be
trekkin g tot een mogelijke
herindeling, bij de gemeente
Ten Boer of bij de stad Gro
ningen? • Uw partij moet kie
zen, waar geeft u de voorkeur
aan: een nieuw sportgebou w
in Ten Boer, vernieuwing
fietspad Stadsweg of ver
nieuwing Boltbrug?

Met betrekk ing tot de tweede
vraag was men eensgezind
tegen een samensmelten
met de gemeente Groningen
of de gemeente Bedum. Dat
er in de toekomst weer
sprake zal zijn van een herin
deling ligt vast, alleen de ter
mijn waarop is nog onduide
lijk. Het risico van het verlie
zen van de eigen identiteit als
dorp word t door allen als ar
gument gebruikt. Bij de
keuze van de dr ie alternatie
ven verschilden de meningen

Herindeling

Krijn Veuger
repareert

correct I!!
Repareert bij u thuis
of in de werkplaats.
Ook voor onderdelen.
Rijksw~g 130 81 ,

GRONINGEN
tel. OSO - 419791

* aluminium zonneschermen * aluminium laloezlein * vertica le jaloezleön* terrasschermen * houten markie zen * rolgordijnen * rolluiken * terras
overkappingen

Eigen montage- en servicedienst
Onderdelen los verkrijgbaar! Voor particulier en bedrijf

Ruime parkeergelegenheid
Open: 10.00 tot 18.00 uur

Maandag gesloten. Donderdag koopavond

Westllrhaven 4 - Groningen

050-122856



Ronaid McDonald huisOp basisschool "de Til" spa
ren de kinderen iedere week
op maandag voor een goed
doel. In de periode januari tot
juli '93 werd 1906,95 ge
spaard voor het Ronaid
Mcdonald Huis in Groningen.
Voor dit bedrag werd een in
gericht poppenhuis aange
boden door een achttal kin
deren en de leerkrachten.
Het is gemaakt door dhr.Kla-

mer. Acht kinderen. één uit ie
dere groep , hebben samen
met de juffen meubeltjes uit
gezocht. Arend Kol nam het
stofferen en behangen voor
z'n rekening. Robin de Vries
uit groep 8 was een van de
gelukkigen, door loting be
paald, die mee mocht naar

het voormalig zusterhuis van
het Academisch Ziekenhuis
waar het Ronaid Mcdonald
Huis is opgericht. Robin:
"Mensen kunnen in dit huis
slapen als ze een kind in het
ziekenhuis hebben liggen en
er steeds bij in de buurt willen
zijn. Voor de broertjes en zus-

jes van een patiëntje moet er
dan wel wat speelgoe d zijn
op zo'n logeeradres. Wij heb
ben een rondleiding gehad
door het gebouw. Er zijn een
persoons en wat grotere ka
mers voor meerdere perso
nen. We kregen drinken en
chips en je kon merken dat ie
dereen blij was met ons ca
deau."

Truus Top

Bazar waar muziek in zat

Dhr. Klamer, de maker, en mevr. Holwerda van het Ronaid Me
Donaid Huis, bekijken met de kinderen het eindresultaat. (Foto:

Teur ns Ton)

Politiek café

Elisabeth Tolenaar

maar dát geeft nog geen
licht. ' (over Achter-Thesinge)
'Het is bijna december en ze
beginnen al met cadeautjes.
Burgemeester Blok een
brandweerauto, Boekhoudt
z'n sporthal en Thesinge
krijgt...d rempels.'

Het was een mooi begin van
de avond, die overigens wei
nig nieuws bracht. Alle par
tijen hebben het goed met
ons voor: we mogen meepra
ten en ons gymzaaltje zal
door de komst van een sport 
hal in Ten Boer geen gevaar
lopen. Het CDA wist nog te
melden dat het met de grond
van Ritzema (voor nieuw
bouw) wel in orde zal komen.
De afgevaardigde van 0 '66
(die gaat proberen om óók in
de gemeenteraad te komen)
weet nu in ieder geval dat je
niet naar Thesinge kunt ko
men zonder gedetailleerd op
de hoogte te zijn van wegen
onderhoud, fietspaden, ver
zakte tegels, straatlantaarns,
verkeersdrempels en nieuw
bouwbehoefte.

Dorpsbe langen Thesinge
heeft het voortouw geno
men. Op 16 november kon
den de aanwezigen in café
Molenzicht de start meema
ken van de politieke campag
ne; volgend jaar maart zijn er
namelijk weer gemeente
raadsverkiezingen.
De heren en één dame zaten
er klaar voor: van links naar
rechts P. Boekhoud t (PvdA),
mevrouw G. van Putten
(WO) , H. Boels (0 '66), H.
Tammeling (Algemeen Be
lang), de heer Ritzema (GPV)
en K. van der Laan (CDA).
Maar toen...
'Zeg Aly, jij bent zo'n import
figuur. Vertel mij 'ns, waarom
ben jij hier eigenlijk komen
wonen?'
De stem van Roelie Dijkema
bereikte ook het donkerste
hoekje van het café en in een
zeer puntige tweespraak (ge
schreven door Wout van
Duursen) brachten Aly Pep
ping en Roelie Dijkema de
ganse politieke situatie van
Thesinge in beeld.
'Veilig in Thesinge? Weet je
wat je doet, meid. Je schaft je
maar een dikke hond aan!!'
'D'r ligt wel een bos kabel,Pluc Plaatsman

gen half t ien werd het al lek
ker druk en al snel vlogen de
kippen, taarte n en andere
pr ijzen de deur uit. De trek
king van de verlot ing luidt al
tijd het einde van de avond in.
Peter Apoll wist de hoofdprijs
te bemachtigen en Johan
Mollema gaat er dankzij Lam
mert Pleiter (deze leverde de
prijs weer in...) straks eens
lekker voor zitten ... hij won
de aubade of serenade.
Bedankt allemaal, fijn dat jul
lie er waren en ...dat doen we
nog eens.

'Is er wat te doen?'
'Bestaan jullie nog?'
Dat waren twee reacties op
ons spelen, zaterdag 23 ok
tober. We speelden 's och
tends op verschillende plek
ken in Thesinge om zo de 10
tenverkoop te stimuleren en
reclame te maken voor onze
bazar. Maar ook om te laten
zien dat we nog steeds mu
ziek maken in Thesinge.
Vrijdag 12november werd de
bazar gehouden in ons Tref
punt. Zo'n avond moet altijd
even op gang komen en ge
lukkig gebeurde dat ook. Te-

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

rHAARSTUDlöl

Perfektie in haarmode

Wi gboldstraat6,979 I CR Ten Boer
Telefoo n (OS902)1151

~A ~
HOUTMARKT NIJDAM KEUKEN S KASTEN DHI·CENTRUM

HOUT

PLAATMATERIAAL

KEUKENS

VLOEREN

PLAFONDPANELEN

TUINHOUT

HOUTMARKT

NIJDAM
Woldweg6-B. 9734AC ûromnçen-Ru.scner

brug vc wijk Lewenborq
Tel 050-416135 Fax 050-415751

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
05().4 16244

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde



Feest bij de Plattelandsvrouwen

Oe dames J. Wolt-Kraaima. T. van Huis-Dilkstre en T. Havenga
waren het langst bij de vereniging; zij kregen een bloemetje. IFo-

to: Henk n emenel

Op 13 november j.l. was het
60 jaar geleden dat de Neder
landse Bond van Platt elands
vrouwen afdeling Garmer
wolde werd opgericht. Blij
kens de notulen werd er ge
start met tien leden, nu zijn
het er 74! Voldoende reden
voor een feestje in dorpshuis
De Leeuw. Nadat de presi
dente alle aanwezigen harte
lijk welkom heeft geheten,
wordt het woord gegeven
aan enkele spreekste rs. Me
vrouw J. Snijder- Hazelhoff
(presidente van het Provin
caal Bestuur) opent de rij en
wijst o.a op de actieve rol van
Garmerwolde bij de oprich
ting van de Provincale Bond.
Mevrouw K. Biewenga-Nien
huis (Hoofd bestuursl id) on
derstreept het belang van het
actief zijn, in act ie komen.
'De Bond is wat U met elkaar
gaat doen!' Vervolgens bie
den twee leden (Fokje de
Haan en Antje Schreuder) na
mens alle leden een tinnen
kandelaar voor de bestuur
stafel aan; de kaarsen wor
den meteen aangestoken!
Voor de vijf actieve en zeer
gewaardeerde bestuursle
den, te weten: Janna Haze
veld (presidente); Elly Vink
(vice presidente); Gré Fluks
(secretaresse): Giny Kiel
(penningmeester) en Joke
Groenhagen (alg. adjunkt),
hebben ze een bloemetje.

Zeg het met rozen

Drie dames, die al heel lang
lid zijn, worden in het zonne
tje gezet met een bos rode
rozen: voor elk lidmaat
schapsjaar één roos. Het zijn

de dames T. van Huis-Dijk
stra (81 jaar en al 48 jaar lid):
I. Wolt-Kraima (80 jaar en 38
jaar lid) en T. Havenga-Gorter
(41 jaar lid en de vraagbaak
van de vereniging). Omdat de
presidente er (met tussenpo
zen) al 16 bestuursjaren op
heeft zitten, zijn er ook voor
haar 16 rode rozen. Acht da
mes, die 25 - 29 jaar lid zijn,
ontvangen het bondsspeldje.

Ontspanning

Na deze off iciële zaken is het
tijd voor ontspann ing. Het ei
gen koortje, aangevuld met
enkele andere leden, zorgt
voor een leuk en gevarieerd
programma. Naast (Oud)
Hollandse- en Groningse
liedjes brengen ze ook voor
drachten, sketches, dansjes
en buitenlandse liedjes. Dit

laatste in het kader van de
ACWW, de Wereldbond van
Platte landsvrouwen (Asso
ciated Country Women of the
World). Tesamen met pas
sende kledij en specifieke
handelingen een heel ge
slaagde uitvoering! Ook ont
komen we niet aan een
vleugje nostalgie: kleine ge
zellige kruidenierswinkel tjes,
het kopen aan de deur. het
"zwienhondje" (schurrel
doek), enz. Tenslotte wordt
er aandacht geschonken aan
de ontplooiingsmogelij khe
den van de vrouw: kleding
maken, make-up cursus .
dansles, enz. Het geheel
wordt bijzonder knap geleid
en aan elkaar gepraat door
de dirigente van het koor:
Hannie Havenga. De piano
begeleiding is in handen van
Hetta Heeres. Jammer dat de

piano zo hoog gestemd is;
ietsje lager en het volume van
het koor zou aanmerkelijk
verbeteren! Aan het eind van
het programma krijgen alle
deelnemers een staande
ovatie! Zo zie je maar weer:
het is echt niet altijd nodig
om beroepsartiesten aan te
trekken; met eigen mensen
kan het ook heel leuk en ge
zellig zijn!
Na het off iciële gedeelte is er
nog gelegenheid om te zin
gen en te dansen op de muzi
kale klanken van Johan Ba
zuin. Hier word t volop ge
bruik van gemaakt.

Hillie Ramaker-Tepper

Driedaagse

1994
De Feestdriedaagse 1994
wordt gehouden op 16, 17 en
18 juni. Wij zijn op zoek naar
mensen, die willen helpen
met de voorbereiding en de
organisatie hiervan. Voelt u

. hiervoor, dan nodigen wij u
uit tot het bijwonen van de
eerste vergadering, die wordt
gehouden op maandag 29
november in dorpshuis De
Leeuw, aanvang 20 .00 uur.
Inlichtingen: Commissie
Feestdr iedaagse, secr. P.
Pops-Smittenberg, w.F. Hil
debrandstraat 37, 9798 PH
Garmerwolde, 050 - 416587.

Stoomfluitje.

Te koop gevraagd: tweede
hands Barbiespullen i.g.st.,
tel. 050 - 417517.

GEZIEN ...

Dd l 11 VO OI een deskun dIg
advie s o ok b 'J ee n
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Froa Erio.end
t H w sb e" Ot! I.. o p a fs u rilJ icJ
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Install~jf

Fa. W . KOOI & Zn.

MI DDELBERT
050416263

ENGELBERT
050--416217

GAS-WATER
ELECTRA

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laa rzen ..

9797 PC Thesinge,
G. N. Schut1ef1aan 28 .
telefoon 05902-1957



Foto v.d. maand

Wist U dat...

Als broodjes liggen ze er weer, de omgeploegde klei. (Foto:Teerus
Ton,

Bert Buringa

stoken in een swingend jasje.
onder andere nummers van
John Lee Hooker en Muddy
Waters. Het repertoire wordt
met veel enthousiasme ge
speeld. Onze Oosterburen
hebben de band ook ont
dekt. Zo hebben ze al ver
schillende optredens ver
zorgd in Osnabruck, Emden
en het laatst in de Blues Cor
ner in Oldenburg. Kortom,
zaterdag 18 december staan
deze jongens garant voor
een puike swingavond!

Lay-out: t ucte Kol-Slachter.
Mel ha Nijkamp

Eind-redakt;e Thesinge:
Elisabeth Tolenaar, De Dijk 4. te l.
05902-3795

Eind-redaktie Garm erw old e:
Tiny Smi t , Dorpsweg 36,
l el. 050-417178

Administrat ie: Peta Jutjens.
G.N. Schulterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
te l. 05902-3896.
Bank: Rabo Garmerw olde.
rek .nr.32.07 .05 .749
giro v.d, ban k 815949.

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopi j inleveren : voo r donderdag 9 de
cember 19.00 uur.

Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazev eld , Delta v.d . Molen.
Henk Remerie (folograaf,
tel. 050-419630). Tlny Srnit,
Hillie Ramaker-Tepper,
Ton Werdekker , Els Knol.

Redaktie Thesinge: Peta Jurjens.
Teunis To n (fotograaf, tel. 0590 2
3723).
Elisabeth Totenaar. Roelle Karsijns
Truus Top, Mel ha Nljkamp.
Lucie Kol-Slach te r.

REDAKTIE
ADRESSEN

Op zaterdag 18 december
zijn in dorpshu is De Leeuw
bijna als van ouds weer blues
te beluisteren. De 'Syndica
te' bluesband uit Groningen
staat voor swingende
Rhythm en Blues. De bezet
ting van de band is al meer
dan tien jaar als volgt: Joost
Karseboon : gitaar, Gert Jan
Blaauw: zang/saxo foon/
mondharmonica, Peter Wie
renga: bas, Wessel Babtist
(bekend van onder andere
AA en de Docters): drums.
Het repertoire bestaat hoof
zakelijk uit oude blues, ge-

Gereforme erde kerk
The singe /Garmerwolde

5 dec . 10.00 u. ds. v. Leeuwen. KoUum(gez .
d ienst). 14.30 u. ds. Naqetkerke.Groningen .
12 dec. 9 .30 u. ds. Mulder. Zuidwolde.
14.30 u. ds. Schettens. Glimmen.
19 dec . 9.30 u. ds. de Jong , Heerenveen.
14.30 u. ds . Menkveld . Winschoten .

Weer blues in De Leeuw

Hervormde gemeente
Garmerwolde.Tbesinge

5 dec, Garmerwotde 9.30 uur gezamenl.
dienst. ds. Neet Kalium. koff ie drinken na
12 dec . Tnestnqe. 10.00 uur, mevr. M. Be
gaart
19 dec . Garmerwol de. 10.00 uur ds Mu lder.
Assen
24 dec. Tbesmqe20.30 uur kerstnacntzanq
denst o.l.v, ds. De Lange en ds. De Vries.
rnm.v. Juliana
24 dec. Garme rwolde 22 .00 uur kerstnach t
zangdienst O. I.~. ds. De Lange en dr. De
Vries . m.m .v, De Harm onie
2? dec . Tbesm çe 10.00 uur gezamenl.
dienst in de geref. kerl< ds. De VrIeS m.m.v.
Lovende stemmen
25 dec .ce-rrerwooe 16.00 uur kmde ekerst
feest mm.v, zcooaçsscooor 26 dec. geen
dienst
31 dec. Tbesmçe 19_30 uur ds. C. de vnes
Batenburg

Lovende Stemmen 1100
gulden heeft opgeb racht?
Jurjen Top de Noorder
krant heeft gehaald met
zijn uitgebreide voetbal
hobby?

u mooie kerstkaarten e.d.
kunt kopen van Unicef, bij
Maria Baarda in de
L.v.d.Veenstraat 12 in Gar
merwolde?
de toiletpapieract ie van
het Thesinger zangkoor

05902-2418 G .N. Schulte rlaa n 21. The singe

Schoonheidssalon

"ANIC"

TELEfOON 050-410608.

- plantaardige en dierproefvrije kosm etica
- elektrisch ontharen
- zonnebank

Zieke nfonds/ Pa rt iculier

Behandeling op afspraa k

Goed voor uw goed

Tevens '
Suéde-relmgmg
sroppage en
kledmgreparar.e.

Goederen gebrachr
In de L. v.d Vee'1Srraar 3
Gannerwolde.
(050-413045J
worden vnJdagavond
tmus gebrachr

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

,Joop
Noordhof

ZUNDAPP- KREIDLER- GAREW
VESPA- l DMDS - YAMAHA

FAI'ITlC
o Ai,lf> ~~ t"l frI()(1PIIen (MI ..our.Md
~O~~Se"'l~

o p._ Sf"'\o4'Ct' et' fr!PdT~I~

RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Weri<ptaats 's maandag. de gehel e
dag gesIo_.

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

Bovag-hd


