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Van beklemming tot verhuren,
een eeuwenoude geschiedenis

In de feestweek van mei vorig jaar werd hij door veel mensen bezocht in verband met de landbouwtentoonstelling:
de boerderij aan de Lageweg nummer 13. Het ernaast gelegen fietspad (in 1998 geopend) werd naar hem genoemd,
omdat het pad over zijn land liep; we hebben het over de boerde rij van Marinus Goense.
Tot voor kort woonde dominee Sytze Ypma er met zijn gezin ; na hun vertrek naar Terschelling werd de boerderij
op nieuw verhu urd aan Gert Groothoff en Jeanette Joling.

Marinus enCatharina Goense aanhetmelken inhetland anno 1972 (FotoFam. Oosterhuis)

Ofschoon hij zelf tegenwoo r
dig in Bedum woont, kun je
boer Goense nog regelmatig
op of rond de boerderi j aan
treffen ; op zijn knieën in de
tuin waar hij aardappels en
groenten poot of al schoffe
lend. Zijn 83 jaren zijn hem
beslist niet aan te zien en hij
is nog een tamelijk druk be
zet man. Behalve zijn bezig
heden op de boerderij, gaat
hij ook nog een aantal malen
per week biljarten en klaver
jassen. Hij won tweemaal
achter elkaar een derde prijs
bij de biljartcompetitie in Be
dum, getuige twee glimmen
de bekers op de televis ie in
zijn woonkamer. Omdat hij
nog veel weet over de ge
schiedenis van zijn boerderij
en allerlei documenten in be
zit heeft , zochten wij hem op
in Bedum, waar hij een ge
rieflijk huis op 't mooiste pIek
je van het dorp heeft. Uitzicht
op de Walfriduskerk (ook wel
bekend als "de scha ive
toor'n") en een mooie, oude
boerderij ; en rondom het huis
een royale (moes)tuin. Over
bodig hem te vragen naar het
geheim van zijn vitale ouder
dom.

Van klei naar klei
MarinusGoensewerd in 1918
geboren in een monumenta-

Ie boerderij in 's Heerenhoek
(vlakbij Borssele) in Zeeland.
Hij groeide op als boeren
zoon, samen met zijn twee
jaar jongere broer Pieter. In
1940 was hij als soldaat gele
gerd op verschillende plek
ken, onder andere in Den
Haag en in de buurt van
Amsterdam ,waar een wereld
voor hem open ging. Hij hield
wel van wat verandering . Hij
kreeg contact met een aantal
dienstkameraden die uit Gro
ningen kwamen en waar hij

het direct goed mee kon vin
den.
Na de oorlog moest er over
de toekomst van de ouderlij
ke boerderij beslist worden.
Zijn broer en hij wilden bei
den wel boer worden, maar
erwas te weiniggrond in Zee
land voor hen samen. Een
makelaar in Zeeland wees
hem op een boerderij in het
GroningseThesinge,gelegen
in Klunder vlak voor het Maar
en tegen de huidige Eemsha
venweg aan (deze boerderij

werd eind zestiger jaren af
gebroken). Zo begonnen hij
en zijn vrouw Calharina Ver
mue, met wie hij inmiddels
was getrouwd, in 1950 een
nieuw leven in Thesinge.

Omdat zich dekans voordeed
tot verbeteren meI een grote
re boerderij met meer land,
verhuisden ze in 1964 nog
eens; maar nu niet zo ver:
naar de boerderij aan de La
geweg 13.
Hun boerenbedrijf bestond



Het voorhuis van de boerderij (foto Wol/er Karsijns)

voornamelijk uit akkerbouw;
daarnaast hadden ze ook wat
melkkoeien en jongvee. Tot
1978 (toen de melktank en
daarmee het mechanisch
melken zijn intrede deed)
molken zij hun koeien met de
hand. Later hadden ze ook
schapen; maar ook paarden,
de echte werkpaarden (van
die zwaargebouwde , goeiige
Belgen),maaktendeel uit van
de levende have.
Wat betreft de akkerbouw be
gonnen ze met suikerbieten ,
die via een contract met een
zaadfirma verbouwd werden
op één hectare grond. Sui
kerbieten werden in Zeeland
niet verbouwd en ze bleken
een goede opbrengst te heb
ben.Ze werden speciaal voor
de zaadwinning verbouwd,
zodat er later weer plantbie
ten geleverd konden worden.
Zo wist de familie Goense
hun bedrijf langzaam maar
zeker uit te bouwen. In die tijd
werd veel gewerkt via deze
contracten; zo verbouwden
ze ook spinazie ,gras en kool
zaad; alles speciaal voor de
zaadwinning .
Later kwam daar nog blauw
maanzaad , tarwe, gerst, ha
ver en vlas bij. Maar het vlas
werd nooit zo als het in Zee
land was, dat gedijde daar
weer beter.
OverigensheeftGoensenooit
heimweenaarZeelandgehad.
Gevraagd naar de verschillen
tussen beide provincies weet
hij alleen de taal en het feit dat
er in Zeeland meer dijken en
water zijn, te noemen. Voor
het overige zijn er veel over
eenkomsten;inhetlandschap,
maar ook in de volksaard.

Nog elk jaar bezoekt hij zijn
broer , die nog altijd op de
ouderlijke boerderij in 's Hee
renhoek woont.

Een monument?
De boerderij op nummer 13
staat er al eeuwenlang . Ikheb
er de gemeente-archieven
niet op nageslagen, maar
zeker al vanaf 1700. Het
woonhuis heeft vroeger uit
gekekenopTenBoer. In 1845
is er een tamelijk ingrijpende
verbouwing geweest en werd
de boerderij op een iets an
dere plek herbouwd.
Waarschijnlijk heeft vanaf die
tijd het woonhuis uitzicht ge
kregen op de stad en is er
nooit meer iets fundamenteel

veranderd aan het huis.Toen
de familie Goense het huis
kocht, lag er op de schuur
nog een rieten dak. Het riet
ligt er nog steeds, verscholen
onder de huidige golfplaten.
De balken die nu nog in de
grote schuur zitten, stammen
uit het jaar 1700. Binnenin
het woonhuis vind je mooi
gestucte plafonds, trapjesom
niveauversch illen te over
bruggen en deuren, prachtig
ingelegd met verschillende
kleuren glas-in-lood.
Het kleinere schuurtje rechts,
dat losstaat van de boerderij,
had oorspronkelijk de functie
van koetshuis. Er zitten he
den ten dage nog een paar
prachtige oude deuren in,die

als een soort harmonica
openvouwen . Uiteraard staat
er ook rechts van het huis,
maar meernaarachteren,nog
een oude stookhut, waarin
vroegerde was werd gedaan.
In 1980 werd de boerderij op
de lijst van Monumentenzorg
geplaatst. Een hele eer, maar
voor Marinus Goense een
bedenkelijke, aangezien je
dan als eigenaar aan vele
bepalingen en beperkingen
vastzit. Zo zouhij bijvoorbeeld
weer ronde baanderdeuren
moeten maken in plaats van
rechthoekige. wat tot gevolg
had dat hij minder makkelijk
meteen hoog opgetaste hooi
wagen naar binnen kon rij
den. Niet praktisch voor een
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Hetbeklemmingsrechtboekje met de administratie

Susan deSmidt

aan het werk.Degrote schuurwordt
ook wel dooranderen gebruikt;o.a.
door Nico Groothoff, dieereen aam
tal machines heeft staan.
Maarookvoor meer publiekedoel·
einden; zoals de grote tent
toonstelling van vorig jaar, waar
misschien nog wel een vervolg oR
komt. Zo blijft deze historierijke ple
enboerderij mogelijk ook nog voor
een volgendegeneratie bewaard ...

Tot 1994 woonden en werkten ze
opdeboerderij; daarna verhuisde
hij met zijn vrouw naarBedum,waar
ze zelf een huishadden laten bou
wen. Catharina Goense-Vermue
overleederin1996.naeen huwelijk
dat bijna vijftig jaar heeft geduurd.
Van de boerderij zelf kan Goense
nog geen afstand doen; zoals ge-
zegd vindjehemer nog regelmatig ~="'I
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voor de laatste maal zijn beklem
recht en kocht toen dit recht met
een som van bijna f 2000,- af.

gemaakt voor de verkoop van het
huis. Zo valt goed nategaan welke
families er achtereenvolgens het
huis hebben bewoond:
1796-181 6 Gerrit Harrns
1816·1 850 ThomasKlasensGras
huis
1850-1871 R. Van Bruggen
1871- 1906 H. Dijksterhuis, later

P. van Dijken, wed.
H. Ubens-Dijksterhuis

1906-1947 Bouwman?
1947-1964 J. Wouda

(geen eigenaar)
1964-1994 M. Goense

In 1965 betaalde Marinus Goense

De familie Goense achter deboer
derij (1993)

Goense zich. Veranderingen
moesten aangevraagd worden en
voor de toestemming daarvoor be
taalde je dan ook weer, een soort
leges waarschijnlijk.
In de beklemmingsboekjes wordt
overigens van een vaste"huursom"
gesproken. Hiervan werd in een
schriftje met potlood nauwkeurig
administratie bijgehouden en pre
cies deze twee schriftjes met daarin
alle betalingen van alle beklemde
meiers vanaf 1796 tot 1965 heeft
Goense nog in zijn bezit, evenals
een paar oude notariële akten op-

Een beklemde meier
Toen Goense in 1963 eige
naar werd,werd hij de zeven
de - en tevens laatste - be
klemde meier van de grond,
waarop de boerderij lag. Dit
beklemrecht, dat eigenlijk al
leen in de provincie Gronin
genvoorkomt,houdthet recht
van gebruik in van aan een
ander toebehorende grond
waarop een behuizing, tegen
betaling van een jaarlijks te
rugkerende (vaste) som
gelds, die meestal door de
gebruiker rond midwinter vol
daan werd. Volgens overle
vering vaak onder het genot
van een borreltje.
Een meier is de zetboer of
rentmeester die de behuizing
beheertc.q.gebruikt. Erwerd
twee keer beklemming be
taald: een bedrag van f 2,50
aan de diaconie en een be
drag van f 10,- aan de her
vormde kerk. Later kwam
daar nog een derde beklem
ming bij en moesteen bedrag
van maar liefst f 40,- betaald
worden en wel aan de erven
van de weduwe P. Dijkster
huis,een zekere familie Oud
man (ten tijdevan boer Goen
se een collega-boer in Stits
werd). Met grond waarop be
klemming lag, kon je ook niet
zomaar alles doen, herinnert

boer, die in die tijd toch ook al
economisch denken moest.
Hij reisde tot twee keer toe
persoonlijk naar Den Haag
om op het Ministerie van
Landbouw bezwaar te ma
ken tegen de officiële status
van monument en kreeg voor
elkaar dat de boerderij weer
van de lijst afgehaald werd.
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Veertig jaar muzikant
Jan Balkema uit Thesinge werd op 7april tijdens degrote jaarlijkse
uitvoeringvan muziekvereniging "de Volharding" in deTiggelhal in
Ten Boer naar voren geroepen en kreeg het speldje uitgereikt
behorend bij een veertigjarig jubileum. Nu prijken eropderevers van
hetpak dathij draagt bij officiële gelegenheden van demuziek een
onderscheiding van de voormalige Thesinger muziekvereniging
"Juliana" vanwege het 25-jarig lidmaatschap eneen speld vanwege
het 40-jarig jubileum als muzikant. Daarbij kreeg hij een certificaat
van de KNFM, de Koninklijke Nederlandse Federatie Muziekvereni
gingen. Erwerd verder geen ruchtbaarheid aan gegeven maar geluk
kig wist een redactielid van deG&T van hetheuglijk fei t.

Jan Ba/kema met z'n Bes·Bas (foto Wolter Karsijns)

Truus Top

verzorgingshuis Patrimonium inde
stad. De mooiste jeugdherinnering
heeft Jan aan de festivals op He·
melvaartdagdie vaakop Ekenstein
of een van de andere Groninger
borgen werden gehouden. De rnu
ziek laat hem zeker niet weer los.
Hij bezintzich nu al op het toene
den tot het Groninger seniorenor
kest omdat hij daarvoor al meerde
re malen benaderd is. Omdat er
overdaggerepeteerd wordtisdit nu
nog niet te combineren met het
werk. Wel ietsom naar uit tekijken.

De klaverjas-avond inmei heeftde
volgende uitslag opgeleverd:
1. Geert Bouwman 6926
2. DeltaV.d. Molen 6357
3. Joke Vliem 5923
4. Jannes Ramaker 591 2
5. H. V.d. Molen 5889

"De Soos"

gehele dag ontvingen wij de hoog
ste punten. Dit is dan de beloning
voor de inspanningen opde weke
lijkse repetities. Elke maandagre
peteren wij van 20.00tot 22.00uur.
We spelen dan vooral klassieke
stukken maar ook moderne melo
dieën en onlangs hebben we als
thema herkenningsmelodieën van
bekende televisieprogramma's in
gestudeerd.Dejaarlijkse uitvoering
inde Tiggelhal samen met de mal
letband (drumband)en dernajoret
tes isook steeds een groot succes.
Op30aprilben ikdeheledaginde
weer met de muziek. Dit jaar be
gonnenwe inTenBoer om 9.00 uur
en daarna speeldenwe om 10.30in
Ten Post. 's Avonds was er weer
hetoranjeconcert inTenBoer.Daar
is altijd heel veel publiek bij en dat
geeft je echt een kick! Op 4 mei
leveren we een bijdrage aan de
dodenherdenkingsplechtigheid in
Ten Boer. Dit is elk jaar weer een
indrukwekkende ervaring. Het
ANBO·concert,Sinterklaas en kerst
zijn ookjaarlijkse tradities.Opkerst
avond treden we met een kleine
groep op voor de bewoners van

ken ingestudeerd.Dievariatie maakt
het repeteren aantrekkelijk.

Hoogtepunten
In oktober 2000 was er een con
cours in Veenendaal. Wij wonnen
er de eersteprijs met lof. Over de

Bes-bas
Jan bespeelt de bes-bas en geniet
van dit volumineuze instrument.
Schoon aan de haakweegthij 11kilo
endat betekent dat hij ertijdens de
mars een beste sjouw aan heeft.
Hiervoor heeft hij piston, trompet,
cornet en bariton gespeeld. Hier
door kreeg hij voldoende techniekin
huis diehij nodig heeftvoor debes
bas. Op zich hebje voor het bespe
len van een trompet meer techniek
nodigmaar dit instrument isdebo
dem van demuziek; weinigmelodie
maar wel een vastetoon. Voor Jan
was het vrij gemakkelijk om dit in
strumenttebespelen.Deze bes-bas
isruim20 jaaroud en Janvindtdat hij
met dit instrument momenteel de
mooiste partij blaast. Op dinsdaq
avond wordt erregelmatig door zo'n
12 man geoefend voor hetdweilor·
kest.Er wordtdan eengeheel ander
repertoire geoefend. Meezingers,
schlagers en carnavalkrakers enz.

Jeugdig lid van "Juliana"
Vanaf 1958, hij was toen 11 jaar
oud, speelde Jan bij muziekvereni
ging Juliana in Thesinge. Zijn oom
gaf hem lesopdepiston. Hij leerde
notenlezenenkon toetreden totde
zo'n 25 leden tellende vereniging.
Zijnvader zat indemuziekevenals
diens drie broers en ook van moe
ders kant zat er een oombij.
De muziekvereniging die in 1929
was opgericht werd zo'n zes jaar
geleden opgeheven. Dat muziek
vereniging "Juliana" werd opçehe
ven vindt Jan Balkema nog steeds
erg jammer. Hij voorziet ook dat dit
een definitief einde isvan deze mo
gelijkheid in het dorp. In de feest
week heeft hij zeergenotenvanhet
gelegenheidsorkest maar daarna is
ieder weer zijns weegs gegaan.

Eens een muzikant,
altijd een muzikant
Na 2 jaar zonder muziek werd hij
tijdens het kerstconcert weer gegre
pen door de muziek en besloot lid te
worden van "De Volharding!n Ten
Boer. Dit korps bestaat uit zo'n 35
man en heeft geluk met een jonge
fanatieke dirigent. Hierdoor wordt er
enthousiasme overgebracht en wor
dener ook steeds weer nieuwe stuk-
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Opening vernieuwde
"Volumemarkt"
Naar aanleiding van de (her)opening van de Volumemarkt in
Harkstedeheb ik een gesprek met eigenaar Jakob Bekkema.
Van huis uit is Jakob medisch instrumentmaker. Hij heeft na
hetvoltooien vanzijn opleiding dit vakook uitgeoefend.Naeen
aantal jaren zoekt hij een nieuwe uitdaging. En wel heel iets
anders. Hij krijgt namelijk verkering metslagersdochter Janet.
Slager Feenstra zoekt een knecht en dat wordt Jakob. In die
periode bezoekt hij de slagersvakschool. Hij heeft al een be
hoorlijke vooropleiding en na 5 jaar is hij echt slager.

Jakob voorzijn nieuwe Volumemarkt (foto Henk Remerie)

MarryBurgering

Visvergunningen voor de jeugd tot
15 jaar zijn gratisaf tehalen bij de
secretaris, M. Blink aan de Dorps
weg 68 in Garmerwolde.

den kin Jakob dit veur joe ree
gein".

H.S.~

De Goede Vangst

Aan het eind van ons gesprek
heeft Jakob nog een leukeslot
zin:"Willenjoedikdounientoen.

Weereen feestelijkeopening.Tot
grootgenoegen vandedorpsbe
woners is er weer een super
markt. De nieuwe zaak is heel
ruim enoverzichtelijk ingedeeld.
Geen aanrijdingen met de win
kelwagentjesdoor nauwepaden.
Op dit moment heeft de familie
Bekkema 25 man/vrouw perso
neel in vaste dienst. Janet ver
zorgtdeadministratieenverricht
hand enspandiensten.

realiseerd. Tot 1999 draait de
zaakindezecombinatiedoor.

Verbouwen.brand
enherbouw
Danisdetijd rijp voor eeningrij
pendeverbouwing. Inapril2000
is de feestelijkeopening vande
vernieuwde Volumemarkt. Ech
ter.. dit is van korte duur. Op 9
september 2000 brandt de hele
zaakfinaalaf.Dehandelligtveer
tien dagen stil. Op een andere
plaatsinhetdorpwordteengrote
tent geplaatstendeverkoopkan
weer doorgaan.Na een half jaar
hard werken is er een geheel
nieuwpand gebouwdmetgrote
inzet van alle partijen. Op 27
maart2001gaandedeurenvan
de nieuwe Volumemarkt open.

Een (eigen)zaak
Inmiddelsgetrouwd engesetteld
beginthettoch weertekriebelen.
In Harkstede kan hij een zaak
beginnen.Nietalleeneenslage
rij,zoals eigenlijkdebedoelingis,
maar ook een kruidenierszaak.
Anders gaat de huur en later de
koop niet door. Geen probleem.
Weeraandestudie voorhetkrui 
deniersvak. Deze papieren zijn
door Jakob snel gehaald en de
zaak krijgt een volledige erken
ning.Het pand wordtvergrooten
opdezemanierhebbenJakob en
Janet van 1994-1 996 gedraaid.
Doerde verhuizingvan defamilie
uit hetwinkelpand naar een an
derhuisinhetdorpkandewoon
kamer fungeren als slijterij. De
vergunning hiervoor is snel ge-
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Feestweekend
Voetbalvereniging GEO
Zoals tedoengebruikelijk beëindigtdev.v. GEOhaarvoetbalseizoen
met eengevarieerd weekend. Nog steeds bedoelt voor iedereen die
iets voelt voor de vereniging en zelf nog iets leuks, sportiefs, wil
doen voordat de vakantie begint. Na een goed seizoen voor de
vereniging, op elk gebied, zijn velen weer bezig leuke festiviteiten
voor te bereiden als afsluiting. Aan heel veel activiteitenkunt u ook
meedoen.

Kampioenselftal! Zaterdag 19 mei werd GEO C kampioen. (foto Wolter
Karsijns)

Namenshet bestuur,
BerthoTop

de vele vrijwilligers doen hun best
omerweer een leukweekend vante
maken. Zij hopen vele dorpsbewo
ners welkom te mogen heten.

opgeven. Dat kunt u doen door op
gavenencontante betalingvanf.7.50
in het duohuis.
Na het sportieve gebeurenwordt de
avond besloten met een gezellig
feestje met medewerking van de
plaatselijke band Feedback. AI met
al demoeite waard. Het bestuur en

en vele andere vermakelijkheden.
's Middags ltege n 7voetbal. Voet
bal voor senioren opeen half veld.
Heeft u een team en wilt u mee
doen?Beldan evenmetArend Koe
nes (0596-550870).
Vanaf 1Buur:Jeudes Boules.Open
Garmerwolderkampioenschap.Wie
wintnu debeker?Opgave bijGeesje
Santing (050-5413303).
Vanaf 19 uurkaner worden gebar
becued. Indien u hieraan wilt deel
nemen moet u zich voor 12 juni

Vrijdag 15 juni:
Bedrijvenvolleybaltoernooi
Vanaf 1Buur op het GEO sportveld
strijdenvele bedrijvenomde beker.
Na het volleybal is ereen gezellige
nazit ophet terras.

zaterdag 16juni:
Vanaf 9 uur 's ochtends voetballen
alle jeugdteams eenwedstrijd.
Deschotsnelheidkangemetenwor
den met"dikkeBertha".Vermaakop
het luchtkussen en met de sjoelbak

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. 050 - 3021796

J\i\e l,bellHokel'ij
E el'lijk H Old \l. O.F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout')
Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10· 17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

GA R:\IE RWO LllE
(0 (050 ) 5424 962

b.g.g. 06-201 8870 6

Klauverz orging
Dierg eneesm iddelen

en -benodigheden

Veeservice
I R. VUil der Woude

,..
Schoenma kerij

/ .
Sleutelservice

Middeljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

Burg . Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
(() 050 - 3021210

Geopend: di . t/rn vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 to t 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Hetklinktas eenklok
Een waarzegster, een dominee, een caféhouder met vrouwendoch
ter,een hulpkelner, een aannemer, een boer eneen schilder. Figuren
die uitgebeeld worden door de leden van toneelveren iging Wie Wil
Kan uitThesinge. Een klucht indriebedrijven. En,zoals Roelf Jansen
aan hetbegin van detoneelavond alaankondigt, een kluchtbestaan
deuit veel "lucht". Een luchtig avondje uil wordt geboden aan twee
keer een gezellig volle Trefpuntzaal. Het spel draait om het thema
gierigheid, hebzucht, oneerlijkheid en natuurlijk de liefde. De kerk
klokken fungeren alshetgeweten van deoneerlijkedorpsbewoners
en uiteindelijk als huwelijksklokken voor de hulpkelner. De toe
schouwers genieten van het spel, de woordspelingen en de knap
neergezette typetjes.

Ze hebben elkaar gekregen! (Coby van Huis en Renger de Vries)
(toto Wolter Karsijns)

De rollen worden sterk neergezet
door Roell Koopman (weer) een
zeurderige, zuinige. hebzuchtige
man. Trieneke Schuppert. een def
tige dominee. dit jaar geen (voor
haar)gemakkelijkezillenderol. Voor
Hennie Bloem (kasteleinsvrouw)en
Jaocb van Zanten (schilder) was
het de eerste keer dat ze op de
planken stonden. Anne de Glee

(aannemer) en RoellJansen (listig
boertje) spelen hun rol als louche
vrienden goed.
Gastspeler Trijn Dijkstra zet het
typetje van de oude wijze waar
zegster. inclusief zenuwtrekjes.
prachtig neer. Renger de Vries is
verliefd op de dochter van zijn
(kroeg)baas, Coby van Huis. Ren·
ger is de spin in het web van dit

toneelspel. Hij manoeuvreert op
humoristische wijze en met tech
nisch vernuft de dorpsbewoners
zodat hij uiteindelijk kan trouwen
met zijn geliefde en datdekerkto
ren weer van klokken wordt voor
zien.

Het was al laat toen wij. na enige
drankjes eneen lekkere gehaktbal,
naar huis vertrokken. Een avondje
uit inThesinge. Jehoeftjeontspan
ning nietaltijd van verte halen.

Roelie Karsijns

Orkestwerken uit de Italiaanse Barok
Kloosterkerk Thesinge,
zondag 17 juni om 15.00
uur:
Zutphens Barok Ensemble
o.l.v. Arwen Bouw:
orkestwerken uit de Itali
aanse Barok (Vivaldi, Scar
latti,Sarro),m.m.v. Jo-Anne
Kobald, mezzosopraan

Op volle sterkte bestaat het
Zutphens Barok Ensemble,
opgericht in 1981, uit 6 vio
len, 3 altviolen, 2 celli, een

klavecimbel, 2 traverso's. 2
barokhobo's en een barokfa
got - allemaal historische in
strumenten of kopieën daar
van.Onder de bezielende lei
ding van de professionele
concertmeester Arwen Bouw
(befaamd barokvioliste en ve
delspeelster, o.a. bij La Com
pagnietta) heeft dit amateur
ensemble zich gespeciali
seerd in authentieke uit
voeringen van 17" en 18"
eeuwse muziek van compo-

nisten als Bach, Blow, Buxte
hude, Händel, Haydn, Tele
mann en Viva ldi. Om de
oorspronkelijke klankvan een
barokorkest zo dicht mogelijk
te benaderen wordt met ba
rokke strijkstokken op darm
snaren gespeeld, en voor het
bereiken van het gewenste
klankbeeld wordt gebruik ge
maakt van barokke stokvoe
ringe n en oude strijk- en
blaastechn ieken. De stem
ming van de instrumenten ligt

een halve toon lager dan van
een modern orkest. Een feest
voor het oor!

Organisatie: OSA;
aanvang: 15.00 uur;
toegangsprijs: f 7,50 I 5,
(tot 12 jaar gratis).

Lekl~er de lel~kerste !
r--------~.~------

~

Delfzijl
Pinksterkermls

B nnen - en buitenkunst
In meta al, hOlJL. gras en keramiek

H~ Md:.v-.
herbert koekkoek

Zomer-exposma
met

No ëm i No est
Jan Boxem

Herbert Koek koek

IJovcnnigofVIo9 19
~
Open.
vn,dag en zatet"'dng
1000 · 1730uur
en op atspraac
05Q.30248S9

lOliebollen

van maat 44 1/ 111 176

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 5424519

K.lN OER.Y.L EOIN G
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Koninginnedag Thesinge
Wegens de kans op verspreiding van het MKZ virus zijn de geplande
activiteiten van de Oranjevereniging niet doorgegaan. Toch ontstaat er
spontaan een vrijmarkt in het klein bij t jopje. (Iata Wolter Karsijns)

Reisclub Thesinge e.e,
Voor dereis op woensdag 20 juni 2001 zijnnog enkele plaatsen vrij.
Opgavebij G. Bouwman, tel. 050-541 65 03 ofE.Havenga 050-541
6516.

/

Wigboldstraat 6,9791 CR Ten Boer - Telefoon (050) - 3022151

LANDBOUW

MECHANI5ATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

8

Koninginnedag
Garmerwolde
InGarmerwolde gingen de geplande
activiteiten wel door:

Wat hebben ze tekoop?
(alle loto 'sHenkRemerie)

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 54 16501

BOUW v.o.f.

9798 PA Gorme rwolde
Fox: 050 5419268



Materialen gevraagd!
Zaterdag 30 juni is het feest in Garmerwolde!
Vanaf twaalf uur staat de koffie/fris klaar op het veld van Jan
Wigboldus. Met iets erbij, natuurlijk. Enonder demuzikaleklanken
vanonze eigen "Harmonie".Jongenoud, iedereeniswelkom. Ook de
kinderen zullen zich niet vervelen!

'sMiddags zijn erallerlei workshops;ophetveldenelders inhetdorp.
Voor diekinderen, die niet mee kunnenIwillendoen, organiseren we
diverse DOLLE DINGEN ophet veld.Hiervoor hebben we nog nodig:
verkleedkleren (zomerkleding: t-shirts, jurken, rokken, enz.), hoe
den, schoenen, handtasjes, gekleurde panty'slkousen, make-up
spullen en hele grote kartonnen (computer)dozen. Als u iets heeft,
geeftuditdanevendoor aanTiny Smit,Dorpsweg 36, tel. 541 7187.
De kinderen zullen u erdankbaar voor zijn.

Zie voor het exacte programma van de beide feestdagen dehuis
aan-huis verspreide folder.

Fietstocht rond
zonsondergang
Op vrijdagavond de18' mei hebben zestien mensen meegedaan aan de
fietstocht van de Vereniging voor Dorpsbelangen. De fietstocht werd al
weer voordetwintigste keergeorganiseerd.Aukje Groothoff, Goossen en
Reina Bus, Jaap en Lina Koenes, Angel Stein, Suzan de Smidt en Hans
Weggemans, Luit Oomkes en Alina Schutter, Peter en Ina Heiderna,
Elisabeth Toienaar, Daphne Wiegertjes. TrijnDijkstra en Andries van der
Meulen fietsten in het zonnetje, natuurlijk metwind tegen langs Ellerhui
zen, Bedum en ter Laan naar het eerste rustpunt : Café Tuitman in
Fraamklap. Na dekoffie gingen weweer verder richting Westerwijtwerd,
Stedum, prachtige zonsondergang trouwens, over de Maljehornsterweg
naar het gemaal Hemerten via een hoogholtjekom jedan uiteindelijk op
de Boersterweg. Nadat we diewaren overgestoken, kwamen wij via de
Thesingerlaan weer in ons vertrouwde dorp terecht.
Roelie Dijkerna en Roelf Jansen bedankt

N.B. Zoals ualeerder indeG&T heeft kunnen lezen, zijn erdit jaar
GEENspeciale kinderactiviteiten inde laatste week van de school
vakantie. Uhoeft dus NIET eerder terug te komen!

Andries vanderMeulen

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 ·3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àlle merken
auto'e in topconditie te houden en te brengen.

Op at onze reparaties
3 mnd. bo"atj qarantie

Als uw auto 11

dure11reparaties nodi« heeft..

Siem

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen !!!

tevens uw adres voor
ecolOgische producten

• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

Directe boerderijverkoop

. d i vers i n u ro c n t c n &
~ ----

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaan 18

9603 DB Hoogezand
Tel./fax (0598) 32 05 70

[ Mob;.I0.· 53448281
• ONTWERP . AANL EG

• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING

p ediatJ,e $'i1~n

~
(\~'"

C" " -K! \
/~ Ped icurenI'" \ \
-, Man icurer

Voetre flexmassage
Z\~ncbank\
Beenh arsen \

\ ,, \

\ )
Prun usst r aat 51./
wijk: Setwerd

Te lefoo n (115 11) 541 84 68
Am bula nt (11511 ) 5418468

vcrzorgde voeten kum en \ cr ue r

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Autorijschool

VRIESEMA
Vam or L.M .!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Ongeveer een jaar geleden is er in Garmerwolde door
zeven enthousiaste mensen een fotogroep opgeric ht.
Het st reven is om mooie foto 's te gaan maken en deze aan
een breed publiek te laten zien.

Fototentoonstelling
in Garmerwolde

Zaterdag 12meiwashetvoorde
eerste keer zover. Het kerkbe
stuurwas zo bereidwill ig om de
N.H. kerk vanGarmerwolde als
expositieruimte ter beschikking
te stellen. Het thema van deze
tentoonstelling wasinenomGar
merwolde.
Verrassend was het om te zien
hoeeenplekjewaaraan jedage
lijks voorbij fietst of loopt door
eenfotograaf wordtvastgelegd.
Er waren ontzettend mooie op
names bij. Het project " Boom

aandestadsweg"gafgoedweer
hoede verschillende fotografen
hetzelfde vastleggen, allemaal
anders, maar allemaal even
mooi. Bij de officiële opening op
11 meiwarenongeveer80men
sen aanwezig en die hebben.
aan de reacties te horen,geno
tenvande mooiefoto's.
Hopelijk is een tentoonstelling
van dezegroepeen jaarlijks te
rugkerendegebeurtenis.

Detta van der Molen Burgemeester Alssema opent de tentoonstelling (foto Henk Remerie)

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 30217t5

J .~..

-.. ,
~
\

Onze werkplaats Is geopend
van ma andag Urn zate rdag ,
oo k 's avonds na 20.00 uu r.

Voo r:
_Grote en kleine beurten
voor alle merken auto's
_Autobanden, uitlaten,
schokdempers . accu's. enz.
- Glasservice
- Schadereparaties
- APK-keuringen
- Leen-auto beschikbaar

Garagebedrijf

mImm
Nijverheidsweg 4
9791 DA Ten Boer
Tel. 050 - 3021985

~

CAIEi"

CRIEl"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Voor cadeaus,
huishoudelijke artikelen

en kleine afdeling
speelgoed.

..

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool jtÀDI

....
Van Introductieduik
tot Divemaster
• du ikcursussen vo lgens
het PAD I systeem
• were ldwijd erkende
duikb revetlen
• dui kreizen, materiaal
ve rhuur, vulsta tion

Bel voor meer informatie!
(050) 541 79 41

Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving.com

TOMMY

Oude Rijksweg 3 Garmer
walde

'lJ 050 - 5421615

••
~$

Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van

verzorgings artikelen
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Tovenaar in Thesingel?
Er gebeuren de laatste ti jd vreemde dingen aan de Bo
venrijgerweg nr. 19 in Thesinge. De bewoners horen 's
nachts het gekletter van zwaarden en het hoefgetrappel
van paarden. Ze doen geen oog meer dicht en tussen
00:00 uur en 01 :00 uur voelen ze zich het middelpunt van
een w aar s lagve ld.

Het is allemaal begonnen kort
nadat zij een dak loze oude
man ond erdak hadden gege
ven in de stookhut, vlak naast
de boerderij . Telkens wan
neer zij hem trachten te tref
fen is hij echter spoorloos ver
dwenen, hoewel uit alles blijk t
dat de oude man daar nog
steeds woont. Deze man 
men heeft het over een tove
naar - praat vee l in zichze lf
en noemt vaak dezelfde na
men : Archimede s, Arth ur,
Guineverre , Lancelo t, Mor 
gan, Mordred. De bewoners
va n Bovenrijgerweg 19 zijn
er achter gekom en dat het
om nam en gaat die voorko-

men in de oude Arthur-verha
len . Verha len waarin koning
Arthur van Camelot en zijn
ridders van de ronde tafel strij
den voor alles wat goed is.
Wat is hier aan de hand? Is
Arthur met zijn ridders ver
dwaald in de tijd? Zijn we hier
getuige van een hedendaag
se versie van het tijd loze Art
hur-verhaal? Wie zal het zeg
gen. Er is iets bijzonders aan
de hand, dat is du idelijk. Een
iede r die niet bang is voor
ve rrassi ngen en open staa t
voor de mag ische kant van
het leven wordt uitgenod igd
om naar de Bovenrijgerweg
19 te komen.Toneelg roep De

De Tovenaar?(foto De Rijge)

Rijge zal u begeleiden bij deze
zoektocht naar het goed e in
het leven. U moet wel tegen
een stoo tje kunnen, maar u
krijgt er wel wat voor terug: u
wordt een rijker mens.
U kunt terecht op de vo lgen
de data om 20.00 uur 23/6
(ook om 15.00 uur). 29/6, 30/
6 (ook om 15.00 uur) en 7/7 .
Het kan koud zijn en een deel

van de gebeurtenissen vindt
buiten plaats, dus zorg voor
gepaste kledi ng. Het is ook
goed om te weten dat er ge
bruik gemaakt wo rdt van een
stroboscoop; voor sommige
mensen is dit sc hadelijk voor
de gezondheid.
Reserveren via 050-302440 1
af DeRijge @hatmail.cam (E
mail).

I Zomerexpositie Op Bovenrijge
Op 28april is voor de derde keer rondom de monumentale kop-hals-romp boerderij en in de galerieschuurop
nummer t9 van de Bovenrijgeweg een expositie geopend.
De drie kunstenaars: metaalkunstenaar Herbert Koekoek, meubelontwerper Jan Boxem en keramiste en
glaskunstenares Noëmie Noest, openden de expositie op ludieke wijze voor genodigden. Vanaf januari 2001
inspireerden zij elkaar door samen te werken aan een aantal objecten. De resultaten zijn verrassende
combinatiesvanhout, keramiek, glasenmetaal. Inde schuur staan functionele enfiguratieve kunstobjecten ten
toon gesteld. De ruime tuin is opgesierd met speelse elementen zoals eengrote metalen reiger bij eenvijver.
Tot 28oktober zaldeexpositievoorhetpubliekte bewonderen zijnopvrijdagenzaterdag tussen 10.00en 17.30
uur. Op afspraak zijn er andere bezoektijdenmogelijk: te1.3024869.

De drie kunstenaars. Noemie, Herbert enJan(toto Wo/ter Karsijns)

OOSTERHOf VOOR AL UW M~lIV1A/

Voor een compleet
LOON- EN GRAAF-

M~
WERKZAAMHEDEN Lageweg 13 Aprogramma tracto- zoals: Slo%nderhoud, 9797 TA Thesinge

ren en machines Maaikorven. K/epelmaaien. 050 - 541 6272
• CASE·IH . ALO. LELY Gewasbescherming,

• HARD! . FELLA Grootpakpersen, .A Rijlessen voor kinderen• KVERNELAND . KONGSKIL· Grondtransport, De w itgoed-
DE . FRASTO. PEECON

Mest verspreiden en elektro specialist. en volwassenen
• CLAAS . OVERUM .A Pensionstalling• PEGORARO . KEW . TORO S/eufkouter bemesten.

• STIGA. HUSQVARNA Reparatie van alle merken .A Tevens ter dekking : de• MTD . GARDENA. BISON Loonbed r i jf wasautomaten en drogers,
• ZIRCON • CRAMER bewezen NRPS-ri jpaard·

koelkasten, diepvriezers hengst Romantoco en de
l ANDBOUWMECHANl5ATlEBEDRIJF N ••; ...... tl...ff en andere elektrische uniek gougeel met zwarte

OOSTERHOF B.V. Lageweg 22 Garmerwolde huishoudapparatuur. ponyhengst (I A8m) Roman-

NijvertJeidsweg 5 Ten Boer (OSO)3023614 (050) 542 15 35 Ook voor inbouwapparaten. tic Popcorn v. Romantico
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Waterskiën
Opwoensdag 20 juniiservan lB.OO tot19.00 uur voor alle leerlingenvan
het voortgezet onderwijs uit Garmerwolde een waterski activiteit qeorqa
niseerd.Het gaat gebeurenopdebaan bij hetGrunostrand;dekosten zijn
I 10.-. Bij slecht weer is het mogelijk een wetsuit te huren; de kosten
hiervan zijn I 7.50.

Geel jezosnelmogelijkop(uitertijk5juni).want erismaarvoor25 mensen
plaats. Opgavebij: Marten (L.v.d, Veenstraat 14. tel. 542 26 35; e-mail :
martenvandijk@hotmail.com)of Suzan (L.V.d. Veenstraat l B, tel. 542 07
29; e-mail: suzanbenneker@hotmail.com)

Tuinkeuring Garmerwolde
Onze hypotheekofferte heeft
een bijlage van 160 pagina's

Denk je over de aankoop van een

eigen huis? Da n is er één ad res waar

j e eigenlijk niet omheen kunt : de

Rabob an k. Wa nt d aar krijg je niet

alleen e en waardevol hypo theekad

vies; er l igt ook een pra cht ig interieur

boek van Jan des Bouvrie voo r je klaar.

het int erieurboek. Je krijg t het cadeau,

tijdens het hypotheekçesprek

Dat maakt een hypotheekgesp rek

nog eens extra waardevol. Dus: heb je

plannen voor een huis? Beldan nu voo r

een afspraak. Weet je zeker dat j e streks

helemaal goe d zit.

Net als vorig jaar maakt detuinkeuringscommissie twee rondes en voor
elke ronde worden prijzen gegeven.
Elk lid van decommissie stelt een persoonlijke top drie samen. Daarna
gaan de leden rond de talel zitten om tot een eindoordeel te komen.
Natuurlijkwordt gelet opdestaat van onderhoud, maardaarnaast ook op
originaliteit.
De data zijn:maandag 11 juni en maandag 27 augustus.

De commissie wenst iedereen een goed tuinseizoen.

Anne Benneker-Sanders

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 541 050B

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Lekker wonen I
begint met

rekenen en tekenen ~

Vraag nu een hypotheek
adv iesgesprek aan•

Jan des Bouvre en de Raboban k

werken samen. Daarbij draait alles om

. rekenen en tekenen. De Rabobank voor

alle geldzakenrondom je huis.En Jan des

Bouvrie voor de beste woon'deeen.

Seroen zOl'9en we delfje goed zitVandaar

auplng
~
~!!!
$irisette·

".....IiiÏI de Ploeg

QUICK·snp ·
FLOOR

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rangd !!
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 302 1383 Fax: 050 - 3021435
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Hardlopen door weer en wind
Misschienheeft uhem weleens indeomgeving van Garmerwolde en
Thesinge zien lopen ... Door weer enwindenbij nacht enontij.Maar
altijd alleen. Alleen met zichzelf. Waaromis dievent tochsteeds aan
het hardlopen? Waar traint hij voor?
We zienhem nooitbij deeerste drie in dekrant staan. En opdeTV is
hij al helemaal nooit ...

Welnu, dat deed ik allemaal voor
mijzelf. Ik had mijzelf ten doel ge
steld een keerde marathon (42,195
km) te lopen en dat doe je niet
zomaar even. Je moet er wel wat
voor doen.
Mijn doel was de Marathon van
Rotterdamop22 april 2001en ein
delijk washet danzover.
Zondag 22 aprilbegon alseen mooie
lentedag met 14 graden en een
stralende zon. Alle omstandighe
denwaren ideaal. Uiteraardhoorde
ik nietbij de toppers, dus ik moest
gewoon een uur voor aanvang in
mijn startvak staan omzo nog een
beetje inhet kielzogvan detoppers
te kunnen starten.

De start
Zenuwachtigheidvooraf.Endanhet
startschot. Eigenlijk is iedereen blij
dat hijof zij kan vertrekken. Zienof
de afgelopen maanden niet voor
niets zijn geweest.
Direct op de Erasmusbrug is het
eensfeer vanjewelste. Eengewel
dig uitzichtoverdemassa.Jevraagt
jezelf direct af: ga ik niet tesnel; ik
moet nog zo'n end.
Allerlei figuren doen mee en ieder
heeft zijn eigen wedstrijd. Onder
weg lijkt het wel of iedereen je per
soonlijkaanmoedigt. Wie hetsfeer
tjekent vandevier mijl moet dit nog
eens metdrie vermenigvuldigen om
een indruk te krijgen van wat er
onderweg gebeurt.

Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet· en magaZijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• 'Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046

Doorlopen ...
Het lopenging wonderbaarlijkgoed.
Ik was vertrokken op een schema
van vier uur en op de helft zat ik
daareen vier minuten onder. Maar
dan moet je nóg een helft.
Inhetcentrumvan Rotterdam,waar
ik nog 17km moest, waren detop
persreedsgefinished. Ikzag wel de
eerste dame voorbij snellen en ook
Dolf Jansen (VARA) met z'n rode
haar. Er waren veel drinkposten
onderweg, zodat het wel goed zat
met de versnaperingen. Het enige
wat je moest doen, was doorlopen
... endat doen hardlopersmeestal,
zodatje al leennog maar hoefdete
finishen.

De man met de hamer ...
Dat laatste bleek toch niet zo qe
makkelijk gedaan.Bij ongeveer 32
kmkwam ik de manmet de hamer
tegen en ik ben hem nog diverse
kerentegengekomen.Totmijnont
zetting moest ikbijdewaterpasten
zelfs een aantal keren gewoon lo
pen en mijn tussentijden zakten
behoorlijk. De laatste 10 kmwaren
een ware lijdensweg ... en zoals
men vaak zegt: door het publiek
gedragen worden? Wel,daarheb ik
niets van gemerkt. Ik moest alles
zelf doen.

De finish
Het laatste stuk op de Coolsingel
was wel weer gigantisch indruk-

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

-PETER KUIL
';14'~lld'tlmm:'1[rlj
Noorddijkerweg 13
9734 AS Gron ingen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Ron Ba/kema (startnummer 6393)
behaalde een overwinning opzich
zelf!

wekkend. Je ziet de finish en weet
dat je het gaat halen.
Op definish heb iknogeven nage
noten van de hele entourage. Dat
was een emotioneel moment.Mijn
tijd was 4.14.50 uur; geen winnen
de tijd, maar wel een overwinning
opmijzelf,
Als aandenken een t-shirt en een
medaille,dieeen leukplekjeinhuis
hebben gekregen.

Paseen aantal dagen laterbesef je
dat het allemaal niet voor niets is
geweest. Mensen vragen naar je
ervaringen en steeds beleef je de
loop opnieuw. Ik had het nietwillen
missen,

Ron Balkema (42 jaar),
Stadsweg 5 (t Witte Hoes)
Garmerwolde

~~~~~tl l~~t~G~ ~ l~ 1
r . ~-->..L~

{~--~:~--.._----~

loctrne &Jr(tlOOt·temS(oroa~blIJ~

Telefoon
06·546110 91

Dagelijks geopend van:

Dinsdag tlmzaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot18.00 uur

Uitstapje 50 +
gymclubje
Garmerwolde
Ter afsluiting van het seizoen
gingen we een middag op stap
onder leiding van onze leidster
Bea. Deze keer gingen we naar
de Schakel in Midwolda (Ol
dambt). Na de koffie gingen we
een uurtje bowlen. Dit ging de
één beteraf dan deander, maar
depretwasernietminder om.De
l ' prijs was voor Aaltje Reute
Iingsperger, 2' en3' werden Wil·
Iy enSietze Rozema. De poedel·
prijs was voor Roelie Dijkema.

Tegen vijf uur stond er een warm
en koud buffet voor ons klaar. Je
konhetnietopnoemen ofhetstond
er.Vlees,kip, vis, patat,rijst,groen
te, fruit, salade. Je kon maar uit
zoeken . Het was allemaal even
lekker, maar hettoetjeovertrofal
les. Voora l ijs met warme kersen,
chocoladesausenslagroomviel in
de smaak. Jammer dat je er niet
meer vanopkon.Dikenongemak
kelijk gingen we huiswaarts.
En was een gezellige middag ten
einde.

Op 6 september beginnen de les
sen weer, Nieuwe leden zijn wel
kom. 't Is altijd gezellig en beter
bewegen isheelgoed voordeouder
wordende mens.Naafloop van het
gymuurtje drinken we gezellig een
kop koffie in de kantine. Kom een
keertje meedoen en oordeel zelf!

Roelie Dijkema

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen

Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 . 5416244
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In memoriam Hindrik Holtman Wist-u-dat ...
Op 4 april jon gst leden
overleed Hindrik Holtman
uit Thesinge op 70-jarige
leeft ijd.

Geboren in eenboerengezin
als tweede van vijf kinderen,
was hij degene die uiteinde
lijkhetboerenbedrijf voortzet
te. Hij was boer in hart en
nieren enhadveelliefdevoor
zijnbedrijf. Dekleine 30melk
koeien diehijhadwaren voor
hem geen nummers en het
wasmoeilijkalsereenkoena
jarenvaneengoede melkop
brengst wegmoest.
Vroeger liepernoggeenweg
naarde boerderij achteraan
de Lageweg in Klunder en
werden de melkbussen met
de melkboot van Jelle van
Zanten naar de haven van
Thesinge gebracht. Later,
toenerwel eenpadliep, gin
gen de melkbussen op een
platte wagen achterdetracto
ren werden dichtbij het dorp
gebracht. Totdatook Hindrik
niet meeronderde modemi
sering uitkwam en er een
melktank kwam.

Zoondergingdeboerderij in de
loop van de jaren wat kleine
veranderingen, de kapschuur
waar je vanaf het hooi zo de
sterrenhemel inkonkijken,werd
eendichte schuur. Maaringrote
lijnen veranderde er weinig, de
koeien staan nog altijd in een
mooie ouderwetse grupstal. Het
is er lekker warmals je er in de
winterbinnenkomt en het ruikt
ernaarhooiof kuilvoereninhet
najaarpulp.

Inhetbeginvandit jaarwerdbij
hemeenernstige ziektegecon
stateerd en ging het snelberg
afwaarts. Hijdroeg dezetegen
slag bewonderenswaardig en
bleef tot het laatst toe zeer be
trokken bij zijn bedrijf en zijn
familie. Zijn vrouw Frouken de
driekinderen Saskia,Janny,Pie
terenhunpartners hebben hem
tot aanheteindetoethuiskun
nenverzorgen.Erwerden inhet
voorjaar kalfjes en lammetjes
geboren, die hij allemaal nog
heeftgezien.Toenhijnietmeer
vanbedkwam,zorgdendeklein
kinderen ervoor dat de lamme
tjes aan het bed gekeurd kon-

denworden.
Wiehemvorigjaar tijdens de
grotefeestweek inactieheeft
gezien bijhetvlasrepelenen
veleandere activiteiten in het
dorp, weet dat Hindrik Holt
mangraag onder de mensen
waseneengeboren verteller
was.Vooral inhetgezelschap
vanandere,oudere dorpsge
noten, wist hij met prachtige
verhalen veel historische in
formatie over te brengen.
Maar hij maakte ook graag
eengrapje,hieldvanwatgek
heidengezelligheid. Eenge
voelsmens, trouwaanzijnei
gen principes waar niemand
hem vanafbrengen kon. Hij
vertelde je precies hoehijer
overdacht, maar kon hetook
hebben alsjeomgekeerd het
zelfde deed.

Hij overleedop de plekwaar
hij zeventig jaar geledenge
boren werd, het zicht op de
weilanden diehij, gezeten op
detractor, velejarenbewerkt
heeft.

Susande Smidt

• hetverhaaltjeoverdeBoomplant.
dag in Garmerwolde was gemaakt
door groep 8 van de basisschool?
De namen staan foutief onder het
artikeltje over Jeugd EHBO.

• Gevangen:
Valk parkiet (zeer mak) geheel wit'
oranje wangen.
Inl. H.C.Hazeveld,W.F. Hildebrand·
straat 35, Garmerwolde 5414777.

Rijschool

Severijn
auto & motorrijden is

meer dan alleen jeze lf
ve rp laatsen

P. Dijkem aweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

sanitair en verwarming

BURINGA
....ti-........- ....-

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5 493950 - FAX 050-5493673

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORD HOf
Bovag·lid . Oft. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folk ingestraat 5
Gro ningen

(050) 3 13 9393

Geopend:
d r.-do . en vr. van 11.00 tot 17.45 uu r

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Pass é-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

HOFSTEDE-

~ \] Jt:\~; j;" ~-
G.N. Schutter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Een avondje oefenen Stoomfluitjes
Indemaand april is koninginnedag, endevieringhiervan, een vast
hamerpunt van de G&T redactie. Helaas was vanwege de MKZ
ellende niet erg duidelijk watnu van de plannen van het oranjeco
mité terecht zou gaan komen. De verwachting was datdeHarmonie
in Garmerwolde opdiedag tochwel een deuntjezou blazen. Omdat
driejaargeleden nogal watkinderen bij deHarmonie zijngekomen,
leek hetaardig om eens te schrijven overdeze jonge blazers.

Laatikbeginnen bijhet begin. Na
melijk het jaar 1998. toen deHar
monie 75 jaar bestond. Er waren
om die reden nogal wat muzikale
festiviteiten. Het verhaal wil dat
iemand in die tijd dolenthousiast
over het schoolplein toeterde en
dat dit zo aanstekelijk werkte dat
er wel iets van tien kinderen op
toeterles wilden.Terzijde mageven
deprestatie van RoellStol, dedi
rigent van de Harmonie en de Al
penjagers, vermeld worden om
zo'n toestroomop te vangen.
Want het waren indie tijd nogwel
echte kinderen. Ikbedoel , het was
bij wijze van spreken al een won-

t der als ze zichzelf niet vergeten
waren mee tenemen.Maar onder
tussen moeten ze natuurlijk wel
leren noten te lezen. die zuiver te
spelen, en de maat te houden,
enzovoort.
Eenbijkomend probleempje isdat
het blazen voor een beginneling
nogal watkracht vergt.De meeste
blazen op een bariton, dat is 
oneerbiediggezegd - een buisvan

I 2 meter lengtedie in een handza
me krul is opgevouwen, zodat die
nietdehele kamerinbeslagneemt.
Dekinderen warenindietijdonge
veer half zo groot als ik, en omge
rekend zou ikeen buisvan 4meter
lengte moeten aanblazen. Dat
vergt een heleboel lucht. Met de

t nodige techniek wil dat wel, maar

daar is al snel een jaar oefenen
mee gemoeid . Maar die kinderen
hadden indertijd nog geen tech
niek. De remedie is dan brute
kracht.maarja.datvergtnogmeer
lucht, en zoloopt deboel algauw
in het honderd. Het is niet abnor
maal dat je als beginneling wel
eens rood aanloopt van inspan
ning en ademnood.
Kortom, het is in het begin vaak
fysiekzwaar. Een aantal heeft bo
vendien eerst van zes tot zeven
uur voetbaltraining. Na een snelle
douchekrijgenze dan van halfacht
totacht uurapart lesvanRoelfStol
en daarbij zullen ze ongetwijfeld
soms rood zijn van inspanning.
Van acht tot negen komt de rest
van de Harmonie erbij en daarbij
zullen ze vast nog een keer in
ademnood zijn gekomen. Mij had
den zena zo'navondje op kunnen
dweilen.

Met die herinneringen nog vers in
het geheugen iser veel veranderd
inde afgelopen 2 Y2jaar. Het toe
tert gewoon alsof het geen moeite
heeft gekost. Maar hetmooiste is
misschien nog wel darhet meeris
geworden danalleendenotenspe
len. Het is muziek geworden.

Karel Drabe

• Verloren
Wie heeftmijnpet gevonden: rood metblauw.Op deachterkant staat
Barca,opdevoorkant een tekentje. Hij komt uit Barcelona. Verloren
op24april 2001, van school naarGrasdijkweg 17. TatianaGuikema,
tel. 050-541 65 33.

• Gevonden
sleutelhanger met twee sleutels, bijdeAgriShop

• Te koop gevraagd:
(of te leen):klein vrieskistje, voor gebruik tijdens deFeestweek. Tel.
050-541 71 78.

Oog~Ierl{
OP TICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modern e contactlenssystemen • gedlplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrumLewenborq
Kaju it281- 9733CV Groningen- TeIJfaxOSO-S490S49

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers
~. reparaties
~. upgrade
~. nieuw
~. basistraining

windows

info/ pri jsl ij st:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
do rp sw eg 59
garmerwo lde
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie 050- 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050-302 2071
Eind·redactie
Hillie Hamaker-Tepper
Dorpsweg26, 050·54153 35
Admin istratie:
Peta Ju~ens ,

G.N.Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge. 050-302 3896.
RabobankGarmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

Abonnementsgeldf 25.00p.j.
(automatischeincasso f 20.')
Postabonnees f 29.50p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij in leveren bij Dorpsweg
26 of G.N. SchuIlerlaan 16,
uiterlijk woensdag 20 juni
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Foto van de maand Agenda

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Koeien in de wei. Een jaarlijks terugkerendgebeuren in de maandmei.
Maardit jaar niet zo vanzelfsprekend. (Iata Wolter Karsijns)

Kerkdiensten SOW

zaterdag 23 juni
Zomerfeest Dorpsbelangen Smart
lappenfestival opverschillendeplek- ,
ken inhet dorpvan 15-24 uur, kaar
ten a 1.15, - ter plekke verkrijgbaar
maandag 25juni
BuurhoeslTen Boer; 20,00 uur:
Ouderenooncert "Volharding" (gra
tis toegang voor 50-plussers)
woensdag 27juni
Sprookjeszomerfeest "de Til"
29 en30juni
Dorpsfeest Ganmerwolde
zaterdag 30juni
Oud papier aktie

3 juni
09.30 uur Garmerwolde,
Ds. Katerberg
4 juni l ' Pinksterdag
10juni
19.00 uur Thesinge,
Ds. Meyer
17 juni
09.30 uur Thesinge,
Ds. Joop Zuur
24juni
09,30 uur Garmerwolde,
Prol. Dr. Klijn

Inmiddels zijn deacceptgiro's voor de abonnementen door de bank
verwerkt, Gebleken is dat bij een zevental abonnees deinning niet
heeft plaatsgevonden. Wij zoeken nog naardeoorzaak,

Van de redactie

28april tot 28oktober
Metaal-Atelier Herbert Koekkoek:
vrijdagsen zaterdags van 10.00 tot
17.30uur en op afspraak
woensdag 6 juni
Dagtocht naar o.a een paarden
melkerij indebuurt van Ootmarsum
(ANBO)
zaterdag 9 juni:
Groninger Molendag
maandag 11 juni
Tuinkeuring Garmerwolde
dindag 12juni
De Leeuw: 19.30 uur: klaverjassen
bij "De Soos"
Weekend 15en 16juni
Slotfeest GEO
zaterdag 16 juni
EtenintJopje: Indiase curry's(Niet
scherp! Ook geschiktvoor vegeta
riërs)door IrenePlaatsmanen haar
zus Martha, opgave nog mogelijk.
tel. 3023045.
zondag 17 juni
Kloosterkerk Thesinge: 15.00 uur:
HetZutphensBarokEnsembleo.l.v.
de violiste Arwen Bouw speelt
orkestwerken uit de Italiaanse Ba
rok (OSA)
woensdag 20juni
Dagreis reisclub Thesingee.o.
Van 18.00 tot 19.00 uur:waterskiën
jeugd Garmerwolde

sEELv
JUIST DE KWALITEIT
E DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekker eten enbesteed dan ookveel tijdaan hetmaken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

vollesauzen,verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in dekwaliteit van mijn aen
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeens op aanradenvaneen vriendin bijde
GROENE WEG slager binnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings·
wijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
grootassortiment aan. Bovendienverkopen ze
enkel eersteklas vlees. Voor mij geven juist de
kwaliteit ende smaak de doorslag.
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