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Het Garmerwolder koor

Het gemengd koor van Garmerwolde. (Foto , Henk Remede)

Op Kon inginnedag kunt u
het weer horen, het GAR
MERWOLDER LIED, ge
zongen doo r het spontaan
gemengd koor van Garmer
wol de.

Sleutelbred

We weten dat Garmerwolde
een bruisende zwaan kleef
aan kern heeft van mensen
die elkaar en De Leeuw we
ten te vinden. Tijdens dat
soort ontmoetingen worden
gedachtenspinsels geuit die
vaak in goede aarde vallen.
Zo werkt niet alleen de lach
van Gerrit Wiekei aansteke
lijk, ook zijn idee om te gaan
zingen kreeg gehoor. Uit het
niets was er opeens een ge
mengd koor van een dikke
twintig mensen, veel man
nen, iets meer vrouwen, los
en vast, jong en ouder, zelfs
een ex-Thesinger zit er tus
sen. Gerrit Wiekei zelf zingt
niet, die glundert maatge
vend mee vanachter zijn
"sleutelbred" (of weet u ook
niet dat dat een keyboard
is?). Geassisteerd door
Douwe Tichgelaar met een
welbekende echte "trekzak".
Volgens het hoort -zegt- het
voort principe dijt het koor
nog steeds uit.

Eerste optreden

Het eerste optreden staat ge
noteerd voor Koninginnedag
in De Leeuw. Eenpaar dagen
daarvoor wordt nog serieus
geoefend onder leiding van
een echte dirigente, Djoeke
de Boer. Schijnt bekend te
zijn van het duo Arie en AaI
tje. De andere oefenavonden
was het Hannie Havenga die
noodgedwongen aan rolwis
selingen deed, van mee
zingster tot oppepster. Je
kunt regisseren of je kunt het

niet, Hannie verstaat de
kunst om blijmoed ig het
goedwillende volk op een be
paalde toonhoogte en ritme
te krijgen. Weliswaarkan ook
zij niet voorkomen dat er uit
schieters zijn van niet zulke
toonvaste of vertraagd zin
gende koorleden, de inzet en
pret is er des te groter om. Si
mon zorgt wel dat de kelen
gesmeerd worden.

Meezingers

Zelf ben ik helemaal geen uit
bundige zinger, wat neuriën
van binnen, ja dat wel, maal
toen ik voor G&Tin De Leeuw
kwam om dit gemengde kooi
te "verslaan". begon ik van
zelf mee te doen op de bar
kruk bij het zien en horen van
de deinende meute. En ziet,
de volgende oefenavond,
heb ik me af en toe ook maar
even aangesloten bij het

"koor". Want er zijn alle
mans-l iedjes bij waar u en ik
zo in meezingen, zoals "Bij
dat kleine café aan de haven
I daar zijn de mensen gelijk
en tevree I daar in dat kleine
café aan de haven I daar telt
je geld of wie je bent niet
meer mee".

Garmerwolder lied

Het Garmerwolder Lied staat
ook op het repertoire. Daar
van moet ik melodie en tekst
nog leren. Het refrein is al
dus:
AI ligt Gar-mer-wol-de I nog
zo dicht bij de stad I Het is er
gelukkig, I zo land 'lijk als watl

Handig om bij u te steken,
kunt u meezingen op Konin
ginnedag in dorpshuis De
Leeuw.

Rozen

Een melodie waar ieder wel
raad mee weet is TULPEN
UIT AMSTERDAM. Het ver
rassende is dat dit lied gaat
over de ROZEN UIT GAR
MERWa l DE. Je zou denken
dat het koor wel een sponsor
verzoek kan indienen bij
"onze eigen" rozenkwekerij?
Het kan nog weleens een re
clamehit worden tot ver over
de grenzen van ons dorp.
Voor de mee-willen-zingers
hier de tekst:
Als de lente komt, dan stuur
ik jou / tulpen uit Amsterdam.
I Als de lente komt, pluk ik .
voor jou I tulpen uit Amster
dam.! Als ik wederkom, dan
breng ik jou I tulpen uit Am
sterdam. I Duizend gele, dui
zend rooie / wensen jou het
allermooiste! / Wat mijn
mond niet zeggen kan, / zeg
gen tulpen uit Amsterdam!
Maar in Garmerwolde zullen
dat I Rode rozen ziin I Met



hun altijd frisse groene blad, /
rozen staan zo fijn. / Als je
ooit nog eens iets te vieren
had; / rozen bij elk festijn. /
Duizend mooie, rooie rozen, /
elke dag met zorg gekozen. /
'k heb nog nooit zo mooi ge
zien, / als de rozen vanJan en
Catrien!
Kunt u zingen, zing dan mee!

Over drempels, een feesttent
en andere zaken uit Thesinge

Dorpsbelangen Thes inge vergaderde woensdag 30 maart
met zo'n veertig leden in Molenzicht. Agendapunt 9 - het
toetje van de vergadering - was de presentatie van een
plan ter verbe tering van de veelbesproken verkeersdrem
pels .

Els Knol-Licht
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Elisabeth Tolenaar

de Kerkstraat (als waarschu
wing: pas op, schoolkinde
ren!) ligt het ontwerp nu bij de
gemeente. Als die het goed
vinden, wordt het bord ge
plaatst.
- Dorpsbelangen heeft weer
t-shirts te koop (á 25 gulden).
- Voor de twee nieuwbouw
woningen in de Bakkerstraat
is één Thesinger gegadigde,
de andere komt 'van buiten' .
De zaak is nog niet helemaal
rond, maar binnen een paar
maanden begint de bouw.
- De voetpaden in Thesinge
(langs de Kerkstraat bijvoor
beeld, waar men na een re
genbui nogal gemakkelijk
natte voeten oploopt) wor
den dit jaar herstraat.
- Dorpsbelangen heeft voor
dit jaar subsidie toegekend
aan de Boerderijencommis
sie, aan Lovende Stemmen,
voor een 'zestiger jaren'
feest en voor de Jeugd.
- Nico Schutter zit voor dit
jaarsamen met Hans van den
Berg in de kascommissie.
Hoeüe Dijkema en Henk Bus
scher werden als aftredend
bestuurslid herkozen, dus
verder blijft allesbij het oude.

- plan/aardige ell dierproefvrije kos me tica
- elektrisch ontharen
- zonnebank

Ziekenfonds/ Pa rt iculier

Behandeling op afspraak
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6x16 meter, zodat er bij eve
nementen als 30 april of het
touwtrekken een schuilgele
genheid is. De tent kan ook
verhuurd worden aan andere
dorpen en aan Thesingers
die eens een tuinfeest willen
geven.
- Er is bij de Gado op aange
drongen dat de halftien- en
de halftwee-bussen blijven
rijden; dat lijkt echter niet te
lukken.
- De koolzaadtocht wordt dit
jaar gewoon een fietstocht,
want volgens Roelf Jansen is
er zowat geen koolzaad meer
in de buurt.
- Voor het touwtrekken is te
weinig animo. Zijn er ook bij
de jongeren geen liefhebbers
voor dit tradit ionele evene
ment? Kor van Zanten (van
de Jeugd Groep Thesinge)
'neemt dit mee' naarzijn ach
terban.
- De kanoroute Thesinge
wordt aangelegd; men is al
bezig met steigers!
- Zoals u inmiddels wel ge
zien zult hebben, is het hek
niet van de dam, maar van de
kerk. Het oude hekwerk
wordt keurig gerepareerd en
geschilderd.
- De EGD wil een proef met
zonne-energie-Iantaarns aan
de Bovenrijgerweg.
- Voor een verkeersbord aan

Levering van alle soorten
rijwielen. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIDLER - GARELLI
\/E5 PA- TOMOS - YAMAHA

FANn c

In het kort nog meer verga
dernieuws:
- Dorpsbelangen wil voor
2500 gulden een gebruikte
legertent aanschaffen van

Weritplaats .s maandags de~
dag gesIo1Bn .
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RIJKSWEG 15
GARM ERWOLDE

TELEFOON 05902·1624

Motor of
bromfiets

M OTORENHANDEL

Joop
Noordhof

De heer Nijhof van de ge
meente legde kort en duide
lijk uit wat de bedoeling is: in
de plaats van de 'scherpe'
drempels die de Schutter
Iaan nu berucht maken, ko
men er plateaus die zó wor
den aangelegd dat automo
bilisten wél hun snelheid min
deren maar geen onbe
doelde schade oplopen aan
hun vehikel.(Zietekening.)De
vergadering besloot zonder
al te langdurige discussie dat
de aanleg van het derde pla
teau (vlakbij de brug) eigen
lijk overbodig is; daarom wor
den in eerste instantie alleen
de twee andere plateausaan
gelegd.
Thesinge hoeft niet lang
meer te wachten op een ver
betering van de Schutter
laan-ellende. De gemeente
gaat eerst nog om de tafel zit
ten met alle direct-aanwo
nenden (de mensen van wie
de uitrit op het plateau uit
komt) om door te praten
welke aanpassingen eventu
eel nodig zijn. Daarna is het
de bedoeling dat vóór de
bouwvak het werk geschiedt.

Rommelen

Te koop: breiqaren voornamelijk voor
breimachine, ongeveer 2500 gram,
allerlei kleuren, ook nog katoen, mo
hair, angora enz. Alles in één koop:
f 300,-. Telefoon 05902-3217 of
2578.

S toom fl uitjes

Te koop: Konijnehok met loopren
f 30.- en telescoophengel 5 meter,
zo goed als nieuw. Telefoon 05902
3356.

op 7 mei

Op zaterdag 7 mei houdt de
Gereformeerde Kerk in The
singe weer een rommel
markt. De opbrengst is be
stemd voor het jeugdwerk.
Langs de Kerkstraat komen
uiteraard de ingebrachte
spullen te staan; komt allen
kijken of er iets van uw ga
ding bij zit! Maar is er is meer.
Er is een stand waar men wat
kan drinken of eten én er
komt een aparte stand met
perkplanten en geraniums.
Basisschool De Til heeft de
zolder opgeruimd en die
spullen worden ook te koop
aangeboden (opbrengst
voor de school). Iedereen die
zijn of haar hobby eens aan
anderen wil tonen, kan op de
markt een plaatsje krijgen.
Maakt niet uit wat het is: van
enthousiaste knutselaar met
lego tot en met modelbouw
of de mooie postzegelverza
meling of een heuse demon
stratie blokfluiten (wie zoiets
wel leuk vindt, wordt ver
zocht zich voor 2 mei aan te
melden bij Kees van Zanten,
telefoon 05902-3426) of
Koos van de Belt, telefoon
3432). Voor de kinderen zijn
er spelletjes te doen en het
geheel wordt opgeluisterd
met muziek door First Move.
Slecht weer? Geen nood,
dan wijkt alles uit naar de ac
commodaties rondom de
kerk.
De markt is geopend vanaf
half elf.
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Gemeentewerken Ten Boer
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çer. OBJ 23 maar t ' 994

ZÓ wordt straks de Schutter/aan

Inmemoriam JGT organiseert...

Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug
t/o wijk Lewenborg

Tel. 050-416135 Fax 050-415751

HOUT
PLAATMATERIAAL

KEUKENS
VLOEREN

PLAFONDPANELEN
TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM

Dinsdag 15 maart werden we opgeschrikt door het overlijden
van twee alom bekende dorpsgenoten, te weten de heren Pie
ter Ganzeveld (76jaar)en Eeltje Terpstra (70 jaar). Beiden waren
ernst ig ziek, maar toch ...

Ik zie de heer Ganzeveld nog zitten in zijn rolstoel ; om de spie
ren te oefenen draa it hij af en toe met zijn handen langs de wie
len. Ondanks zijn ziekte blijft hij optimistisch en heeft volop be
langstelling voor zijn omgeving . Hij kan smakelijk vertellen en is
altijd in voor een grapje. Graag had hij met Kerst nog onze mid
dag voor 55-plussers meegemaakt, maar door een nieuwe
blaasontsteking moest hij het af laten weten . Ook zijn vrienden
van de koffieclub bewaren een warme herinnering aan hem;
mede dankzij de zelfgemaakte voorz ittershamer zullen we hem
niet licht vergeten !

En dan de heer Terpstra. Dagelijks fietste hij in een slakkegan
getje door het dorp en maakte met iedereen een praatje; voor
de kinderen had ie altijd een pepermuntje. Hij was dol op scha
pen: als er iets niet goed ging bij het lammeren, kon je hem ten
alle tijde roepen ... desnoods midden in de nacht! Ook mocht
hij graag een kaartje leggen. Op onze 55+ middagen las hij al
tijd op zijn eigen, gemoedelijke manier de bingonummers voor ;
af en toe een rake opmerking plaatsend in de trant van: "Hest
t heurd, ...? Nummer ... Zit din ook nait aal te kwede ln, luster din
ook!"
Met zijn overlijden werd Garmerwolde weer een echte dorpsfi
guur armer!

Uiteraard wensen we beide famil ies veel sterkte in de komende
tijd.

Hillie Ramaker-Tepper.

De Jeugd Groep Thesinge is
druk bezig om van zich te la
ten horen. Twee evenemen
ten staan op stape l. Op 20
mei is er in café Molenzicht
een cabaretavond met het
gezelschap Kösters uit Win
sum. Iedereen (jong én oud)
is welkom, tegen betaling
van 7,50 gulden. Aanvang
20.30 uur.
Voorts organiseert de JGT

op 21 mei een sponsorloop.
Met de opbrengst wordt een
basketba lpaal (jawel!!) aan
geschaft voor het sportveld
je.
Sponsorkaarten én toe
gangskaarten zijn verkrijg
baar bij:
Marten Munstra (telefoon
2065), Alex Mollema (2242)
en Kor van Zanten (1874).



CeUiste te Garmerwolde
De Jeugd- en Muziek
school in Groningen heeft
een eigen orkest dat regel
matig optreed t. Bovendien
zijn er uitwisselingen met
bui tenlandse jeugdorkes
ten ; dit jaar gingen ze naar
Denemarken. Een dorps
genote, Boukje Zij lstra (13),
is er lid van. Ook zij is mee 
geweest. Hier volgt een ver
slag van haar ervaringen.

Wanneer zijn jullie naar De
nemarken geweest?

Boukje: "We zijn er van 4 t/rn
9 april naar toe geweest. Met
twee bussen, in totaal 70
mensen van 12 tot 17 jaar. We
zaten in Odense, waar we in
gastgezinnen ondergebracht
waren. Dat was best gezellig;
alleen praten ging wat moei
lijk: engels was de voertaa l
en dat beheers ik nog niet
echt goed."

Voor wie moesten jullie spe
len?

"We hebben in totaa l drie
keer een uitvoer ing gegeven:
twee maal op een gymna
sium, voor mensen van 15 V
mi 22 jaar en één maal voor
een soort LOM school , voor
kinderen van 10 jaar."

Wat spelen jullie voor mu
ziek?

"We zijn een symfon ie orkest
en spelen bijna alle soorten
muziek: popu lair en klas
siek."

Wat voor instrument be
spee l j ij?

"Ik speel cello; dat doe ik al
zes jaar, vanaf m'n zevende.
Sinds een jaar ben ik lid van
het Jeugd Muziek School Or
kest. Er is veel belangstell ing
voor en ik heb dan ook drie
jaar op een wacht lijst ge
staan. Vroeger werd je zo
aangenomen als lid, tegen
woordig moet je voorspelen.
Er waren veel aanmeld ingen
van cellisten, maar ik ben als
enige aangenomen. "

Waarom ben je cello gaan
spelen?

"Op school werd er veel viool
gespeeld, m'n broer speelde
ook viool. Ik wilde persé een
strijkinstrument bespelen,
maar geen viool. De cello
heeft mooie lage tonen en
dat sprak me heel erg aan; ik
vind het nog altijd erg mooi."

Kom je uit een muzikale fa
milie?

"Eigenlijk wel; m'n moeder
speelt piano, klavecimbel en
spinet , m'n vader zingt, één
broer speelde viool en m'n
andere broer zingt. Het zit er
dus wel een beetje in."

Wil je later ook verder in de
muziek?

"Dat weet ik eigenlijk nog
niet, ik vind het nu nog heel
leuk. We repeteren één keer
per week en geven één keer
per jaar een uitvoering; de
laatste keer was een paar
week geleden ... toen de mu
ziekschool 135 jaar be
stond. "

Detta van der Molen.

De 13-jarige Boukje Zijlstra met haar cello. (Foto: Henk Bemene)

Onder: Sinds novemberoefenen de negen leden vandejeugd
drumband in Garmerwolde; op de feestavond van de Harmo
nie vond hun eerste echte uitvoering plaats. (FOIO: Henk Reme,;e)

/fRUNNER
Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050-143365

• Advies met behulp
van loopband en
voetanalyse-compu
ter

Meest uitgebreide
schoenenkollektie
van Noord-Neder-
land (600 modellen)

rHAARSTUDIö'

i \

Perfektie in haarmode

Wigb okbtraat 6. 97 91 CR Te n Bo e ..
Telefoon (05902) 21 SI

TEN BOER

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet.

Wie zoekt , kent
slager Siegers niet.

R. H. SlEGERS
Uw slager

ingeg roeide nagels
eeltvorming

likdoorns

oor voetan amnese
massage

reflexzöne
therapie



Sportieve knuppels

niet te laten. Afhankelijk van
het besluit wat genomen
gaat worden kunnen de kos
ten dalen naarmate er meer
meedoen. De kosten komen
gemiddeld op niet meer dan
2 à 3 guldens per keer. Op
jaar basis moet u denken aan
100-150 gulden, afhankel ijk
van de spo rt waar u aan mee
doet. Wel eens bij nagedacht
dat u die paar gulden gemak
kelijker voor de gezelligheid
uitgeeft aan één drankje per
keer buitenshuis!
Teluit je sportieve winst als je
ook mee gaat doen.

Els Knol-Licht

We hopen dat in de dorpen
nog lang en veel gesport zal
kunnen worden, met voor
alle leeft ijden zo'n groot mo
gelijke keuze in sportvarian
ten.

Sport u nog niet?
Bel eens met Ed Welling, de
secretar is (414737), op welk
uur 's avonds u wat kunt
doen in de gymzaal bij de
glasbak. De meeste afde lin
gen kunnen nog wel een aan
tal deelnemers/neemsters
gebru iken. En voor de
hoogte van de contributie,
ook al zou er besloten wor
den tot verhog ing, hoeft u het

Een gezellige karaoke-avond in café Molenzicht. Wie durft ?
Martin Dijkema en Reini Boer durfden, en er volgden er nog
veel meer, zoals de 'meidengroep ' L.P.M.M. (Lisette, Petra,
Marrit en Mariska). In de karaoke-machine zaten wel honder
den nummers, dus echt voor elk wat wils. IFo'o : Teunis Ton)

kunnen de leden op 27 april
verantwoorde keuzes maken
over het te voeren financ ile
beleid.
Jammer alleen dat de verga
dering gehouden wordt op
een avond en tijd dat diverse
sportievelingen hun stem
banden moeten oefenen
voor het optreden op Konin
ginnedag. Het zal dus onge
twijfeld weer gezell ig zijn in
dorpshuis De Leeuw. Maar of
er weer 20 mensen bij de
Sportvereniging zitten ??
Hoe dan ook , het Bestuur
speelt volgens de regels. En
daarvoor is waardering op
zijn plaats .

Het dr iepersoons-Bestuur
van de Sportvereniging Gar
merwolde heeft een knuppel
tussen de sportende dames,
heren en kleuters gegooid .
Met groot sukses . Want de
drastisch aangekondigde
contributieverhoging voor
badminton , damesconditie
tra ining en tafe ltenn is senio
ren, alsmede de opheffing
van de afdeling kindergym in
Thesinge per 1 apri l (echt niet
als grap bedoeld) leidde tot
een storm van protest: "Hoe
halen ze het in hun hoofd".
"Dit kunnen ze niet maken
zonder ledenvergadering!".
De geluiden drongen doo r. Er
werd alsnog een ledenverga
der ing uitgeschreven.

Het zonder ledenvergadering
besluiten nemen omdat er
andere jaren nooit een kip
naar zo'n vergadering komt
is te begr ijpen, maar in dit ge
val niet juist. Hoe dan ook, de
handelwijze van het Bestuur
heeft er toe geleid dat de op
komst nu ver boven verwach
ting was, dat het Bestuur de
smaak nu te pakken heeft en
binnen een maand wederom
een ledenvergadering heeft
uitgeschreven. Nu volgens
de regels van de bestuurlijke
kunst. Bovendien lijkt het ge
zwaai met de knuppel er toe
te leiden, dat het Dagelijks
Bestuur versterkt gaat wor
den , zodat taken verdeeld en
lasten lichter kunnen wor
den.
De voorstellen bij de agenda
punten zijn ditmaal goed
voorbereid. Op deze basis

"Hé Jan, hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"

M. Ritsema, Bedum tel . 059O()..13830 K V.d. Veen, Kolham, tel. 05960-93504

LEDER
SERVICE

Nee ' Wan l door het uniek '" 'eervert -peoc ec é van AUrQtJnd Leder service IS hun bank stel
weer als meu w
Duur? Nee . zeke r met In verhou dIng mei de aansc natoms. Be l voor meer Informa tie :
050 ·424205

~ll 0 [NJ[Q)
Installatie bed rijf
Thesinge v.o.f.

Kerkst raat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

king
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Oude Rijksweg 20 9798 PB Groningen / Garmerwolde



Wist u dat...

de co llecte voor het Reu
mafonds in Thesinge 739
guld en heeft opgebracht
en in Garmerwolde 447
gulden en 35 cent?
er in Thesinge op 7 mei
weer oud papier wordt op
gehaald?
op 30 april in de Gerefor
meerde Kerk in Thesinge
om 20 uur een orgelcon
cert plaatsvindt met Eddy
G.Mul?
er op 8 mei in de Thesinger
Kloosterkerk een zang- en
muziekavond is met uit
Thesinge de Lovende
Stemmen, organist Kees
Apoll en de koperblazers
groep en uit Stedum het
mannen koort Con Amore?

Onderhoudende quiz bij druk bezochte Grunneger oevend. ve
to: TeumeTon)

Stoomfluitj es Grunneger oavend
Te koop
• 2 electr ische éénpersoons dekens.
Prijsn.o.t.k.
• Vespa-Ciao dames brommer, 1 jaar
oud,wit. Vraagprijs:FI. 1000,-
Bel 050-421 160 inG'wolde.

Zotterdagoavend 16en pr il
was 't synodoale kerkje ien
Taisn ombatterijd ien 'n eer
Iiekse theoaterzoal. Grunne
ger Oavend mit zien veurbe
raidens was diever-doatsie
veur jong en old. Aanpeerd-

jerdens van dizze oavend
Dörpsbelangen en Fré
Schreiber, Wia Buze, Jannes
de Vries, timmerluu, ground
schoulkiender en nog veul
meer luu hebben der veur
zörgt dat 'n kerk vol volk zok

goud vernuverd het. 't Was
een vertolken van ons Grun
nens Laid: "Doar vuilt het
haart , wat tonge sprekt, in
rich t en slich te toal!" .

Roelie Karsijns

Uitslagen kaartclub"de Soos"
te Garmerwolde.

DELTA GLAZEN...
MEERDAN GEWONELEESGLAZEN

Filia le n:
Nieu weweg 3
Winkelcentrum
Paddepoe l

"-?nkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285
9703 LC Groningen
Telefoon 050-4 14746

Delto iseennieuw brilleglos bezigheden waarbij het prettig
van Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
groter bereik dan een gewoon gro tere af standen binnen hand
leesglos. Delta biedt goed bereik goed en scherp te kun
zicht op olie ofstonden binnen nen zien.
ongeveer 1meter. .~_.~ Bijvoorbeeld bij hetwerken

Dot maakt Delta bij uit- ~0 . aan een bureau, tekentafel
stek geschikt voor die • • of bij het knutselen.

~Boekholt
ü l' r1CIr:NS
C.. nl "e ll""' f' 1I r. " no. l o .. ~ l('ll .. n

Goed voor uw goed

Goederen gebracht
m de L. v d Veensr!a1r 3
Garmervvo/de.
(050- 4 1304 5)
worden vnjdagavond
rhUis gebrachr

Tevens :
Suéoe-remçuv;
stoppage en
k/edmgrepara /Jf!.

Apri l 1994:
1. J. Reinders 7380; 2. H. van
der Molen 6599; 3. J. Leugs
6574; 4. Henk Vliem 6468 en
5. K. Wierenga 6399 . Poedel :
Detta van der Mo len 5370 .

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde

lel. 050 - 418610

LOONBEDRI..JF

W. LODE

voor :
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen van

hooi en stroo staan wij
altijd voo r u klaar

Maart 1994:
1. J. Star 7138; 2. M. Pops
7112; 3. H. van der Molen
6725 ; 4. Detta van der Molen
6581 en 5. Rina Tebb es 6314.
Poedel: H. Tebb es 4982.



Tweede Paasdag in Garmerwolde

Nieuwe stijger wacht op kanotoeristen. (Foto: Teums Ton)

Vroeger
Van oudsher is het ei het sym
bool voor vruchtbaarheid.
Omdat de kracht ook overge
bracht moest worden op het
land, werden de eieren over
de velden verspreid en hier
en daar zelfs ingegraven; na
afloop werden ze opgegeten .
Zo werd de kracht van de eie
ren eerst overgedragen op
weide en akkers en daarna
op de mensen.
Het tegenwoordige eieren
zoeken op Paasmaandag bij
de familie Arends is duidelijk
afgeleid van dit oude ge
bruik. Ook nu worden de
(hardgekookte en geverfde)
eieren verspreid over het veld
en op alle mogelijke plaatsen
verstopt.

Eieren zoeken

Ondanks het slechte weer
(regen en wind) komen er
toch nog 45 kinderen opda
gen. De meesten worden ge
bracht met de auto; door de
grote plassen vliegen de
spatten alle kanten op! De
deelnemers worden dit keer
verdeeld in twee groepen: 0
tlm 6 jaar en 6 tlm/12 jaar.

Het is altijd weer en leuk ge
zicht om die kleine hummel
tjes bezig te zien: terwijl de
een al dik tevreden is met één
ei, kan de ander er maar niet
genoeg van krijgen en ... blijft
maar door zoeken. Uiteraard
mogen ze alle eieren, die ze
vinden, houden; bovendien
krijgt ieder kind een zakje
met chocoladeeitjes.

De oudere kinderen hebben

Auto- en Motorrijschool

K, J, Vriesema

Wigboldstraat 20,Ten Boer

Tel.: 05902-1905

Dinsdagavond - theorieavond

Examentraining per computer

het wat moeilijker: zij worden
het veld opgestuurd met de
opdracht een rood , een geel
en een blauw ei te zoeken. De
gele eieren blijken erg moei
lijk te vinden. Na wat onder
linge hulp lukt het uiteindelijk
toch en komen alle kinderen
terug met drie eieren. Nadat
de punten zijn geteld, wor
den de prijsjes uitgereikt. Als
"troost" is er voor alle deelne
mers een zakje met chocola
deeitjes.

Vruchtbaar jaar

Door het slechte weer wor
den niet alle 250 eieren ge
vonden. U weet dus waar het
van komt als de oogst ditjaar
beter is dan anders!

Noten schieten

Ook de noot is een symbool
van vruchtbaarheid en nieuw
leven. Van ouds worden er
heel wat spelletjes met noten
gespeeld; een der mogelijk
heden is het zogenaamde
dik-en-dun schieten. Het is
een echt familiespel: jong en
oud kunnen er aan mee
doen.

Binnen

Gelukkig speelt dit gebeuren
zich niet in de buitenlucht af,
maar kunnen we gebruik ma
ken van de schuur van de fa
milie Spanninga.
Voor de hele kleintjes is er
een aparte baan om het te Ie
ren; de wat oudere kinderen
kunnen strijden om kleine
prijsjes.
Vanaf zo'n jaar of twaalf mag

KLAUWVERZORGING
R. v.d. Woude

voor al uw
KOEIEN EN SCHAPEN

beh andeling rotkreupel
horens zag en
stieren ringen

BELVOOR EEN AFSPRAAK:
Garmerwolde: 050-424962

je meedoen met de "groten"
en maak je kans op de Fled
derbosscherwisselbokaal.
Uit de uitslag blijkt dat leeftijd
geen rol speelt bij het win
nen!

Na afioop wordt er nog even
nagepraat bij Willem. Zan
ger/organist Harry van Olm
uit Bedum zorgt voor eenmu
zikaal onthaal. Ondertussen
worden alle punten opgeteld,

... lfHIll!2l U ook komt I!!

I::ê~3:~· • VetlDop ocufioll.
• EI'!Ir./llI6J ook f'ltHMi w 's
· • AcuuolrU

:': ,"." .
siemjlVlîê&lll

BOVAG AUlo/Jodrql
OMlSt""", 2S_.., le/,05983-I994
G""",Zoom I r..Boe<, tel, 05902·1494

-""WW f.i"''''ffm1ftfffJiHW

De spanning stijgt als de
prijsuitreiking daar is.

Paasbest anno 1994
Het is maar goed dat de
aloude "poaskepronk" niet in
ere is hersteld! Stel je toch
eens voor, dat je in dit koude,
natte weer in je nieuwe zo
merkleren moest eieren zoe
ken of noten schieten!

Hillie Ramaker-Tepper.

KWALITEIT
is Onze Prioriteit

DE MEUBELKIST

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veelal uit

eigen werkplaats, die aan uw
specifieke wenserraançepa st

kan worden.

Folkingestraat 5
9711 JS Groningen

050-139393

Werkplaats
050-417517

Grasdijkweg 8
Garmerwolde
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In het midden (met bril) Wim Benneker. (Foto : Henk Reme, ;e)

Wim B. staat voor Wim
Benneker, 41 jaar jong. Ge
trouwd met Anne , drie
dochters. Sinds 14 maart
1994 toegetreden tot het
Bestuur van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmer
wolde. Voor het geval u
deze ak1ieve dorpsbewo
ner nog niet kent, ben ik
voor G&T een uurtje met
Wim rond de tafel gaan zit
ten . Of hij het nog niet druk
genoeg heeft 11

"Kan ik met je komen pra
ten?"
Met dat verzoek viel Jan Wig
boldus telefonisch huize
Benneker binnen. Wim, de
beroerdste niet. nodigde
hem uit om te komen. Jan zei

niet waarvoor, Wim wilde er
niet direct naar vragen. Daar
voor klonk het te serieus.
Op het afgesproken tijdstip
stond niet alleenJan W. maar
ook Geesje S. bij Wim op de
stoep bij L. v.d. Veenstraat
18. Ze bleken hem te willen
polsen voor het Bestuur van
de Vereniging Dorpsbelan
gen van Garmerwolde. Er
zou namelijk een vacature
ontstaan, doordat Henri Ve
ninga na vele, vele jaren pen
ningmeesterschap, zou af
treden.

Geen penningmeester

Nou, Wim wilde wel. Hij wist
met wie hij te maken kreeg.
Daarvoor woonde hij al lanq

genoeg in het dorp. Hij wilde
echter niet gelijk in het Dage
lijks Bestuur als penning
meester. Eerst gewoon wat
meedraaien. En zo is het ge
komen dat Wim werd voorge
dragen en verkozen.

Actief dorpsbewoner

Je zou het niet zeggen, maar
Wim is als stadsmens gebo
ren en getogen. Eerst En
schede, later Groningen. In
1981 begon hij zijn praktijk
als huisarts op te bouwen in
het Gezondheidscentrum Le
wenborg. AI snel kwam hij er
achter dat het heen en weer
gerij vanuit de stad niet aan
trekkelijk was. Bovendien
hoopten ze in de toekomst
op kinderen en daarvoor
leende hun toenmalige
woonlocatie zich niet. Vrien
den, woonachtig in Garrmer
wolde, wisten dat er een huis
leeg kwam tegenover hun.
Als stadsmens moet je er wel
even over nadenken voor je
naar een dorp verhuist. In dit
geval was het risico niet zo
groot. Ze konden het huis
eerst een jaar huren. Kijken
hoe het bevalt. Ener viel veel
voor te zeggen. Toch dicht bij
de praktijk, terwijl woon- en
werksfeer gescheiden bleef.
Alleen het was een dorp! En
dat waren ze niet gewend.

Veranderende kleuren

Nou weet ik toevallig dat Wim
wat kleurenblind is, maar als
één van de opvallendste,
prettige , gewaarwordingen
in het begin herinnert hij zich

de kleurveranderingen van
de seizoenen. In de stad was
dat aan hem voorbij gegaan.
En dan de rust. De naaste
omgeving was vriendelijk,
schuin tegenover vrienden.
Ze aardden snel in de straat,
ondanks het feit dat ze bei
den werkten. Veel tijd voor
dorpscontacten was er toen
dertijd nog niet. Ze wilden
dus blijven en hadden geluk
dat het huis waar ze tijdelijk
ingetrokken waren te koop
kwam. Oktober 1983 was het
hun huis. Nu ze toch bleven,
gaf Wim zich onmiddellijk op
bij de conditietraining man
nen op woensdagavond. Dat
doet hij nog steeds. Een jaar
later ging hij ook weer voet
ballen, bij GEO wel te ver
staan. Anne werd zwanger
en Suzan was er in '85. Ge
volgd door Pauline in '87 en
Charlott e in '91. Ondertus
sen had Wim tijdelijk bestuur
lijke diensten bewezen bij
GEO, toen daar de klad even
in zat. Samen met Jan Wig
boldus. Jan vander Tuuk,Jos
Mocking en Cor Ganzeveld
zat hij in de "herstelcommis
sie" en gaf mede de aanzet
tot een ander, meer jeugdge
richt, beleid. Wie GEO volgt
weet dat het weer een
bloeiende vereniging is. Wim
put positieve energie uit het
balletje trappen en voelt zich
ontspannen na een avond in
spannend condit ietrainen.
En passant zit hij ook nog in
het Oranjecomité. Heeft het
afgelopen winterseizoen in
het pas geopende Kardinge
complex leren schaatsen om
niet voor zijn kinderen onder

BUR NGA
• SANITAIR EN CV HANDEL

Levering en installatie van:

• Centrale verwarming
.Sanitair
• Loodgieterswerken
• Wasmachines, koelkasten enz.
Le.w.m. Meyer + 000 loodgieters b.v. Groningen

Dorpsweg 28 - 9798 PEGanmerwo lde 050- 416049

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouw en
onderlloud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
tel. 050-416501



Bij de Rabobank spaa rt u op zeke r. En als u wilt
ook makkelijker.
Door automatisch. bijvoorbeeld elke maand. een
vast of variabel bedrag naa r uw spaa rreke ning te
laten overschrijven. Met een prima rente. Zo groeit
uw geld ongemerk t en snel.
Loop even binnen voor mee r informatie.

/ Makkelijk sparen?
Doe 't automatisch

bij de Rabobank

Op 7 april bereikte Joop de Haan de leeftijd die traditiegetrouw
aan de grote klok wordt gehangen.
(Foto : Henk Remerie)

1-5 9.30 uur ds. van Gulik-Appinge
dam (Avondmaal)
14.30 uur ds. Nagelhout-8edum (Be
lijdenis)
8-59 .30 uur ds. de Jong-Heerenveen
14.30 uur ds . Raven-Be dum
12-5 9.30 uur ds. Nagelkerke-Haren
(Hemelvaart)
15-5 9.00 uur dr. de Vries-Kampen
14.30 uur ds. Edelman-Bedum
22-5 9.30 uur mw. Siepel-Bos-Wilder
vank (Pinksteren)
14.30 uur ds. 8 iesheuvel-Westerlee
29-5 9.30 uur dhr. Venema-Onder
dendam
14.30 uur drs. mw. Wetering-Olde
have

Erediens ten GereI. Kerk

Els Knol-Licht

"Een fijn dorp", aldus Wim.
En wat fijn is geeft energie.
Daar haalt Wim het dus van
daan.

uw brood vvordt natuur/ijk
gebakken door

Warme Bak ker
TEUN MEINDERTSMA

te doen op het echte ijs. En
zwiert al een aantal seizoe
nena-ritmisch met Anne over
de dansvloer in de Leeuw bij
de befaamde Garmerwolder
danslessen van Piet en Jan
nie. Vocaal laat Wim zich ook
niet onbetuigd , want hoe kan
het ook anders, hij is een en
thousiaste meezinger in het
gemengde "mannenkoor"
dat Garmerwolde ondertus
sen ook rijk is.

Feesttype

Wim B. houdt wel van wat le
vendigheid. Nu kan hij zich al
verheugen op 1995,in allerlei
opzichten een jubileumjaar:
het feest vanwege50 jaar Be
vrijding; een jubileum-feest
week van Dorpsbelangen.
Voor Wim is er altijd wel een
aanleiding te vinden om iets
te vieren, voor te bereiden of
op te treden. Als het niet in
het dorp is, dan wel in het Ge
zondheidscentrum. In huis
artsenkringen laat hij zich
ook niet onbetuigd. Hij is se
cretaris van de Groninger
huisartsen Vereniging. "Be
sturen" had hij altijd gezien
als iets voor serieuze men
sen. Inde loop der jaren heeft
hij geleerd en ervaren dat
"besturen een spel" is. Een
spel dat leuk kan zijn als je
met een fijne ploeg aan een
goede zaak werkt. Van het
Dorpsbelangenbestuur ver
wacht hij dat. Ende identiteit
van het dorp Garmerwolde
ligt hem na aan het hart. Het
is een dorp, waar je je zelf
kunt zijn, waar je je kunt ont
plooien als je dat wilt en waar
je geïsoleerd kunt leven, als
je dat verkiest. Geen mens
die je dat kwalijk neemt. Het
gaat allemaal goed samen.

Wi nkelcentrum~borg. tel . 415222
Selwerd, tel . 778465
Versmarkt Koneweg 51-53
CIa~47

Beyum Oost. tel . 421452
Rabobank ~

Meerbankvoorjegeld



Aktiviteiten Op Paasmaandag

Foto v.d. maand

Deze reus werd ge veld in Garmerwolde. (Foto: HenkRemeriel

Neuten
schaiten

55+
AI joaren regelt De Vraau
wenroad van Gaarrnw ól te
gen Poaske n neutenschait
mirrag voor 55-plussers; dit
moal op 29 meert. t Gait der
zoon mirrag hal gezelleg
heer: elk dut zien best om der
zo veul meugelk neuten af te
schaiten, mor wie vinnen t
ook mooi as n aander der go
nent afschut. t Begroot ons
apmaa l as allain de leste neut
liggen blift!
Deurdat ter mor laifst 35 neu
ten op n rieg liggen, is t n
halle toer om z' opmoal weer
op stee te kriegen. Gelukkeg
bennen der altied wel mèn
sen dij even met helpen wi l
len.
Noa vieftien beurten warren
de punten bie mekoar opteld
en de winnaars bekend
mokt. Deur aal dij pluzzen en
minnen is t altied weer n ver
razzen wel of t oetainlek won
nen het!

Hillie Roamokker-Tepper.

UITSLAGEN
Noten schieten voor 55+
Groep 1: 1. Etty Bouwman (
31 punten); 2. Willie Rozema
(-34 p.) en 3. Mevr. Tepper (
37 p.); Aaltje Steenhuis en
Joh Reinders zijn met -91
punten goed voor een poe
delprijs .
Groep 2: 1. S. Rozema (+37
p.); 2. J. Uitham (+34 p.) en 3
Alco Mulder (+27 p.); de poe
delpri js gaat naar Aaltje Rein
ders (- 84 punten).
Groep 3: 1. Hielke van Dijken
(- 42 p.); 2. Trijn Havenga (-60
p.) en 3. Jan Star (- 67 p.); de
poedelpr ijs is voor Karel Reu
tel ingsperger met -121 pun
ten.

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwolde:
Carel Hazeveld , Delt a v.d . Molen,
Henk Remerie (fotograaf,
l el. 050-419630) , Tiny Smil ,
Hillie Ramaker-Tepp er.
Els Knol.

Redaktie Thesinge: Peta Jurjens.
Teunis Ton (foto graaf, tel. 05902
3723),
Elisabeth Telenaar. Roelie Karsijns
Truus Top. Metha Nijkamp,
Luc ie Kol-Slachter.

Eind-redakt ie Garmerwolde:
TIny Smit, Dorpsweg 36,
tel. 050-417178

Eind-redakt ie Thesinge:
Elisab eth Totenaa r. De Dijk 4, tel.
05902-3795

Eieren zoeken.
1. Gertjan Kattenberg met
142 punten ; 2. Erik Werdek
ker met 129 p. en 3. Roei
Veenstra met 128 p. De
vierde prijs gaat naar Sarah
Veenstra met slechts 18pun
ten (het laagste aantal) en de
vijfde en laatste prijs is voor
Steven Kuiper (het laatst bin
nen).

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS
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Noten schieten.
Na een sportieve strijd door
74 deelnemers verhuist de
Fledderbosscher wisselbo
kaal van ex-dorpsgenoot
Kees van Steenis terug naar
het dorp.
Geesje Santing heeft gewon
nen met +63 punten ; 2e : Jan
Havenga (+60 p.); 3e: Arjan
Woldring (+55 p.); 4e: Johan

GARMERWOLDE
KA NO en BOOT

VERHUUR

ook voor groepen

Dorpsweg 55
Garrncrwo ldc
050 - 41(,252

Tammel ing (+51 p.) en 5e: EI
tje van Huis (+35 p.). De poe
delprijs is voor Gert Katten
berg met -81 punten .

Bij de kinderen gaan de prij
zen naar: 1. Susan Benneker;
2. Quen Hoekstra en 3. Niels
Werdekker. Knap gedaan!

Schildersbedrijf
H. HOfSTEDE

verf - glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge,
G. N. Schuttef1aan 28 ,
telefoon 05902-1957

Lay-out: Lucie Kol-Slachter,
Metha Nijkamp

Administ ratie: Peta Jurjen s,
G.N. Schutte rlaan 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 19
mei 19.00 uur.

InstaIlatiellemjf

Fa.W. KOOI & Zn.

MIDOELBERT
050-416263

ENGELBERT
CID-416217

GAS-WATER
ELECTRA


