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75 jaar Harmonie!
Vrijdag 25enzaterdag 26september a.s, ishetfeest in Garmerwolde: fanfarecorps "Harmonie"bestaat 75 jaar!Een heleruk:te lang omde
mensen vanheteerste uurer nognaar te kunnen vragen ..•

Fanfarecorps "Harmonie", op het Provinciaal Muziekconcours in Veendam, zo'nvijftigjaar geleden.

Inde allereerste notulen lezen we
dat het fanfarecorps 'Harmonie"te
Garmerwolde in november 1923
werd opgericht. De heer Winter
werp, hoofd der school, werd ge
vraagd directeur (dirigent) te wor
den.Hijging hiermeeakkoord, mits
hij het doen kon, daar hij nog nim
mer een fanfarecorps had geleid.
Door aanplakking werd bekend ge
maakt dat ereen vergadering hier
omtrentbij E. vld Molenzou plaats
vinden. Op die vergadering waren
16 ingezetenen aanwezig. Om aan
geld te komen voor het aanschaf
fen van deinstrumenten werd be
sloten rentelozeaandelenvanf10,
uittegeven;deze zoudenjaarlijks 
via loting - worden terugbetaald.
Ook werd er een reglement opge
steld, bestaande uit maar liefst 19
artikelen!
Tot voorlopig bestuur werden ver
kozen de heren Joh. Stad (voorzit
ter) , Ever! Kuipers (secretaris) en
B. Pestman Jz. (penningmeester).
Inbetrekkelijk korte tijd werden er
84 aandelen geplaatst, zodat kon
worden overgegaan tot het aan
schaffen van de instrumenten. Bij
een firma in Zuidhorn werden 18
stuks blaasinstrumenten en 2trom
men gekocht voor de somma van
763 gulden.

Strang beleid ...
Erwerd vande leden verwacht dat
ze derepeti tieavondenindeschool
regelmatig bezochten; bovendien
moest er thuis geoefend worden:
alleen of samen. AI gauw werd te
laat komen bestraft met een boete
van 10cent; zonder geldige reden
wegblijven leverde 25 cent boete
op en diegene, die zijn best niet
wilde doen,moest f 1,-boete deles
betalen.Als je meer dan drie keer

achter elkaar - zonder geldige re
den -de repetitieavond had gemist,
werd jegeschrapt als lid.
Iedereen - vannotabel tot eenvou
dig arbeider - was welkom; als je
maar van muziek hield en bereid
was er ietsvoor te doen.
Nouja, iedereen .... alleen HEREN!

Uitvoering
Naast werkende ledenkende men
ook kunstlievende leden; deze
donateurs betaalden minstensf 1,
per jaar en hadden gratis toegang
totdejaarlijksefeestelijkevergade
ring, incl.één dame.Ookdegenen,
die meer danvijf renteloze aande
lenhaddengenomen,kregen twee
gratis kaarten.
De eerste concert- en toneeluit
voering werd gehoudenopzaterdag
27 februari 1926, 'savonds 7 uur.
Uleesthetgoed:concert én toneel!

Naastmuziekwerd er-opvrijwillige
basis -ookaan toneel gedaan.Drie
dames speelden mee en ontvingen
alsdank een tornmesje.

Actieve club
Blijkens de notulen was "Harmonie"
vroegereen actieve club;vanafhet
begin zochten ze contact met di
verse Garmerwolder verenigingen
zoals:
- ijsclub 'Presto"; om tegen enige
vergoeding muziektemaken bij de
baan (1924)
- Rederijkerskamer en Zangver
eniging;omgezamenlijkeen boot
tocht temaken (1 928) en omomde
beurt het feestop Midwinterteor
ganiseren (1929)
•blazenbij bloemententoonstelling
(1 931)
- muziek bij hetveld bij een serie·
wedstrijdvan voetballen (1937)

Ze waren lid van de Provinciale
Groninger Bond, speelden in de
ere-afdeling fanfare, liepen marsen
(met of zonder andere corpsen),
speelden regelmatig in de kerk,
gaven toneel- en/of muziek·
uitvoeringen, enz.

Problemen
Ook vroeger kende men al moei
lijke tijden: op devergadering van
10 mei 1947 werd uitvoerigbespro
ken hoe het verder moest met het
corps 'zoo als hetnu gaat kan het
niet langer. Algemeen was de ge
dachte om het corps staande te
houden, nogmaar eens probeeren
ofmen nog leden kon krijgen.
Waarop men besloot om nieuwe
leden te winnen door het aan te
plakken inhet dorp en dan samen
tekomen op24 Mei 1947tenhuize
van AMaat:



Een zgn. tienljesaandee/

gek vanEgeländer muziek en Zuid
duitse/Beierse muziek: Tirool!
Egeländer muziek -Böhmisch -gaat
altijd over de weemoed, het verle
den. (De Sudetenduitserswoonden
inBohemen,een grensgebied; eerst
hoorden ze bij Tsjechoslowakije,
daarna bij Duitsland en in 1945/46
werden ze uit hun woongèbieden
verdreven.)
Het wasineerste instantie bedoeld
als een lolletje; de naam "Alpen
jagers" stond toevallig op één van
de posters, die Bontsema op de
zolder had liggen.
De uitvoering op het 50-jarig jubi
leum . met Henk Brinkman uit
Lewenborg als leider -ging zo goed,
dat het zonde was om te stoppen.
Als oude rotten inhetvak beheersen
ze momenteel zo'n 200 nummers
tijdloze muziek. Doordat er in de
loop der jaren een bepaald niveau
isopgebouwd, zijn ze vaak aànqe
wezen op leden van buitenaf.

Bezittingen
In de tijd van de drumband liep er
voor f150.000..door de straat!Zo'n
grotebas kostf 18.000..à f 19.000,
; een saxofoon f 5.000,-.
Een trompet vind je niet beneden
de f 3.000,-; trommen kosten tus
sen de f 1000,- en f 1200,- . Een
rode uniform koste f750,-per stuk.
De bladmuziek voor een marsjekost
± f 100,-en voor een medley betaal
jeal gauw f 300,-. Uiteraard vissen
ze ook wel uithetarchief. Harmonie
is lid van de K.N.F. (Koninklijke
Nederlandse Federatie) ;deze zorgt
voor betaling van de Bumarechten.
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De Alpenjagers
De Alpenjagers zijn gevormd ter
gelegenheid van het 50·jarig be
staan o.l.v. dhr. H.H. Bontsema,
schoolhoofd inSchildwolde.
Een echte muziekliefhebber;hij was

om zoo weinig onkosten temaken ding even aan demond hebben (de
en dat hel toch nog een keurig . tijd isper persoon verschillend); je
geheel bleet") Bovendien werden moet het in conditie houden
alle leerling tamboers ineen groep (lipspanning spieren). Je kunt de
geplaatst. (on)geoefendheid horen aan de
In1962kampte menvoorhet eerst toon (ambrazuur).
met bestuursproblemen: de pen
ningmeester bedankte wegens
ziekte en ouderdom en ook dean
dere leden wilden graag aftreden.
Na drie stemmingen lukte het de
penningmeestertevervangen,doch
de anderen bleven noodgedwon
gen zitten. Een jaar later traden de
oude rotten in het vak af en nam
een jong en onervaren bestuur het
over.
Even later -bij het 40-jarig bestaan
•werden Hindrik Heeres,Ever! Kui·
pers en Derk Hilbrands benoemd
totere-leden.

Dage/ijks oefenen
Muziek is iets, daar moet je wat
voor d6en! Als je begint: elke dag
minimaal een halfuur!(Opeencon
servatorium iszes uur per dag heel
gewoon.) Het duurt een jaarof 4-5
voordat je een beetje zelfstandig
muzikantbent; jekunt natuurlijkwel
eerder meespelen ineen groepje.
Om het niveau te houden moet je
minimaal elke dag even spelen,het

En dan nu: het heden
Het huidige bestuur van 'Harrno
nie" wordt gevormd door: Henny
Havenga (voorzitter), Gert Katten
berg (penningmeester), Wilma
Tammeling (secretaris), Blln van
Doorn (uit Jubbega, bij Wolvega)
en Roelf Stol (instrumentarium·
beheer) . Ben van Doorn moet 140
km. (2 x70) rijden voor één repetitie
avond,maar komt trouw elke week!
Het corps heet wel "Harmonie",
maar het iseen fanfareorkest, een
koperblaasinstrumentenorkest:
trompet, kornet,bugel,hoorn,bari·
ton,eufonium,trombone,bas,slag
werk (percusion); inclusief saxo
foons,maar zonder fluit en klarinet.
(Hoewel een klarinet best zou kun
nen, volgens Roei! Stol.) In een
!anfareorkest horen geen houtin
strumenten thuis;dat mag ook niet
op concoursen.
Een harmonieorkest heeft ook
houtinstrumenten: klarinet, fluit,
hobo, fagot.

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

Blijkbaar heeft de actie resultaat
opgeleverd: op de volgende [aar
vergadering d.d. 27 maart 1948
waren 19 leden aanwezig. Er werd
o.a. besloten omin de maand juli
een straatcollectete houden en om
de vrouwenvande leden voortaan
ook uit te nodigen mee te komen op
de jaarvergadering. Ook werd er
gesproken over het 25-jarig bestaan
van het corps, wat feestelijk her·
dacht moest worden.

Ontslagname dirigent
Ruim tien jaar later - op 29 decern
ber1958 -was ereen buitengewone
ledenvergadering met als hoofd
doel : onlslagname door dhr.
Bergsma (dirigent). De voorzitter
noemde als reden van dil ontslag
de lauwheid van de zijde der leden
enstelde tevensde vraag op welke
wijze hierin veranderingwas aan te
brengen.Hoewel hij toegaf,dat "het
beoefenen der muziek als ontspan
ning van de leden moet worden
beschouwd, toch vooral niet mag
worden vergeten dat voor den ont
spanning ookeenzekere mate van
inspanning vande leden mag wor
den verwacht. Indien althans de
leden van mening zijn, dat een ze
ker peil van ons corps dient tewor
den gehandhaafd:
Als mogelijke oplossing werd aan
gedragen:
- meerdere studie der leden (meer
thuis studeren)
- meer optreden in het openbaar
(wat stellig een aansporing totmeer
studie zal zijn)
- aanschaffing van nieuwe · popu
laire . muziek
Het telkens verzetten van de
repetitieavond werd gezien als
hoofdzaak van demalaise. Eén der
leden zei het niet te zullen nemen
als de dirigent hem "uitdondert".
Algemeen was men van oordeel
dat, "zolangde geest van lauwheid
niet verbetert, het sukkelen blijft".

Terugtreding oude rotten
Blijkbaar is de sfeer opgeklaard,
want dhr.Bergsma zag op deeerst
volgende repetitievond af van
ontslag.
In 1959 werd het corps gedeeltelijk
in uniform gestoken. ("Enkele da
mes hadden hun krachten gegeven
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Geven en nemen
Op dit moment zijn er 24 leden
(Alpenjagers plus Harmonie sa
men). Henny Havenga en Anko
Terpstra (Ruischerbrug) zijn het
langste lid:allebeial53 jaar;daarna
komt Roelf Stol, met 42 jaar. Gert
Jan Kallenberg,Sarah Veenstra en
Marieke Kattenberg zijn de enige
jeugdleden.
Elke donderdagavond wordt ervan
20.00 tot 22.00 uur gerepeteerd in
het sportgebouw; leerlingen krijgen
les van 19.00 tot 20.00 uur.
Het mooiste cadeau voor de vereni
ging zou een aantal nieuwe enthou
siaste leden uit Garmerwolde enlof
directe omgeving zijn; volwasse
nen én leerlingen;wie-o-wie meldt
zich?
Iedereen,die een bee~e speelt,kan
meedoen. De muziek wordt erge
woon op aangepast; het is een
kwestie van geven en nemen ...
Hillie Ramaker-Tepper

N.B. Er komt een grote feesttent bij
Dorpsweg 36; het programma ziet
eralsvolgt uit:
vrijdag 25 september
16.00 - 18.30:
receptie
vanaf 19.30:
Harmonie, Eelder Shantykoor en
Alpenjagers (toegang gratis)
zaterdag 26 september
14.00 - 16.00 uur:
Theaterworkshop Jeugd en muziek
20.00 uur:
HetbefaamdeTsjechischelopblaas
orkestTufaranka (Kaarten à f 15,.te
reserveren bijE. Nijborg tel. 050-534
3421 ofR.K. Stol tel. 050-5416292;
aan de kassa betaalt Uf 17,50)

Het eerste optreden van "deAlpenjagers"in 1973.
De allereerste notulen ...
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LANDBOUW
MECHANI5ATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 • 3021321

schoonheidsspecial iste
pedicure
manicure

voor afspraken:
050-5424948

Kaju~ 140
9733 ca Groningen
(Lewenborg)

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid • Olf. SUlukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15· Garmerwolde
({) 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

HOF5TEDE-
,,"""---:--5CHILDERS v.0 J.

G.N. Schut t erlaan 2
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Dag Thesinge, tot over twee weken,
erwerd niet eens achlerom gekeken!

Misschien proberen ze het volgend jaar weer,
wieweet ineen tenlje aan het Zuidlaardermeerl

Zolang jemaar weg bent,
ineen omgeving waar niemand jekent.

Menka Kallc·Blérie

er onder jullie nog toekomstige
molenaars!
Natuurlijk zijn julUe altijd welkom,
wanneer de molen draait en de
blauwe wimpel uithangt.

zaterdag, zondag, maandag en dinsdag,
dat zijntoch vier dagen ofben iknou van slag?

Ze bleven toch twee weken daar?
straks iseriets gebeurd, dit istoch raarl

Nee, inde Belgische Ardennen
laten Tjeerd en Corrie zich niet meer verwennen.

Ook de hondjes waren uitbesteed,
twee weken zonder baasje, ach gut wat een leed.

zaterdagochtend voor dag en dauw,
vertrok de familie inalle stilte, heel gauw!

Jawel, twee weken zouden ze op vakantie gaan,
ineen prachtige omgeving, met alles erop en eraan!

Vakantietijd
De bouwvak isnog maar nel van start gegaan,
of jeziet de mensen gepakt en gezakt opde autobaan.

Naar de camping, een eiland ofnaar Spain,
hel maakt eigenlijk niet uit waarheen!

Zo ook ging een gezin uit Thesinge richting Belgische Ardennen,
om daar heerlijk uitte rusten; twee weken niet meer vliegen en rennen.

Lieve Corrine, Liesanne, Bert, Corrie en Tjeerd,
jullie weten toch: "AlGEN HEERD ISGOLD WEERDI"

omdat ergeen wind was.
Om ongeveer twee uur ging het
over dedijk terug naar school en

. het was best een eind lopen!
Bedankt leerkrachten, leiders, leid
sters en kinderen voor jullie aan
dacht voor demolen. Wie weet zijn

Daar bij diemolen ...
(Foto: Menka KaJk·Ellérie)

De weergoden waren ons goed ge·
zind die dag, want deZON scheen
terwijl de dag ervoor één lange
plensdag was, zodat één van de
begeleidsters zich het vuur uit de
sloffen had gesjouwd om regen·
kleding teverzamelen. Maar geluk·
kig was dezon dehele dag aanwe
zig, dus konden dekinderen naar
hartelust spelen. In degroteboom
klimmen ... met steenijes achter
eenbalmikken,dieinhetwaterwas
geraakt ...en kijken naar alles wat
groeitenbloeit inhet Maar. Zonder
computer kan de jeugd zich dus
nog prima vermaken!!!
En in de middagpauze lekker
smikkelen bij hetpicknickplaatsje in
devrije natuur. Heerlijk toch!

Ondertussen ging er steeds een
groepje van zes of zeven kinderen
plus leider of leidster demolen in,
waar molenaar Ties Kalk en doch·
terMagda hen alles haarfijnvertel·
den over dewerking van demolen.
Jammergenoeg kon hijniet draaien,

Delaatste
schooldag
Vrijdag 10 juli 1998: de laatste
schooldag voordekinderen van
debasisschool Garmerwolde. Er
was voor hen een knapzakroute
uitgezet met o.a,een bezoek aan
onze Noordermolen inNoorddijk.

Om elf uur zagen we ze met de
knapzak op derug ingroepjes aan
komen lopen over het nieuwe Boer
Goensepad en over hetlaagholtje
(voorheen hoogholtje). Volgens
meester Groenhagen was dehele
school (ongeveer 70 kinderen)
vertegenwoordigd.

Lekker smikkelen bij hetpicknickplaatsje ... (Foto: Menka KaJk·Ellérie) Angelique Mik

In de dnlkte van de hulzenrnarid:
weet de vao-vastaoedaclvlseur de
weg.
En u bepaalt samen met haar _lIce
stappen u neemt om tot de beste
transactie te komen.
Of het nu om koop of om verkoop
gaat.

I~I
!~

Be 5 Seks Vastgoedadvlseun IIdV80
Burg.Triezenbergstraat 30,

g roe p 9791 CC Ten Boer (050) 3022191
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Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

Goederen gebracht in de
L. V.d . Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

GOED VOOR UW GOED

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gran igen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

BELGA
FIETSEN '
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Sneekweek 1998. De eerstedagen waait hetnauwelijks. De Sallhorse
van defamllie Bouchier dobbertdesondankswinnend overde finish.
Voor Tom Bouchier (18 jaar) is dit geen weer. Liefst heeft hij wind·
kracht vijf.

Tolft Bouchier,
zeiltalent

De Bouchiers in actie: zoon Tom hangt in de trapeze, terwijl vader Ton
stuurt.

Wist U dat '

Ruud Delissen

• je waar ook ter wereld - en in een
land waar Nederland wel zeven keer
inpast -altijd Nederlanders ontmoet?
• dieNederlanders soms bij nadere
ontdekking zelfs Gronings blijken te
praten?
• er de afgelopen vakantieperiode
zeven Thesinger en één Garmer
wol der familie bij dergelijke ontmoe
tingen betrokken waren?
• zij vooral elkaar bleken te ontmoe
ten?
• zij nu eindelijk tijd hadden om
eens te buurten en elkaar wat beter
te leren kennen?

temd toen moeder Thea hoog
zwanger met haar man ging zeilen.
Om het lotnog extra testuren hield
vader Ton enkele uren na de ge
boorte Tommy omhoog naar een
foto van een zeilboot en riep uit
"Kijk jongen, hier gaat het allemaal
om!!'.
Bij Tom ishetkwartje blijkbaar goed
gevallen.

Voorbestemd?
Wellichtzalerindekomende jaren
niet meer in wedstrijden gevaren
worden;dat ergezeild blijftworden,
lijkt wel zeker. Behalve vader Ton
zeilt ookgrootvaderBouchier.Tom
leek voor de geboorte al voorbes-

Prijzenkast
Sinds 1993 hebben de Bouchiers
een uitgebreide prijzenkast verza
meld.Behalve Europees kampioen
werden zij in1996 Nederlands kam
pioen. De Sneekweek werd meer
malen gewonnen.
Indebeide weekenden van 5en 6
en 12 en 13 september a.s. hopen
zij opnieuw Nederlands kampioen
teworden. OfTom daarna nog veel
aan zeilen toe zal komen, is de
vraag. Dit jaar start hij de studie
Vrijetijdskunde inLeeuwarden.

Je moet boot- en windomstandig
heden goed aan kunnenvoelen.Om
te winnen moet je geconcentreerd
kunnenvaren. Vooral bij de start is
het spannend. Er liggen veel boten
dicht bij elkaar, zoekend naar een
goede startpositie.

Goede samenwerking
Hel/euke van zeilen ineen Sailhorse
isvoor hem het team-karakter van
de sport. Stuurman en fokkenist
moeten goed op elkaar zijn inge
speeld, elkaar goed aanvoelen.Als
fokkenist is Tom verantwoordelijk
voor de zeilvoering van fok en spina
ker. Hij isuitkijk.De fokkenist speelt
ook een belangrijke rol inhet rechtop
houden van de boot. Dit gebeurt
door ineen trapeze buiten de boot
te gaan hangen wanneer deze bij
harde wind te schuingaat en daar
door snelheid verliest.
Tom vindt zeilen geen lichamelijk
zware sport. Mentaal wel. Er wordt
veel van jegeëist intactisch opzicht.

voor het grotere werk.Op het Euro
pees Kampioenschap van 1994wer
den ze tweede, in 1995 werden zij
Europees kampioen.
Tom was op dat moment Atheneum
leerling op het Wessel Gansfort Col
lege in Groningen. De school rea
geerdeenthousiastop zijn prestaties.
Zijn mentrix organiseerde een huldi
ging inde hal. Ook SBS 6besteedde
in het programma Hart van Neder
land aandacht aan de prestatie.
Wanneer Tom hierover vertelt, lijkt
hij zich wat ongemakkelijk te voe
len. Hij reageert, alsof hij net een
stukje over de Dorpsweg heeft ge
fietst. Daar maak je toch ook niet
zo'nophef over?

Het grotere werk
Voor een twaalfjarige ishetbedienen
van hetvoorzeil geen kleinigheid.Het
aantrekken 'fan de fok vergt kracht,
vooral bij harde wind. Het eerste jaar
samen werd vooral gezien als
trainingsjaar voor Tom. Wedstrijden
werden als oefening meegevaren en
somsookgewonnen.De Sneekweek
indat jaar werd als vijfde afgesloten.
Eenjaarlatergingen de Bouchiersop

Team Ton en Tom
Tom (driepoot) Bouchier vaart al
sinds zijntwaalfde als fokkenist op
de boot van zijn vader Ton (twee
poot). Zeilen leerde hij op het
Paterswoldse meer bij de zeil
vereniging VWDTP. Op zijn achtste
stapte hij er in een Optimist. De
vereniging schreef regelmatig wed
strijden uit. Hij kon zo de nodige
basiservaring opdoen. Toen vader
Ton een fokkenist nodig had, bleek
deOptimistalsnel teklein. Ton en
Tom zouden als team gaan varen.

En datkrijgt hij!De volgende dagen
neemt de wind toe. Wanneer
Garmerwolde inde tuin beschutting
zoekt tegen de harde wind vliegen
vader en zoon bijwindkracht 6voor
de zoveelste keer die week als eer
steoverdefinish. Uiteindelijk zullen
zij de Sneekweek in het totaal
klassement Sailhorse als winnaars
afsluiten.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook tevinden inde Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

~.
~ft"I1/"f"'S1

~l 11 J " •lil. r.~

I .'

w

BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij. Kaas. Zuivel

Specialiteiten
• Barbeqlle-.Gourmet-.
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050·4041218
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Middenin het dorp verrijst ,een >t
geheimzinnig bos metbetoverde "
kinderen, Tarzanachtige boom- ' ~

biarganen, bekoorlijke boselfjes,
heuseweermannetjesen -vrouw-_
tjes,stoere houthakkers en vieze,
smerige trollen,
Na twee dagen intensieve voor
bereiding hebben de deelnemers '
zich echt ingeleefd in"hûn rol:

;-opgetogen showen ze hun huis
-jes aan de mensen van 'Benja
min' ,
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NIJDAM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)

9734 AC Gron ingen-Ruischerbrug

050 · 5416135

HOUTMARKT - DOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

< S ~

Ook TV Noord is van departij, IsJaap Nienhuisgeen prachtige trol?De
••' boselijes vindenhet maarwat spannend! "i> .
~, rt rt

D,J~ij de hulp va) velenzijn dek~~eractiviteitehii;9: ()€idtot ~en echt , .
kt ,dQrpsgebeuren, .,. (''' . ~~!%' .%il

~ f·· ~

N~~êns'dé'Jeeslcommissie: 'dJ :::ii " dii
EDEREEN HEEL HARTELIJK BEDANKT!!! .!'

>Ä'
~.

"'A -, "',~
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Het interieur
De kuipvormige kansel staat aan
het einde van het gangpad. Unks
en rechts staan kerkenraads
banken,diezeldzamerwijsvooreen
Gereformeerde Kerk vaneen over
huivingzijnvoorzien. De inrichting
iseen opvallende herhaling van het
interieur van de Hervormde ge
meenteterplaatse,voordein1976
voltooide restauratie van dit ge
bouw. Er iseendoophek met leze
naaren gietijzeren kronen dragen
denu 75watts lampen. AI stuitte de
aanleg van "electrischlicht"in1918
nog op zoveel bezwaren datditpas
in 1922 gebeurt. De giften voor de
collecte worden ook nu nog ingeza
meld met collectezakjes aan lange
stokken. De koperen handvaten
worden elke week gepoetst. Vroe
ger droegen de ouderlingen bijhet
collecteren witte handschoenen om
de handvaten niet te bezoedelen.
De doopvont, in de vorm van de
preekstoel en een uitschuifbaar
bakje waarin een gift kan worden
gedeponeerd, is indetwintiger ja
rengeschonkendoor een jubilerend
echtpaar. Details in het interieur,
zoals trapleuningen en driehoeks
vormen, herhalen zich inhet interi
eur van de belendende pastorie.

Hetexterieur
De voorgevel doet sterk denken
aan de gevel van de in 1871 ge
bouwde kerk in Roodeschool, al
zijn deneoclassicistische elemen-

De kuipvormige kansel.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Toenenkelemensen vandeStich
ting Oud Groninger Kerken langs
kwamen om wat foto's van het
kerkgebouw temaken,zagen ze tot
hun opluchting dat er niets 'ver
nield" was aan het oorspronkelijke
interieur.
Ook mensen die al jaren geêmi
greerd zijn, waarderen de aanblik
van de kerk uit hun jeugd. Regel
matig komen oud-Thesingers de
kerk bekijken.

Wie wat bewaart, heeftwat ...
DeGereformeerde KerkinThesinge
issinds 1876 gaal bewaard geble
ven. In dezeventiger jaren zijn de
meeste (Gerelormeerde) Kerkge
bouwen aangepast aan de toen
heersende ideeên over de eisen
des tijds. Dit is het kerkgebouw in
Thesinge bespaard gebleven. On
langsishetinterieuropgeknaptmet
behulp van heel veel vrijwilligers.

De school en schoolwoning
Er is nog een stuk land over en
daarop wordt in1884,vlak naastde
kerk, een christelijkeschool eneen
schoolwoning gebouwd. Omdit te
kunnen financieren wordt een col
lectebij gemeenteledengehouden
dief 11.000,-opbrengt.De kerken
raad fungeert de eerste jaren als
schoolbestuur. Daarna wordt een
schoolbestuur uit vier kerken
raadsleden en drie gemeenteleden
benoemd. Veel later, in1933, stopt
dekerkenraad met het toezicht op
het schoolbestuur. Inmiddels is in
dejarentwintig hetnieuwe school
gebouw betrokken, het gebouw
waarin nu nog basisschool De Til
huist.De oude school ishet huidige
OnsTrefpunt.

De voorgevel van de Gerefor
meerdeKerk in Thesinge.
(Foto: Wo/terKarsijns)

Nieuweplannen
Waarom het kerkgebouw aan de
(huidige) Molenweg nietmeer vol
doet vermelden de notulen niet,
maar op 10 december 1875 wordt
eenstuk landgekochtvan weduwe
Ritsema (Jantje Joostens Bouw
sema). Op het stuk land tussen
haar boerderij en de Thesinger Til
wil meneennieuwe kerk enpasto
rie zetten. Ondanks protest van de
Hervormdegemeente krijgtmen op
29 januari 1876 een bouwvergun
ning met de bepaling dathet kerk
gebouw 10 meter van de weg al
gebouwd moetworden enruim 100
meter van de Hervormde Kerk. De
grond van delam. Ritsema, 31 are
en 40centiare, is aangekocht voor
f 1.491,50 en deopdracht voor de
bouw wordt verleend aan timmer
man Kluin uit Thesinge. De bouw
kostenbedragen ca. f 25.000,-. Er
wordt hard gewerktenop 10 sep
tember 1876 kan de kerk worden
ingewijd door predikant Groene
wegen, dieinmiddelsindepastorie
is getrokken.

en) Monulllent ...Een (0

vermeldendat het huisvan Hindrik
WiIljer Timmer en Aaltje Bartelds
Bakker is gekocht voor de somma
van 11470,-plus I 88,17 registratie
rechten. 'Eenhuis aan de oostzijde
vanThesingeaan depubliekeweg,
om denaamdes Heren aldaar aan
te roepen: Het huis staat op de
plaats waar nu calé Molenzicht
staat.Dekerkwas nognietofficieel
erkend en het huis komt opnaam
van een gemeentelid te staan. De
kerkenraadbesluitom erkenningte
vragen bij Zijne Majesteitden Ko
ningWiliem111. In1840ishetkerkge
bouw klaar en in 1841 wordt de
gemeente officieel erkend. Ook
wordt ereen pastorievooreenpre
dikant gebouwd. Dit gaat de ge
meente I 1200,- kosten. De eerste
predikant doet in april 1844 zijn
intrede.

De geschiedenis van de Gereformeerde Kerk In Thesinge begint
omstreeks het jaar 1834. Een deel vandegemeente scheidt zich af
van deHervormde Kerk. Hierbij speelt debekende ds. Hendrick de
Cock een groterol.

Diverse leden van de Hervormde
kerk staan achter deze predikant
en zijn opvattingen. Na een jaar 
tijdens een kerkdienst waarin ds.
de Cock voorgaat - stichten zijn
aanhangers, de Afgescheidenen,
een gemeente.Tijdensdeze dienst
worden twee ambtsdragersbeves
tigd en vierkinderen gedoopt. De
oudste kerkenraadsnotulendateren
van 30 mei 1836. Daarin blijkt dat
voor elke bijeenkomst waar meer
dan 20personenaanwezigzijn,ver
gunning moetworden aangevraagd
bij de plaatselijke besturen van de
gemeente. De veldwachters moe
ten dit controleren. De diensten
werden ten huize vandegemeen
teleden gehouden.

Aande Molenweg
De notulen van 14december 1839

GereforlDeerde
r Kerk Thesinge
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Elisabeth Talenaar

Thesinger
Speltbier:

Presentatie op

zaterdag 12 september

's Avonds organiseren de familie
Haaijer en First Move eencountry
feest inhetTrefpunt(aanvanghalf
negen, toegang f 10,.), met mede
werking vanhet Waterland Combo.

De familie Haaljer van de The
singerweg bedachtdatjedeoude
tarwesoort "spelt" niet alleen
kunt gebruiken voor broodbak·
ken,maar datjeerookprima bier
van kuntbrouwen.

Er iseen heelprogramma omheen,
dat om 10.30 uur begint met een
cowboy-en cowgirl-verkiezing voor
kinderen. Om11 uur isereenop
treden 'country line dancing' door
danscentrum Step by step uil
Delfzijl, onder leiding van Michel
vanDijkenen LidiaWesters.

Om11 .45 uurstart de verkoopvan
speltbier en hotdogs. De Wingerd
zorgtvoorcountry-muzieken coun
try-gezelligheid.

On 11 .30 uur wordt het eerste
Thesinger Speltbieruitgereikt aan
burgemeester Alssema. Daarna
volgt nogeen kort tweede optreden
vande country line dansers.

Voor het brouwen zelf hebben ze
contactgelegdmetOuistinEzinge.
Het iseen lekker licht biertje gewor
den dat gistopde fles (langzaam
uitschenken,dus). Op zaterdag 12
september (Monumentendag)kunt
u uw eerste Thesinger Speltbiertje
proeven. De officiële presentatieis
op het terrein van De Wingerd, die
voor de gelegenheid in het teken
staat vancountry &western.

De gemeente heeft dit jaar Thesinge aangewezen als het centrumdorp
voormonumentendag:dedatum iszaterdag 12september.Dorpsbelan
gen heeft samen met de Culturele Vereniging gemeente Ten Boer een
programma samengesteld.

Wigboidstraat 6. 9791CR Ten Boer
Telefoon (0501. 30221 51

Perfektie in haarmode

Gereformeerde kerk
Ook de (opgeknapte) gerefor
meerde kerk isgeopend:van 10tot
17 uur.

Monumentendag
in Thesinge

Café t Jopke
De hele dag ismuseumcafé tJopke
geopend.

Molen
De molenaar isvanaf tien uur aan
wezig. De familie Haayerverkoopt
speltbrood en aanverwante artike
len. Het terras isde heledagopen.

Kloosterkerk
De oude Kloosterkerk gaat omtien
uur open en erzijnvrijwilligersaan
wezig van de Stichting Groninger
Kerken.
Om 13 uur tredentwee Afrikaanse
drummers op.Vanaf13.1 5uur ver
telt Haye van den oever over de
geschiedenis vanThesinge en het
klooster. Bovendien neemt Haye
het publiek mee naar buiten voor
een rondleiding.

Bovenrijgerweg
Om15uur tredende drummers op
bij de monumentale boerderij van
Herbert Koekkoek en Nellian
Dijkema. U kunt de boerderij be
zichtigen.

Gas
Water
Electra

H Fa.W. Kool &zo
"= insta lla t iebecfr ijf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Bronnen:
Niet met steen en hout alleen, een
document uitgegeven bijhethonderd
vijftig jaarbestaan van de Kerk.
Diverse uitgavenvanhettijdschriftvan
de Stichting Oud-Groninger Kerken.

Monumentendag
Op 12 septemberkunt uhet interieur
met eigen ogen aanschouwen. Het
gebouw is de hele dag geopend.
Ook kaner dan materiaal voor nog
meer historische details ingezien en
gekocht worden. Wees welkom!

Roelie Karsijns-Schievink

seerde Duitse meubelfabriek, die
deze aan de hand vanzijntekenin
gen maakt. Ook de pijpen worden
fabrieksmatiggemaaktinDuitsland
of in Limburg. De orgels van Eert
man zijn voorbeeldenvanorgelbouw
aan het eindvan de negentiende en
het begin van de twintigste eeuw.
Het zijnorgels die een eind maken
aande traditievanveleeeuwen am
bachtelijkorgelmaken.De klankvan
het orgel is robuust, in zekere zin
uitbundigmaarweinigfijnzinnig.Het
orgel wordt nu onderhouden door
een orgelbouwer uit Zuidwolde en
begeleidt nog steedsdegemeente
zang.

Detailvan het orgelfront.
(Foto: Wo/terKarsijns)

Het orgel enzijn maker
Tot 1920 moet degemeente onder
leiding van een voorzangerzingen.
Dan wordt er een orgel gebouwd
door Maarten Eertman, herbergier
teNoordwolde.Dezeherbergier be
gint in 1895 eenharmoniumhandel
en gaat ook kerkorgels en piano's
repareren. In 1899 bouwt hij zijn
eerste kerkorgel in de Hervormde
KerkvanAdorp.HetorgelinThesinge
iszijnlaatstebouwwerk.Indetussen
liggendejarenbouwt en verbouwt hij
zo'n twaalftal orgelsinde provincie
Groningen. Zijn neobarokke orgel
frontenmetbijbehorend lofwerk zijn
geïnspireerd door de fronten van
Schnitger, een orgelbouwer uit de
zeventiende eeuw. De fronten laat
hijmaken ineen daartoegespeciali-

Deorgelgalerij.{Foto:WolterKarsifns)

ten in het stucwerk niet geheel in
stijl aangebracht. De voorgevel
schreeuwt nog om een opknap
beurt. Het ligt in de bedoeling dat
ookhiereengroepvrijwilligers mee
aan de slag gaat.Dekerkheeft een
bescheiden toren. Herhaaldelijk is
geprobeerd om hierop een wind
wijzer met een musicerendeengel
teplaatsen. Hetplaatsen luktenog
wel, maar zware stormen bliezen
de engel steedsweer omver.
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Siet:rKlaas Iwema

N.B. De Shorthorn Express voer op
30 juni jl. 210 mijl ten oosten van
Cooos Eiland en was opweg naar
Libiê.

en Ten PosVWinneweer voeren we
met een snelheid van ± 2,5knoop
=± 4,6 km.)
Omdat de boot plus slepers niet in
één keer inde sluis pastmoesten
ze tot de volgende dag wachten
voordat de boot- bij hoog water! 
door de sluis getrokken kon wor
den.
Shorthorn Express iseen boot van
rederij Vroon inBreskens en kost±
f 25.000.000. Hij Werd "in Emden
(Duitsland) afgebouwd en de proef
vaart was vanuit de Eemshaven.
De stallen zijn voorzien van
antislipmatten.
Inverband meto.a, deolievoorraad
en het eten en drinken voor de
dieren maken ze liever geen lan
gere bootreizen dan ± tien dagen.

Met dank aan diegenen, die mij
deze mooie reis mogelijk gemaakt
hebben.

-Boe kholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Een kijkje in de stuurhut. het hart
"vande boot.(Foto:Sieb-Kla~ Iwema)

1215 m3
• Men heeft verder nog een

6unker voor ± 126 m3 gasolie·op·
slag;deze gasoliekomt erpas inals
men een proefvaart gaat maken.
De boot wordt voortgestuwd door
hoofdmotor MAK.GM. 552 C.4050
Kilowatt (± 5502 PK) en lust dus
welwat!Jekunter een snelheid van
± 16knopen meebereiken (1 knoop
=1,65km per uur).
Bij de Oostersluis wisselden de
sleepboten van plaats zodat de
sterkste sleepboot hem voorttrok
naar Delfzijl,waar we om ± drie uur
aankwamen en afmeerden. (Tus
sen de bruggen van Ruischerbrug

mogen van ca. 4400 ton ook wel
bereikt. Dit tonnage bereikt men
met ± 2550 koeien of± 7500 scha
pen (verdeeld over 4 à 5 lagen!
etages inde boot) plus hooi en stro
op het dek en brok inde süo's, Dit
kan hij zelf laden door middel van
twee aanwezige kranen ophetdek.

De hoogte van de boot - van holte
tot hoofddek - is ± 11 ,50 meter;
daar bovenop komt nog het stuur
huis. De luchtverversing inde stal
len gebeurt ± 45keer per uur. Men
heeft ook een eigen zuiverings-

"installatie aan boord, die aan de
U.S.A. normen voldoet.
De drinkwatercapaciteit bedraagt

OC)@)
C)OG) centrale verwarming
C) 0 elektrische Installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinlcwerk en dakbedekkingen

Aan boord van een veetransportschip

Sieb-K1aas Iwema uit Garmerwolde is dolopboten. Bijwijze van hoge uitzondering mocht Iein april jl.
een eindje mee opeen veetransportschip. In onderstaand verslag maakt hij onsdeelgenoot van zijn
ervaringen.

Even aan boord van het veetransportschip Shorthorn Express; van scheepswerf Van Diepen BV
(Waterhulzen) vla Wlnschoterdlep doorhetEemskanaal naar Delfzijl.

Men vertrok vrijdag 24april om ±
17.00 uur. De boot werd achter
stevoren naar kruispunt Oosters
luis/Eemskanaal getrokken. De
bruggen die we passeerden. zijn ±
16meter breed;de boot is± 15,65
m., dus dat kan maar net! Ook
schuurde de boot debodem; het is
nietzo dat de boot tediep ligt; maar
men heeft water in de ballasttank
(bunker) zodat de sleepboten niet
te hard trekken. Anders gebeurt
hetzelfde als met een auto en aan
hanger met enkel as. die 120 km
rijdt: hijgaat slingeren en men isde
macht over het spul kwijt.
De totale diepgang van deboot is±
6 meter; dan is het totale laadver-

Het veetransportschip Shorthom Express bij de werf in Waterhuizen.
(Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Installatietechniek

vrM~M :. i ~. Bi.,~
Oosterseweg tb· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050- 3012832 b.g.g. 06- 52619071
Fax: 050 - 3010625

~'
Waarborg

Installateur

Nieuweweg3
<l! 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuil28S - I() OSO - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - I() 050 - 5771306
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Aan de inwoners van
"

GarmerwoldeenThesinge

Cursusprogramma
De Wingerd

Opzaterdag 26septembera.s. 's middags om 15.30 uur, wordt in
deHervormdeKerk teGarmerwolde het gerestaureerde Petrusvan
oeckelenOrgel officieel in gebruik genomen.
Deorgelrestauratiecommissie nodigt Uhierbij gaarneuitombij deze
gebeurtenis aanwezig tezijn. .

Met hartelijke groeien namens decommissie,
J. de Vries, sec.

Voorhetkomende najaarheeft "DeWingerd" inThesingeeen gevarieerd
aanbod aan cursussen.
~ woensdag 2 september start hel seizoen met een avond porn
poenen maken vanwolvilt.
Tot het einde vanhetjaar kuntu allerlei technieken leren en uitproberen:
vanwilgentenen vlechtenenkerstkaartenmaken tothet stofferen vaneen
"footstool" (voetenbankje, barkruk, eetkamerstoel metlosse zitting, enz.).
Het volledigecursusprogramma vindtuindewinkel(geopend:woensdag,
donderdag envrijdag van 13. 17 uur; zaterdag van 10 • 17uur).

Startweek Hervormd /Gereformeerd Agenda
Jeugdwerk Thesinge /Garmerwolde

Ook dit jaar wordt het nieuwe sei
zoen ingeluid met een startweek
met activiteiten voor jong en oud.
Het programmaziet er alsvolgt uit:

Woensdag 2 september isereen
middag voor kinderen in debasis
school leeftijd. (tijd: 13.30tot16.00
uur)
Groep 1Urn 4 wordt vermaakt met
spelletjes eneenpoppenkastvoor
stelling inschool De Til,groep 5Um
8bekijkteenfilm en speelt Bingo in
OnsTrefpunt.

Donderdagavond 3 september
wordt er gevist in het Kardinger·
maar. Kinderen Urn 12 jaar kunnen
hun hengel uitgooienomeenvisen
misschien ook nog een prijsaan de
haak te slaan. Vaders, opa's en
andere stuurlui aan wal mogen al-

leenmaar toekijken. Opgeven tot 3
september bij Johan Oomkes
(te1.3022771 )ofHeina vanZanten
(tel. 302 34 26).

Vrijdag 4 september is er weer
een spannendewedstrijdbijhet Kar
dingermaar. Om 18.00 uur begint
hetspektakel Fiets em erover.
Deelnemers vanaf 12 jaar kunnen
zich opgeven bij Johan of Heina
(zieboven).Trekdeklerenkastmaar
open ... voor het geval je een nat
pakkrijgt, maarookom jefraaiuitte
dossen. De meest originele outfit
wordt nl.ook beloond meteen prijs.
Deelname kost een rijksdaalder.

zaterdag 5 september om 13.00
uurvertrekt dejeugdvanaf 12 jaar
per fiets vanaf ons Trefpunt om
ergenstegaanroeien. Opgeventot

31 augustus bij Annelies Hofstede
(tel.5410480)ofAnneliekeHoeks
tra (tel. 541 60 16).
De kosten zijn vijf gulden. inclusief
warme hap.
zaterdagavond is er van 19.00 
20.30 uur een kinderdisco in Ons
Trefpunt.
De disco voor jeugd vanaf 12 jaar
begint om 21.00 uur; entreeprijs:
een rijksdaalder.

Een paar weken later, op zondag·
middag 20 september, is er een
MulticultureleJeugddienstin hetGe
reformeerde kerkgebouw.
Dezedienst.waarinds.Ypmavoor
gaat. begint om 14.30 uur. Na at
loop is er koffie en thee in Ons
Trefpunt.

woensdag 2september
De Wingerd: pompoenen maken van
wolvilt
2 tlm 5 september:
Slarlweek jeugdwerk Thesingel
Garmerwolde
maandag 7 september
Tuinkeuring Garmerwolde
woensdag 9 september
55+reisThesinge
zaterdag 12 september
Open monumentendag; dit jaar staat
Thesingecentraal !
maandag 14 september
20.30 uur. de Wingerd: overleg
"lootstooI' cursus
donderdag 11 september
10.00 uur: Koffiemorgen inKerkhOrn
woensdag 23 september
19.45 uur, de Leeuw: Vluchtelingen
COS. verhalen van ver. (Plattelands
vrouwen)
25 en 26 september
FeestHarmonie i.v.m.75-jarigbestaan
zaterdag 26 september
15.30 uur: Feestelijke ingebruikname
van het gerestaureerdeGarmerwolder
orgel

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.

• AdviesenOntwerp van de tuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

Groningen · Telefoon (050) 541 68 61 /0651 3554 06

Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf , jong van
geest en zeer gemot iveerd . Kwaliteit en service ,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer

groep
Beks Verzekering e n
Burg.Tri e zenbergstraa t 30, 9791 CC Ten Bo e r (OSO) 3022191

Waarom kon hij
z'n scho uders ophalen?

28 augustus 1998. De he e r Th. Esinge
constateert de onpre t ti ge gevo lgen
van een ontplofte ga sfles.

Het leven kan soms hard zijn. Zo heb je
een riante won ing met alles erop en
er aan. En zo heb je niks mee r. Of slechts
een gedeelte. Een ongeluk valt nimmer te
voor spellen.Vandaar dat het verstandig is
om bij Beks het wo onpakket af te sluiten.
Een komplete combinatieverzekering. die
alles van inbo edel en rechtsbijstand tot
re is en caravan dekt. Zo nder aparte
poliskosten en opslagen. Mèt één nota
per maand. voor alle duidelijkheid.
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Foto van de lDaand REDACTIE

Handelsonderneming

Stie~een en zoon
OIgmDllwtg 141 - 9711 BI Gnsi.gn
ltVlu 050-549211 3- luloltLDl-mUOll

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050 - 5419630
Fotograaf Theslnge:
Wolfer Karsijns 050-302 2071
Eind- redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335
Admin istratie:
PetaJu~ens ,

G.N.Schutterlaan36. 050·302 3896.
Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonneesf 29,50 p.j.

Kopij Inleveren uiterlijk don
derdag 17 september 19.00
uur, zo mogelijk eerder.

Ihmdelsonderneming

Stiefbeen en zoon

TE KOOP GEVRAAGD

OIgmDllwtg 147 - 1731 Ba Gruisgts
ttVfu 050-5412913 - u loltl. OS-534Um

111 I I 111

Hardhouten banken ...... 179,·
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen vla ••_ 10,-
Karpetten à 65,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot·
moederstijd
Oud gereedschap

sanitair en verwanning

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

--#-,.,.....B__U~RINGA

27 september
09.30 uur saw GKThesjnge
ds. S.Ypma
14.30 uur GKThesinge
drs. H. HoekstraIEmmen

Kerkdiensten

13 september
09.30 uur HK Garmerwolde
mw. A. Nottelman/Groningen
09.30 uur GK Thesinge
ds. E. van Wieren/Haren
14.30 uur GKThesinge
drs. D. Westerneng/ldskenhuizen

20 september
09.30 uur saw HK Garmerwolde
dhr. P. Doorn/Appingedam
14.30 uur GKThesinge
ds. Ypma, Jeugddienst

6september
09.30 uur saw GKThesinge
ds. S. Ypma
14.30 uur GKThesinge
drs. T.J. aldenhuis/Coevorden

Uziel het. Met denieuweOpMaal
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Hel is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uit
eenlening eneen verzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunl u dus
sparen ol beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanig dalualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeh.Uniekisdatude
OpMaat Hypolheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omslandigheden.
Meerweten?Ook dal kan.

Bel met éénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends or Sjoerd cats
telefoon (050)3012848

Rabobank

..Wehebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerkenom voordekinde
ren tezorgen.
Dan willenweminderaan onzehypo
theek betalen. kandat?
Ja, dat kan.

..Alfebei net afgestudeerd endi
rectaan herwerk. Mijn vriendwil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echtgespaardhebben we niet.
Ja, dat kan.

..We zijnopzoeknaar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Het kerkhof van Noorddijk werd ook opgeknapt. (Foto: Henk Remerie)
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