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Monumenten in Thesinge
Zaterdag 9 september a.s. is het weer zover : nationale monumentendag. In het vorige nummer van de G&T vertelden we u
over alle (cu lturele) activiteiten d ie er die dag in onze gemeente te zien en te beleven zijn. Maar als vanouds zijn er ook weer
een aanta l monumenten opengesteld ter bezichtiging en over een paar van die monumenten in Thesinge willen we in dit
nummer watmeervertellen .Hoe is hetom in een monumentte wonen .we lke voor-en nadelen heeft dat ,wat voor geschiedenis
zit er binnen de muren?
Truus Top en Susan de Smidt gingen op bezoek aan de Bovenri jgerweg bij de families Klimp op nummer 12, de famil ie Buist
op nr. 10 en bij Nellian Dijkema en Herbert Koekkoek op nr. 19.

Bovenrijger 19: de bekende 'toneelschuur ' waar een prachtig monument achter schuilgaat.
(Foto: Henk Remerie).

Boeken in
de bedstee
Het Is al hal f negen 's
avonds geweest als ik het
beschut en gezellig aan
doende erf van nummer 19
oprijd. Zoals dat hoort als
je'bij de boer' opvisite gaat,
loop ik door een van de
grote baanderdeuren naar
binnen en ben meteen ge
ïmpo neerd door de gigan
tische deel waar ik beland.

Binnen is het al halfduister en
op goed ge luk loop ik over de
linkerkoestal richtingvoorhuis.
Op de tast vind ik de klink van
de deur die toegang geeft tot
het voorhuis en zie aan de
linkerkanteen soort keukentje.
Niemand te zien. Even verder
op is nog een deur, maar die
krijg ik niet open.
Ik besluit dan maar een an
dere weg te kiezen en stom
melterug doorde grote schuur:
door welke deur kwam ik nu
ook alweer binnen?
Als ik weer buiten sta is het
gelukkig wat lichter en loop ik
links om het huis heen. Bijna

aan het eind van het pad zie ik
een deur met een ouderwetse
trekbe l.
De bel klingel t en even later
gaathijzowaar open:de bewo-

rs zitten nog buiten net aan
de andere kant van het voor
huis. Bezorgd informeert Her
bert of ik al lang stond te bei
len, ze hoorden de bel van

heel ver. Dit lijkt me echt een
huis waar je een half uur naar
mekaar op zoek kunt zijn, zon
der in de gate n te hebben dat
je steeds achter elkaar aan
loopt.

Het eerste wat opval t als ik de
hal binnenstap is dat ik scheef
sta, de vloer loopt aan de lin-

kerkant helemaal af. Herbert
denkt datdat altijd zo geweest
is om bij het schrobbenvan de
vloer het water gemakkelijk
weg te kunnen laten lopen .
Herbert en Nellian wonen al
zo'n elf jaar in het huis.Toen ze
het kochten zag het er aan de
buitenkant wel wat anders uit
dan nu het geval is. Het gras



stond wel een halve meter
hoog, onkruid tierde welig en
de rechter buitenmuur hing
helemaal uit het lood . In het
dak zat een gaten hetwas dan
wel een boerderij met een op
pervlak van zo'n 1200 m2 en
eentotaal grondoppervlakvan
6000 m2, maar er was maar
heel weinig feiteli jke woon
ruimte. Het stond al op de lijst
van Monumentenzorg, maar
Herbert zag er aanvankelijk
weinig in. Het huis stond al
lang te koop en het bleek niet
makkelijk om nieuwe bewo
ners te vinden.
Nellian zag meer in het huis:
een prachtig, rustig plekje en
een goede sfeer, er viel vast
wat van te maken. Uiteindelijk
besloten ze tot de koop en
hebben daar nooit spijt van
gehad en ook nooit een mo
ment van verzuchting : waar
zijn we aan begonnen.
Ze zijn beiden van het platte
land afkomstig en deze woon
situatie was hen dan ook zeer
welkom.Bovendien hadden ze
geen haast om alles in goede
staat te brengen, want als dat
wel zo zou zijn heb je geen
leven.

Monumentenzorg
Ze woonden nog maar pas in
het huis toen de stichting Mo
numentenzorgcontact methen
zocht in verband met de ver
dere plannen.Viade gemeente
is het mogelijk subsidie te krij
gen voor allerlei onderhoud en
verbetering, met name aan de
buitenkant van het huis.

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

revens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Ik vraag of het geen nadeel is
om in een officieel monument
te wonen ; je bent dan immers
aan allerlei regels gebonden
en mag niet zomaar alles doen
watje wilt?
Herbert en Nellian vinden dit
zeker geen nadeel , als er iets
afgekeurd wordt, krijg je van
een architect van de Stichting
heel goede adv iezen voor een
alternatief , waar je zelf soms
niet zo gauw op zou komen.
Als voorbeeld noemen ze de
deur van de woonkeuken die
op het terras uitkomt. Ze wil
den zoveel mogeli jk licht bin
nen hebben en hadden daar
om bedacht dat het bovenste
gedeelte van de deureen groot
raam moest hebben. Dit werd
afgekeurd omdat hetnietpaste
in de rest van de gevel. Wat
wel kon was een lang, smal
raam naast de deur ,een zoge
naamd 'me lkmeisje.'En inder
daad , het lijkt mooi en toch
voldoende licht binnen.
De boerderij dateert van rond
1740en werd, zoals te lezen is
op een van de balken in de
schuur, herbouwd in 1853.De
boerderij werd lang bewoond
door de familie Schutter ( zo tot
rond 1900), daarna door de
familie D. Maatjes , toen de fa
milie PH.Huizingaen van 1948
tot 1972 door de familie de
With, die nu nog in Garmer
wolde woont. Tot 1972wasde
boerderij in bedrijf, meest als
gemengd bedrijf .Toende heer
de With zijn boerderij van de
hand deed , werd hij gekocht
door de familie Remkes, nu

nog woonachtig in Thesinge.
Laterwas een timmerman/aan
nemer nog een tijdje eigenaar,
tot de huidige eigenaars zich
aand ienden .

Oorspronkelijke staat
Herbert en Nellian hebben het
huis van binnen zoveel moge
lijk in de oorspronkelijke staat
gelaten. Met name aan de
buitenkant ben je aan de re
gels van Monumentenzorg ge
bonden, aan de binnenkant
mag je doen wat je zelf wilt.
Maar de grote kelder rechts in
het voorhuis , het ronde muur
tje in de gang links, oude,
prachtig bewerkte plavu izen
in de gang naar de 'opkamer',
de karnloop achter de woon
keuken en de wand met bed
steden zijn zo karakteristiek
voor het huis, dat ze het be
langrijkvonden daar zoweinig
mogel ijk verandering in aan te
brengen. Achte r de bedstee
deurtjes in de kamer gaan de
boekenkasten schuil en in de
gang blijkt zich de trap naar
boven te bevinden vanuit de
bedstee. Een creatieve oplos
sing . Gedurende de eerste
vier, vijf jaar in het huis sliepen
Herbert en Nellian in de bed
stee. Ze zijn beiden niet zo
groot van stuk, dus dat kon
net. Koken, eten,wonen, was
sen en douchen deden ze al
lemaal in het kleine keukent je
dat ik in het begin al tegen
kwam,heel knus maar erg pri
mitief. De beide kinderen
woonden toen ook nog thuis ,
dus je kuntwel nagaan hoe dat
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was.Gelukkig hadden die nog
wel een slaapkamer samen .
Met ·name de woonkeuken
heeft de situatie in huis wat
veranderd, een deel daarvan
was gewoon stal. En de grote
g raanzolder boven is ingrij
pend veranderd. Daar zijn nu
een slaap- en een logeerka
meren heeft Herbertnog maar
kort geleden een badkamer
aangelegd , waar je je bij het
betreden ervan ineens in een
supermoderne villa waant.

Buitenom
Voordat het helemaal donker
wordt, lopen we om het huis
heen. Helemaal aan de voor
kant staan pal tegen de gevel
aan drie hele oude, dikke
lindebomen. Er is veel tuin om
het huis en het hele perceel
wordt omgeven door een
gracht met veel knotwilgen en
andere struiken. Hier en daar
is een doorkijkje over het Gro
ninger land. De muren zien er
weer goed uit, het dak is
rietgedekt en vooral aan de
rechterkant van de boerderij
kun je goed zien wat een gi
gantische afmetingen dat dak
heeft. Op het voorhuis liggen
pannen; rechts gewone rode
pannen en links,bij de ingang ,
zwarte Friese pannen ,dat leek
netter.
Dehut,een soort bijschuur, zit
aan de boerderij vast en vormt
zo een hoek, wat het geheel
die gezellige, wat beschutte
aanblik geeft. Ook het bak
huis, of ook wel stookhok, is
geheel gerestaureerd. Vroe-
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ger werd daar gekookt en gegeten door de familie en al het
personeel. 'Die restauratie was ook mogelijk door subsidie,'
vertelt Herbert . 'Voor je eigen woongenot had ik het niet laten
doen, we gebru iken hem ook niet, er staat wat rommel in. Dat is
ook typerend voor het wonen in een monument, heel veel
dingen doe je om het geheel zoveel mogelijk in zijn eigen
oorspronkelijke waarde te laten. Je moet wel een beetje bevlo
gen zijn om zo te willen wonen en werken.'

Susan de Smid!

Tackenborgh
en Schathoes Dewoning vande familie Klimp:eenSchathoes waarnog nooit

een schat gevonden werd. (Foto: Henk Remerie).

In 1970 werden de boerderijen aan de Bovenrijgerweg
van de families Klimp en Buist op de monumentenlijst
gezet.

Dit blijkt geen onverdeeld ge
noegen te zijn. Voor restaura
tie en reparaties isde regelge
ving zeer streng en de sub
sidiepotnauwelijksaantespre
ken. In '70 werd nog gespro
ken van 70% subsidieverle
ning , maar de kraan werd
sindsd ien steeds verder
dichtgedraaid.
Deadministratieverompslomp
die bij iedere aanvraag komt
kijken en dan een afwijzing
ontvangen is erg frustrerend.
In 'SO probeert Buist het
pand,'de Tackenborgh ', van
de lijst af te voeren. De ge
meenteraad spreekt zich uit
voor het behoud van het borg
terrein , een archeologisch
monumentmetculturele waar
de in eigen gemeente.

Kop-hals-romp
Beide boerderijen zijn van het
kop-hals-romp type en vallen
op doordea-symetrischevoor
gevel. Binnenshuis is er wei
nig bewaardgebleven inbeide
panden .De kelder met plavui
zen, een marmeren schouw
uithet begin van deze eeuw en
mooie balkenplafonds zijn er
nog wel. De balken zijn niet zo
oud maar wel in oude stijl ver
vangen. De indeling van het
woonhu is en de bedrijfs
ruimten zijn ook volgens de
regelsbehouden.Ditgeldt ook
voor de afmetingen van ra
men, deuren,balken en span
ten. Op het dak van het voor
huis van Buist zitten oud-hol
land se pannen , ma ar de
rietbedekking van de schuren

is vervangen door golfplaten.
Dit geldt deels ook voor de
schuren van het bedrijf van
Klimp.Het is duidelijk dat dit te
maken heeft met het kosten
plaatje.

Schathoes
'De vloeroppervlakte in de
schuren is geringer door de
ouderwetse hoogte van bal
ken en spanten en dit past niet
meerbij moderne bedrijfsvoe
ring. Ik zou de behuizing zó
inruilen voor een modern
nieuwbouw woonhuis en be
drijfsgebouw . Maar dan wel
op deze plek.' Als ik naar de
boerderij rijd, tussen de me
tershoge populieren door, en
naar de beide voorgevels met
daarachter de enorme schu
ren kijk, geeft dat een gevoel
van waardigheid.
Het is begrijpel ijk dat men ge
hecht is aan deze 'daalderse

plek' maar dat dit niet in ver
houding staat tot de zware last
van het onderhoud van de ge
bouwen. Inde achtergevelvan
de boerderij van Klimp iseen
plaquette ingemetseld met
daarop de namen van de ei
genaren in 1910. Door een
brand werden in dat jaar de
schuren verwoest en geheel
nieuw gebouwd. Er staan 2
paarden op aan weerskanten
van de namen F.H.Oudman
en diens vrouw G.R. Wig
boldus. Dit zijn de ouders van
de generatie Oudman waar
vanKlimpdeopvolgeris. Sinds
31 jaar heeft hij er een
akkerbouwbedrijf. Het woon
huis staat er zeker sinds hal
verwege devorigeeeuw,maar
dat is Klimp niet excact be
kend . De naam van de boer
derij is 'Het Schathoes' vol
gens Klimp. Uit overleverin
gen wordt gemeend dat de
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boerderijen bij het Thesinger
klooster hoorden. De bena
ming zou ook in relatie staan
tot de kloosterbewoners. Er
zouden onderaardse gangen
bestaan tussen het klooster en
de boerderijen onderling.
'Er is weleens onderzoek naar
gedaan, maar wij hebben nog
nooit een schat gevonden',
lacht Klimp.

Tackenborgh
Over de Tackenborghs heerd
zijn meer gegevens bekend.
In het boek 'De Ommelander
borgen & steenhuizen ' staat
dat in 1454 in een klauwbrief
de heerd wordt genoemd . De
fam.Buist woont er sinds 1970
toen zij het bedrijf ovemamen
van een broer van zijn vader.
Eenschatt ing is datde gebou
wen er zo'n 300 jaar staan.
Buist heeft nog een koopakte
in huis van 200 jaar geleden.
De borg was omgeven door
eengracht. Dezezogenaamde
singel is voor een groot deel
gedempt. in '80 is begonnen
met de verbouwing van het
woonhuis. Alles is in de oor
spronkelijke st ijl gerestau
reerd . Boven werden 4 slaap
kamers getimmerden het plan
om er dakkapellenop tezetten
werd afgewezen. Mevr. Buist
had de keuken wel aan de
kant van de weg willen heb
ben. Op het zuiden,met meer
lichtinval en een mooier uit
zicht. Dit kon ook niet door
gaan vanwege de kle ine
raamoppervlakte. Er werden
veel eisen ge ste ld en de

subsid iebijdrage was een
druppel op de gloeiende plaat.
Door de populieren die vlak
voor het woonhu is staan is het
in de kamer vrij donker. Bo
vendien komen er vrachten
pluizen en bladeren van af.
Hetstaatmisschienmooi ,maar
er kleven veel praktische be
zwaren aan.
De grote en de kleine sch uur
zijn vorig jaar gerestaureerd.
Met eigen mankracht is.aan
de hand van een tekening , al
lesafgebroken,schoongebikt,
uitgezeten weeropgemetseld.
Dit alles zonder één cent sub
sidie.Over het resultaat is men
heel tevreden. De bedoeling
is om de tuin aan de wegkant
nog verder te verfraaien.
De belangstelling van het pu
bliek op de voorgaande
Monumentendagen was zeer
gering. Dit heeft waarschijnlijk
te maken met het feit dat er
slechts aan de buitenkant iets
te bezichtigen valt. Binnens
huis is niets bijzonders te zien .
Mevr. Buist heeft de eerste
keer zo'n 30 belangstellenden
in een schrift laten tekenen en
de tweede keer waren het er
maar aota. 'Tochwordtervan
je verwacht dat je de gehele
dag thuis bent! ' Een opmer
king van Klimp tot slot d ie ook
voor Buist geldt: 'Wij hebben
er niet om gevraagd opgeno
men te worden op de monu
menten lijst en alle moeite ge
daan omvande lijstafgevoerd
te worden. Het Landbouw
schap heeft zich hier ook nog
vooringespannen.AJdieromp-

slomp met daarbi j de vraag of sidiepot leeg of gesloten blijft!'
het echt tot genoegen van de
mensheid is. Het is zuur dan Truus Top
ook nog onderaan de prioritei-
tenlijst te staan zodat de sub-

De 'Tackenborgh': een 'daalders ' p lekje . (Foto: HenkRemerie).

Van alles te beleven
op zaterdag 9 september

U hebt het mooie programmaboekje van de Culturele
Vereniging gemeente Ten Boer al in de bus gekregen. Hou
dat bijdehand,wanterstaatnietalleeninwelke momumenten
u kunt bekijken,maar ook waar en hoe laat er optredens zijn .
Alleen al in Thesinge en Garmerwolde kunt u de dag wel
zoetbrengen: als u snel heen en weer fietst kunt u zelfs drie
toneelstukken bekijken ,en dan praten we nog niet over alle
andere bijzondere act iviteiten. Aan de melkhaven heerst
een ouderwetse bedrijvigheid. Speciaal voor deze ge le
genheid opent museumcafé 't Klapke deze ene dag haar
deuren en word t daar voorgelezen uit eigen werk . En op
eigen initiatief heeft de Gereformeerde Kerk besloten haar
authentieke gebouw uit 1876 eveneens voor bezichtiging
open te stellen.
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INSTALLATEUR· LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK· DAKDEKKERSWERK
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Zuidwolde - Groningen
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ENGELS LEREN: DOE MEE!
Lexicon start op 28 september '95 de nieuwe cursussen
Engelse conversatie, voor beginners en gevorderden
Duur: 10 x donderdagavond. Prijs f 180,- incl. lesmateriaal.
Plaats: basisschool "de n1", Thesinge.
Aanmeldingen (ook voor leesgroep, 1xper maand) vanaf20-8 bij:

L eX )•con Kerkstraat 3 - 9797 PD Thesinge
Tel. 05902-2111 of 2001

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Sehoonheidssal4n

Winkelcentrum Lewenborg Groningen Tel. 050-410508



Handenarbeid
en antiek
Sinds 1989wonen ze al weer in Garmerwolde: Gerard en
Margreet Klunder, samen met hun drie kinderen, in het
mooie grote huls naast de basisschool. Na eerst de
woning gedeeld te hebben, zijn ze in 1991 begonnen met
verbouwen. Ze hebben veel werk verzet, maar de eind
fase komt in zicht.

Gemeente gids
In oktober komt de nieuwe gemeente gids uit. Voor bedrijven
een prach tige gelegenheid om te adverte ren en gelijk het
telefoonnummer bekend te maken waaronder ze per 1oktober
bereikbaar zijn.
Voor instellingen en verenigingen een mooie kans om te laten
weten dat ze erzijn en waar ze zitten.Kloppen de gegevens nog
of zijn er inmiddels veranderingen opgetreden. Voor plaatsing
in deze handige gemeente gids kunt u kontakt opnemen met
Blue Mule. telefoon 05902 - 1715.

• de vereniging Dorpsbelan
gen Garmerwolde op 22 sep
tembe r a.s. 50 jaar bestaat en
dat er dan vanaf half acht feest
wordt gevierd in De Leeuw?
• de startweek van de gere
formeerde jeugd in Thesinge
alweer druk aan de gang is?

Wist U dat ..•

• Te koop GEo-setje, shirt
maat 140.voetbalschoenenen
kousen maat 31. Telefoon
05902 - 3045

• Oppas gezocht voor jonge
tje van b ijna d rie jaar in
Garmerwolde . Aan huis of bij
iemand thuis.Wisseldiensten!
Tel. 050-421276.

StoomDuitjes
• Gevraagd vanaf 1 oktober:
buitenschoolse opvang voor
zoon van vier jaar. Tel. 050
414900 (na vijf uur).

Harry Stuut

weekends . Bovend ien runt
Margreet de verkoop. Om dat
te kunnen doen, heeft ze de
werktijden op haar werk kun
nen aanpassen:ze staat volle
dig achter de zaak.'
Loopt het lekker?
'Nou, we mogen best tevre
den zijn, want aanloop is er
genoeg en de klanten die ko
men, gaan meestal niet zon
der kast of ietsdergeli jks weg.
En mond op mond rec lame
geeft toch wel nieuwe klanten.'
En de toekomst?
'Ja, het is nu echt 'in': antieke
kasten, tafels, enz. Ze zijn mi
geliefd . Maar ik blijf er eerst
nog wel gewoon bij doorwer
ken. Misschien in de toekomst
wel andere werktijden, maar
dat laat ik rustig op z'n beloop .
Hèt is nu-bij te benen en er is
nog eens tijd om speciale din
gen voor klantenop te sporen .
Dat doe ik liever dan nee ver
kopen.'

En nueen zaak aan huis, is dat
te combineren?
'Ja, nog wel, want het meeste
werk doe ik 's avonds en 's

Heb je er voor geleerd?
'Ja, ik heb een opleiding ge
volgd voor vakbekwaamheid
in de meubelmakerij. Helaas
heb ik deze door tijdgebrek
(i.v.m.deverbouwing)nietkun
nen afmaken. Hij wordt overi
gens niet eens meer gege
ver:l .'
Wat maak je of doe je het
meest?
'Hetli efstmaak ik ontbrekende
onderde len van oude kasten.
Maar ook tafels maken, vind ik
leuk om te doen .'
Doe je veel machinaal of ook
veel met de hand?
'Ik doe heel veel met hand
gereedschap wat ik overa l
opscharrel, wantvoor de juiste
modellen moet je vaak oud
gereedschap hebben. Maar
ik werk natuu rlijk ook wel
machinaal,met b.V.de boven
frees.'

Gerard is van beroep com
putersysteem-ontwikkelaaren
Margreet is secretaresse op
het gezondheidscentrum in
Lewenborg .Sindsmei j.1. heb
ben ze een zaakje aan huis:
Antiek.
'Ja, ik ben er in wezen mee
opgegroeid,' aldus Gerard:
'M'n vader was stoffeerder en
kreeg natuurlijk ook wel oude
dingen onder handen. Door
hem ism'n interesse voormeu
bels eigenlijk ontstaan. Toen
ik zo'n 20 jaar was, deed ik
veel restauratiewerk bijeen an
tiquai r. Zodoende heb ik altijd
al iets gedaan met meubels.
Maarsindswe inGarmerwolde
wonen, ishetallemaalmeer tot
uiting gekomen. In 1991 had
den we het hele huis tot onze
beschikking en bedachten we
om de andere kamer te gaan
verbouwen totwinke l/toonzaal.
Na eerst het achterhuis en de
bovenverd ieping te hebben
gedaan, zijnwe naar beneden
gegaan.Devoorkamermet de
serre is nu dus de .winkel.'

Badmintonclub zoekt leden
Wij spelen op woensdagavond van 20.00-21.00 uur een recrea
tief spelletje badminton.Hebje zin om mee te doen ,bel dan met
Marian Baarda , tel. 050-414205.

Sloeld raaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 • 132453
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Als je aan Rudi Bremer uit Theslnge vraagt 'Loop je mee
het K1underom?' dan zal hij onverschillig z'n schouders
ophalen. Maar vraag je hem 'Loop je mee naarNice?' dan
haalt hij acuut zijn wandelschoenen tevoorschijn.

Marathon Man:
Rudi BreDler

Hij loopt het liefst langeafstan
den en zijn voetstappen lig
gen al zo'n beetie over alle
continenten verspreid . Sinds
z'n 52e (en hoe lang dat gele
den is, dat vraagt u hem zelf
maar!) doet hij bovendien aan
hardlopen . Drie volledige ma
rathons heeft Rudi sindsdien
meegelopen en let wel: we
hebben het hier over een af
stand van tweenveertig-en
nog -wat kilometers. Rudi 's
beste tijd lag net iets onder de
vier uur.
Waarom doet iemand zoiets?
'Als kind was ik klein,tengeren
bleek.De andere jongens wa
ren altijd sterker en sneller,
maar ikhad uithoudingsvermo
gen en brutaliteit. Ik hield bij
voorbeeld nooit van schaat
sen, maar áls ik ging schaat
sen,deed ikmeteeneen lange
afstand. Ik doe graag iets op
allebei m'n voeten en ik hou
van de uitdaging. We kunnen
op het moment geen lange
reizen maken en het leveren
van prestaties geeft me een
kick. Ik ken een heleboel intel
lectuelendiezeggen:dathard
lopen is belachelijk. Ach, zij

zitten op dansles. Dat maakt
mij niets uit, hoor. Ik vind niets
idioot, behalve wreedheid.'

Trainen
'Als ik trainvoor een marathon,
haal ik eerst het extra gewicht
eraf. Als ik niet train, eet ik en
drink ik meer. Tijdens de
trainingsperiode ben ik ma
gerder en dan werk ik ernaar
toe dat ik driemaal in de week
een halve marathon loop . Al
leenkost dat je drie ochtenden
in de week. Op het moment
ben ik bezig met vertalen en ik
heb er niet zoveel tijd voor.
Eind augustus ga ik wel weer
eens kijken welke marathons
er het volgende seizoen zijn
waar ik eventueel voor ga trai
nen. En misschien komt het er
dit jaar niet van.'

Lopenermeerveteranenmee,
bij zo'n hele marathon?
'Ja, zeker. Jongens van twin
tig die lopen geen marathon;
dat heeft toch iets te maken
metvolhouden en met hetkun
nen verdrage n van pijn, mis
schien. Tijdens mijn eerste
marathon liep ik een tijdje sa-

Hardlopen. Rudi Bremer blijft er gezond bij. (Foto: Hans van den

Brand).

men met iemand op. Je praat Uw verslaggever is pas 42,
dan wat met elkaar en op een die begint er dus voorlop ig
gegevenogenblikzei ik:ikben nog niet aan. Maar wilt u wat
al boven de vijftig,hoor! Bleek weten over trainingsschema's
die ander al 68 te zijn! Maar of zulke zaken, Rudi Bremer
goed , je blijft er gezond bij. Ik kan u er alles over vertellen.
ben nooit ziek.'

Elisabeth Tolenaar
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GEG-kampioenen 1975
Wegens ruimtegebrek werd de foto, behorend bij het sport ieve
hoogtepunt van de GEO sport- en speldag op 3 juni j.l., niet
eerder geplaatst. Het betrof de aanwezig heid van 15oud-GEO
leden, die in 1975 het eerste team van GEO vormden en toen
kampioen werden.Zij werden van harte uitgenodigd om aanwe
zig te zijn én een wedstrijd te spelen tegen het huid ige bestuur
en kader. Rond vijf uur werd men in de kantine verwacht ,waar
het al gauw zeer gezellig werd, de verhalen loskwamen (velen
hadden elkaar in 15 jaar niet gezien !) en men zich tegoed deed
aan soep en salades. Daar er ook nog gevoetbald diende te
worden ,werd ook de taktische babbe lniet vergeten en werd de
scheidsrechter verzoch t het terugspelen op de keeper wél toe
te staan.

De 'oudjes' waren het nog niet verleerd, zelfs fysieke intimidatie
van de tegenstander stond nog op het menu. Het pub liek,
ongeveer 200 man! ,genoot van het veldgebeuren en juichte bij
elke geslaagde actie van de reunisten. Dat dit team uiteindelijk
met 4-2 won, was terecht. Na de wedstrijd werd in de kleedka
mer alvast een voorschot genomen op de rest van de avond, die
werd doorgebracht in de feesttent en waar de reunist Bé Hegen
nog een prachtig blues nummer ten gehore bracht.

Modesho","
DeNederlandse Bond van Plattelandsvrouwen,afdeling Garmer
wolde , beg int het seizoen 1995-1996 met een modeshow van
modehuis 'First Lady' uit Bedum. We nodigen alle vrouwen uit
Garmerwo lde,Thesinge e.o. uit om deze show bij te wonen; de
entree is gratis.
Datum: 20 september a.s.
Plaats: Dorpshuis 'De Leeuw ', Garmerwo lde.
Aanvang : 19.45 uur.
Voor inlichtingen over het lidmaatschap:
Janna Hazeveld, telefoon 050-4 14777 of Joke Groenhagen,
telefoon 050-416030.

Het bestuur

Oe kampioenen uit 1975.
Staand v.l.n.r.: Bé Hegen, Harry Wieringa, Geert Pops, Garry
Douwinga, Henk Veenstra , DiencoBalhuis, Piet Wigboldus en
Wim Heemstra. Zittend V.l.n.r. : Ben de Waal, Henk Reinders,
Jan Veenstra,Henny Nuninga,Jan Wigboldus,KlaasBroekema
en Arend Kampen. Niet op de fotostaan:PietSteenbergenen
Karel de Waal. (Foto : Bef/ho Top)

Wehebben eenmooiezomergehad.Ookinde 'jachthaven' van
Garmerwoldewasheteendruktevanbelang.(Foto: Henk Remerie).

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM
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Als je het al moe ilijk genoeg vind t om keuzes te makffi, ts het mi..sch.en bete r om meer geen

Jongeren Rekening bij ons te openen. Maar ja. dan loop je wel wat mi!>.. Zoals je eiqen pas

(Haren) avondmaal en 14.30 uur ds .
OIdenhuis (Coevorden)
24 sept.O9.00 w r dr. de Vries (Karn
pen) en 19.00 uur ds. Hesl inga
(Sidde buren)
1okt 09.30w r ds.Overeem (Haren)
gez. dienst Garmerwolde en 16.00
uur startfjeugddienst opvoering mu
sical Saul.

,"

s ,

Gereformeerde kerk
Thes lngeiGarmerwolde
3 sept. 09.30 uur dhr. Perd ok
(Appinged<m)en 14.30uur cItY.Kruyt
(Leek)
10 sept. 09.30 uur ds. Zee man
(Hoogeveen) en 14.30 uur ds . de
Jong (Heerenveen)
17 sept. 9.30 uur ds. Nagelkeri<e

Kerkdiensten

Foto van de maand
l'

Nieuweweg 3
f{) OSO - 123301

Winkelcentru m Lewenbo rg
Kajuit 285· f{) OSO - 41.1746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemstraat 204 - f{) OSO - 77 1306

waermeeje g,atis kunt pinnen . En een prima rente. En natuurlijk het gfa ti s cadeau dat

je krijgt. En !SWQP. Welke cadeaus we hebben! Ze zweven hierond er. en het is aan

jou om nu bij de Babobank een JongerenRekening te openen en er eentje te kiezen. Succes!

Dat krijg je als je een
Rabo JongerenRekening opent.

Rabobank "Bedum-Ten Boer e.o."BA


