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Veranderingen op de
OBS Garmerwolde
Jarenlang hebben we in Garmerwolde een vast schoolteam gehad. Per 1 augustus 2001 is er echter het een en ander veranderd.
Na vijfentwintig jaar heeft Boukje Tuin-Marring afscheid genomen van Garmerwolde en haar baan geruild met Marleen Riegman. Na de
vakantie begint ze op deTogtemaarschool in Bedum; de school van haar kinderen: dochter Loes (14) is er af, maar zoon Gijs (11 ) gaat er
nog een jaar heen.
Vijfentwintig jaar ... dat is nietniks!
Tijd voor een praatie met Boukje.
"Ik was twintig jaar toen ik hier bij
meester Oosting kwam. In januari
had ik al proefles gegeven. Op 1
juni - een week na m'n examen kwam de benoeming. Ik heb een
proefles aan klas 1. 2 en 3 over de
boerderij gegeven. (Het waren toen
nog klassen;nu zou jegroep 3,4en
5 zeggen.)
Toen ik het huis aan deDorpsweg
ging bekijken, was Jan Wigboldus
aan het schapen scheren. Dat leek
me welwat: zo'nidyllischdorp.Stel
je voor ... je bent net van school af
en dan begin je op een school met
het ouderwetse aap noot mies
plankje. Geen stencil-, geen kopieermachine ... niks. Ik mocht ook
niets aan demuurhangen:deschool
was netverbouwd,ermochten geen
gaten indemuur. Dat werd bij Dick
wel anders ... die kwam meteen
met een boormachine aanzeilen.
En we kregen toenook een nieuwe
leesmethode.
Ik ben drie jaar bij meester Oosting
opschool geweest, drie jaar samen
met Dick. drie jaar lalerkwamen de
kleuters erbij en na weer drie jaar toen ikinverwachting was van Loes
- kreeg ik een duobaan met Bert.
Dat was in het begin best moeilijk:
je moet goede afspraken maken.
(Hoewel het toen nog niet algemeen was, hebbende ouders geen
tegengas gegeven.)Ikhad een goedeoppas; zodoende kon ik het ook
doen. Als ik op school was, hoefde
ik me geen zorgen over thuis te

Je hebt ook in Garmerwolde gewoond. Waarom ben je destijds
verhuisd naar Bedum ?
"Wij woonden aan de Dorpsweg;
waar nu de familie Joop woont. Ik
had zelf nog geen auto; er was in
Garmerwolde nog geen kleuter·
school. geen gymlokaal ... Je had
toen nog café De Unie (van Maat)
en De Leeuw (van bakker Stol). En
in Bedum stond een huis te koop,
rond 1976.r77; hier was het te duur
,.

Juf Boukje neemt na 25 jaar afscheid van Garmerwolde.
(Foto: Henk Remerie)

maken. Ik was echt helemaal op mee. Ikwerd IB-er:interne begeleischool. Mijn oppas was ook heel der, begeleider van kinderen met
flexibel: als ik eens een keertje in leerproblemen. Het is langzamermoest vallen. kon dat. Door ziekte hand gegroeid.
van Bert heb ik weer zes weken Vijf jaar geleden ontstond het fenohele dagen gewerkt. In het begin meen "'t Klasje" enwerd groep drie
leek me dat wel wat. maar na die een paar dagdelen apart gezet. Dat
zes week wist ik het zeker: voormij betekende meer aandacht. We zageen hele baan. Loes zei tegende ten toen in het oude lerarenkameroppas mamma!"
tje.
Ik vond het afwisselend, heel leuk:
Uitbreiding van uren
een deel van deweek groep 3, een
"Langzamerhand kreeg ik weer deel groep6, 7en8...plus IB-er.In
meer uren. Toen Gijs naar depeu- totaal ruim vier dagen. Dat wordt
terspeelzaal ging, kon ik die uren straks wel anders! In Bedum krijg ik
werken. Het 'Weer Samen naar alleen groep 3: 25 kinderen die je
School" bracht extra werk met zich nog alles moet leren."

Nam je ook deel aan het dorpsleven?
"Ikwas lidvan Presto,ben één keer
naar de Plattelandsvrouwen geweest (daar was ik nog veel tejong
voor) enheb ook nogongeveer een
jaar in deG&T gezeten. Toen zijn
we verh uisd.
Verder heb ik20 jaar inhet Oranjecomitégezeten, indeMRen OR ...
Als er wat bijzonders op school is,
lopen mijn kinderen hier ook, Ze
willenweleens zienwaar hun moeder werkt en komen dan ook altijd
eveningroep drie kijken.De laatste
schooldag zijnze eraltijd:inBedum
krijgen ze één dag eerder vrij. Jan
(m'n man) ging in het begin ook
altijd meenaar de ouderavonden ...
nu niet meer: hij kent hier vrijwel
niemand meer.De tijden zijnsowieso veranderd: ik ga ook niet meer
mee naarzijnpersoneelsavondjes.
Er is heel wat veranderd in die 25
jaar ...debouw van het gymlokaal,
deaanleg van het voetpad langs de
Dorpsweg (de riolering lag eral; in
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het begin stond onze auto op een
bredestrook grasvoor het huis),de
komst van de kleuterschool, het
speellokaal ,.."
Wat zijn de voor- en nadelen van
een kleine school?
"Een nadeel van een kleine school
isdat jeniet met deleerlingen kunt
schuiven: als iets niet goed loopt.
kun jeniet uitwijken naar een parallelklas.Het voordeelisdat de kinderen veel aandacht krijgen, het is
overzichtelijk."
Hoezithetmetde hulpvan ouders?
"Toen ik kwam, waren er al een
paar moeders die meehielpen met
niveaulezen. Niet bij meester Oosting: diehield niet van ouders inde
klas. Later kwam het documentatiecentrum.
En Christien Munstra heeft me ±
drie jaar lang meegeholpen met
handvaardigheid;we maaktentoen
een plan voor een aantal weken.
(Coba Pot isernog eerder bij Dick
in de klas mee begonnen.)
En computerouders ...
AI die nieuwe technologie. In het
begin haddenwij nog geen modernetechniek;alleen eenTV. In 1978
is de openbare lagere school in
Thesingeopgehevenen kregenwij
hun stencilmachine. Later kregen
we een cassetterecorder met koptelefoons. Jan heeft er toen nog
een stander voorgemaakt. Ikherinner me nog heel goed dat Ria Post
toen vroeg: "Juf, wie leest al deze
dictees voor? Die mevrouw heeft
zo'n lieve stem ..." Nu weten de
kinderen meer dan ik over computers ...
Indie vijfjaardatikdat kleine klasje
heb gehad. heb ik heel veel hulp
van deouders gehad. Ouders willenbestmeehelpen,als jehen maar
gericht iets vraagt: Kun je me dan

Simon Wieringa, Johan Havenga. noemd aan de 1e Montesso"
Fokko Doorn en Rik Klunder. Dat rischool inGroningen, vlakbij z'n
herinner ik me nog heel goed. Het huis.Ook z'n beide zoons Sjoerd
Waarom heb je voor een andere was een combinatieklas van 25 leer. (10) enJoost(8) zitten er op.
lingen, waarvan elf in groep drie.
baan gekozen?
"Ik heb het hier prima naar m'n zin Het was m'n eerste jaar voor de Bert en Marijke hebben destijds
gehad, maar wilde na al die jaren klas ... Moniek Pestman is de eer- bewust voor hun zoons voor het
weleens wat anders.InGarmerwol· stevanmijnleerlingendiegepromo- Montessori onderwijs gekozen.
Sinds zo'nanderhalf jaar valtvader
dekon en mocht ikheel veel; dus ik veerd is."
Bert er af en toe op z'n vrije dagen
was welkieskeurig,had geenhaast.
En dit was de perfecte vacature. Heb je af kinderen van oud-leerlin- in. "Eerst een enkel keertje, later
veel vaker.Ookomdat ze heelmoeiHet is een school met 350 leerlin- gen in de klas?
gen. verdeeld over 15klassen. Het "Dat was bijna gelukt! Net toen Ar- lijkinvallerskunnen krijgen.Opeen
iswel frappant:ikben hier op1juni nold Stollenga z'n oudste bij mij in Montessorischool werk je volgens
gekomen en 25 jaarlater ishet op 1 deklas zoukomen, gingenze naar bepaalde stappen. Het materiaal
Assen! Dat was best jammer.
endemaniervan aanbiedenspreekt
juni beslist."
InGarmerwolde blijven dekinderen me aan. Hoewel ze steeds meer
Wat wil je nog kwijt?
niet meer zitten; het gaat allemaal volgens verplichte methodes moe"Ikheb dit 25 leuke jaren gevonden. wat soepeler ... eventueel doen ze tengaanwerken;zo doenze sinds
kort ook mee aan de Cito-toets.
Ook heel belangrijke jaren: ik ben drie jaar over twee groepen.
getrouwd, heb kinderen gekregen Na 25 jaar wilde ik weleens wat Je moet zelf ook materiaal maken.
... en heel veel veranderingen bln- anders. Het is ook goed voor de Kinderen mogen alles zelf uit de
school: komt er weer eens iemand kast pakken. Officieel mogen kinnen het onderwijs.
In principe zijn kinderen altijd leuk. metandere/nieuwe/frisse ideeën ..." deren zelfkiezenwatzewillendoen;
Natuurlijkmoet jezorgen dat zeiets
als leerkracht moet je hen begeleileren, maar ik vind het ook heel
den en erop toezien dat ieder kind
belangrijk dat ze sociaal en eerlijk
voldoende doet. dat ie niet alleen
zijn. Ook de minder goede leerlinmaar leuke dingen doet. Dat gegen moet je iets leren. Dat is heel
beurt hier trouwens ook steeds
dankbaar werk; de gewone leerli ng Ook meester Sert (42) heeft de meer. Je schrijft een lijstje op het
leert het wel.
school in Garmerwolde verlaten. bordwat dekinderen moetendoen
Ookeen goed contact metdeouders Per 1 augustus 2001 is hij be- engeeftaan:dáár heb jehulp/uitleg
vind ik belangrijk.
Die allereerste feestelijke ouderavond vergeetiknooit meer.Mees·
ter Oosting zijn klas deed een toneelstuk, wij een musical. t Was
een ramp!!! De muziek opde cassetterecorder liep niet synchroon
met deliedjes!Na afloopzeiden de
ouders: "Je hebt er veel werk aan
gehad !" Datwasheel lief. Het heeft
jaren geduurd, voordat ik me weer
aan een musical heb gewaagd!
En de Floralia!
Mijn eerste leerlingen waren Moniek Pestman, Heidi Noordhof, Ria
Post, Alite Hoving, Tetdy Stol,
Gerlinde Spaan, Maaike Vos, Jan Meester Bert stapt over naar hetMontessorionderwijs. (Foto: Henk Remerie)

en dan daar en daar mee komen
helpen?"

Bert van Soest
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bij nodig en dát kun je zelf. Ze school gaat, naast het verplichte
mogen zelf weten waar ze mee leren. Dat je ze zo goed mogelijk
beginnen.
kunt begeleiden ; uiteindelijk doen
Op de Montessorischool gaat het de kinderen het zelf.
allemaal wat speelser. soepeler. Erisindie veertien jaar veelveranSommige kinderen zitten bv. ge- derd. Neem alleen al de techniek:
zellig opeen kleed opde grond ;in computers.video,kopieerapparaat
deonderbouw,de bovenbouw niet ... Methodes, die meer aanspremeer. Ook tien minuten gewoon ken. Veelzijdiger, je kunt er meer
observeren hoorterbij;dan mag er kanten mee op. Je kunt tegen ook geen kind bij je komen ...
woordig kiezen wat jouw handigJeleerterdeeerste schrijftechnie- ste manier is."
ken door met je vinger langs de
ruwe letters opeen plankjetevoe- Wat zijn de voor- en nadelen van
len. Daarna mag jeproberen ze in een dorpsschool?
een bakje met zand na te tekenen. "Het voordeel is dat je alles heel
Als het niet lukt, kunjehet zand zo snel kunt kortsluiten. Als er iets
weer glad maken en opnieuw be- met een kind is, kun je even snel
ginnen. Niemand gaat dus af."
overleggen met je collega's. Je
blijft bij het wel en wee betrokken.
Waarom ben je destijds naar Gar- Alle groepen gaan met elkaar om.
merwolde gekomen?
Een nadeel is dat je hele kleine
"Ik werkte inTen Boer, bij deHuif- groepjes kan hebben; de kinderen
kar; daar had ik groep 5 en 6. moeten ook maar met elkaar op
Vanw eg e het leerlingenaa ntal kun nen schieten, elkaar kunnen
moest ik er weg . En hier was een stimuleren.
plaatsje vrij: Boukje wilde in ver- De basis is heel belangrijk; daarband met haar zwangerschap om hebben we er ook voor geko·
graag minder werken. (Een duo- zen groep drie apart te zellen:
baan was op De Huifkar al heel groep drie heeft heel veel aangewoon, maar dan wel in de on- dacht nodig, vooral deeerste paar
derbouw.) Ik werkte de eneweek maand.
drie en de andere week twee da- Die laatste schooldag gaan alle
gen; plus de ADV·uren voor Dick kinderen met elkaar om. Groep
en Sien. Dus altijd groep 314/5 en acht mag het mee organiseren:
af en toe 6/7/8 en 1/2."
dingetjes maken, spelletjes voorbereiden ... Met een beetjesturing
Welke leeftijdsgroep heb je het loopt dat heel leuk; je moet erwel
vroeg genoeg mee beginnen."
liefst?
"Groep 5, 6 en 7. Strakskrijgikéén
dag groep 3/4; één dag groep 5'6 Hoe zithetmetde hulp van ouders?
en tweekeer ééndag een groep 71 "Het zijn vaak dezelfde oudersdie
8. Het zal wel even wennen zijn. heel veel voor deschool doen. Dat
Een duobaan met4 mensen. alle- wordtsteedsminder: beideouders
maal één dag; met in iedere klas werken; ze hebben geen lijd, zijn
zo'n 28 kinderen."
er niet. Twee moeders - Joke en
Winy - helpenaljárenmee,hoewel
Wat vind jij belangrijk?
hun kinderen al lang vanschool af
"Dat je als kind met plezier naar zijn."

Zit je - net als Boukje - ook in ken. Ik vind het bv. heel leuk als
allerlei comité's ? Voel je je bij het
dorpsleven betrokken ?
"Het Oranjecomité.Koninginnedag
was vroeger meer een schoolgebeuren. Ik heb wel altijd meegeholpen met organiseren en zo,
maar op dedag zelf was ik erniet;
dan was ik bij m'n eigen kinderen.
Verder zit ik in de OR - eigenlijk
alle leerkrachten - endraai al jaren
mee in de MR.
Doordat je alle groepen hebt. blijf
je er de hele schooltijd bij betrok-

Nog meer veranderingen ...
Dick Groenhagen is een schoolmeester inhart en nieren. Hij mag graag
met dekinderen optrekken, vooral de bovenbouw, en is altijd invoor een
lolletje. Doordat dedirecteurstakensteedsomvangrijker worden, kreeg hij
de laatste jaren echter steeds minder tijd voor de kinderen. Dat vrat aan
hem! Daarom staat hij vanaf 20 augustus -opeigen verzoek-weerfulltime
voor de klas!
Jakob Buma uit Usquert is aangetrokken als interim-directeurenMarleen
Riegman neemt de andere vrijgekomen taken over.
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Bert heeft erduidelijkzin in. Alsie
overhet Montessorionderwijs vertelt, beginnen z'n ogen te glimmen. "Ik was sowieso al van plan
om een Montessoricursus te gaan
volgen. En toen er een vacature
bleek te zijn, was de keus niet
moeilijk. Maar ik zal dekinderen in
Garmerwolde missen ..."

Ook Winy Remerie en Joke Groenhagen hebben zich na jarenlange
trouwe dienst (13 en 18jaar) teruggetrokken. Wienemen hun vrijwilligerstaken over???(Foto: Henk Remerie)
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Met ingang van het nieuwe schooljaar ziet de groepsindeling er als
volgt uit:
Groep 1 en 2 (8 kinderen): Sien
Nieken.
Groep3 (?kinderen):Marleen Riegman op dinsdag tlm vrijdag. op
maandag zit groep 3 bijgroep 1 en

2.
Groep 4. 5 en 6 (15 kinderen): Wilma Water op maandag en dinsdag
enJakobBumaopwoensdag.donderdag en vrijdag.
Groep 7 en 8 (20 kinderen): Dick
Groenhagen.
Op dinsdagmiddag gaat Marleen
zich bezighouden met extra zorg
voor leerlingen die dat nodig hebben (net als Boukje deed) en op
maandag en dinsdag zalJakobzijn
directietaken invullen (een uitbreiding vanéén naar twee dagen;Dick
moest het in één dag doen). De
ADV·invulling moet nog definitief
worden geregeld.
Hillie Ramaker·Tepper

Tafels worden door ons
op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens
Folkingestraat 5
Groningen
(050) 3139393
Geopend:
di-do . e n vt , van 11.00 to t 17.45 uur
zater dag van 10 .30 tot 11 .00 uu r

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde
Tel: (0 50) 5417517

Startweek Jeugdwerk
De jaarlijkse startweek van het Samen op Weg Jeugdwerk in Thesinge en Garmerwolde is dit jaar
gehouden van 22 Urn 26 augustus. Alle activiteiten speelden zich af in Thesinge.
Op dewoensdagmiddag vermaakten de kinderen van groep 1 tlm 4
zich op hetschoolplein met diverse waterspelletjes. In eerste instantiewasditgebeurenindegym·
zaal gepland. maar het prachtige
zomerweernodigde uit tot eenwaterballet. De oudere kinderen van
groep 5 tlm 8 fietsten samen naar
het Ten Boerster bos. waar een
speurtocht voor hen was uitgezet.
Op de donderdagavond waren de
oevers van het Thesinger Maar
bezet met veel jeugdige vissers.
Zonder hulp moesten ze hun vissen vangen. Vincent Boswijk was A/m er Top "glijdt buik". (Foto: Wolter Karsijns]
degene diede meestecentimeters
aan vis op het droge haalde. Ge· Het waterspektakel "Buikglijden" gesloten en de bezoekers gingen
volgd door Monique Groothoft en werd op vrijdagavond gehouden. huiswaarts.
Folkert van Zanten.
Het was een mooie zwoele zomeravond. dus nat worden was geen Als afsluiting van deze week was
probleem. Van de 16· jeugd liet er in het Gereformeerde Kerkge·
Voor motor, bromfiets
Pieter Jan Karsijns zich het snelst bouw van Thesinge een SOW
of fiets naar
in de bak met water glijden. Her· Jeugddienst. 's Middags om half
man Zijl en Gor Jan de Lange de- drie (zokon dejeugdooknog even
MOTOR HANDEL
den iets langer over het parcours. uitslapen nahun stapavondje) ging
De senioren moesten ook dezelf· ds.Timmerman uit Bedum voor in
de hindernissen . per fiets. ren- de dienst. De G.J.V.·ers werkten
Bovag·lid . Ot!. SUZUKI dealer
nend en glijdend . afleggen. Cor- eveneens mee. Na afloop van de
nel Boswijk werd eerste. gevolgd dienst konden de aanwezigen nog
Alle merken onderdelen
door Menko Heidema en Almer evennapratenonderhet genot van
en accesoires leverbaar
Top.
een kopje koffie of iets anders.
Prima service en reparatie
Aansluitend dedisco First Move in
(en rondom) Ons Trefpunt. Hu- De kop is er weer af. Het S.O.w.
moerig was het wel. Het warme jeugdwerk is weer begonnen. De
weer en de daarbij horende dorst kindernevendienst. de canecheRijksweg 15
droegen er klaarblijkelijk aan bij ses ende G.J.V. starten weer met
Garmerwolde
dat sommige bezoekers even te- een nieuw seizoen 2001 /2002.
(050) 3021 624
veel verhit werden. Even na
middernacht keerde de rust in het
R.K.S.
dorpThesingeterug.Dedisco werd
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Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit
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Electra
Gas
Water
C.V

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

(tegenover wiik Lewenborg)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.nijdam.nl
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M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504

De graansilo van ACM
Van de sloop van dit gebouw heeft Henk Remerie een fotoserie
gemaakt, waarvan twee in deze GT zijn afgedrukt.
Nu het gebouw verdwenen is, leekhet aardig om eens watmeer over
dit bouwwerk teweten tekomen. Dit stukjeis duseen beetjemosterd
na de maaltijd; maar ook daar zijn liefhebbers voor te vinden.

De afbraak van hetbeeldbepalende ACM gebouw is hier al in volle gang.
Deze foto is genomen vanaf de weg langs het Eemskanaal richting
Ruischerbrug. (Foto: Henk Remerie)

Vanaf deze kantis goed te zien hoeveel eralverdwenen is. Inmiddels ligt
het hele gebouw tegen de vlakte. (Foto:Henk Remerie)

VAATSTRA

Hetenige wat ikzelf ervan wist,was
dathet een graansilowas van een
organisatie voor landbouwers. het
ACM. Maar het viel niet mee om
meer te weten te komen zoals bijvoorbeeld wanneer het gebouwd
was en waarom het aan het Damsterdiepstonden niet aanhet Eemskanaal. Dat soortdingen. Uiteindelijk - vlak voor de deadline van dit
stukje - wist iemand mij teverwijzen
naarDikStreuperuit Ruischerbrug.
Hij weet veel van de geschiedenis
van Noorddijk, en vertelde mij het
volgende:
HetACM gebouw isop27 mei 1938
opgeleverd door de NV Cement industrie te Appingedam . Het is grotendeels van beton. De silo is gebouwdop wat toentertijddeijsbaan
was van de ijsclub Noorddijk.
Van oorsprong was de eigenaar
Centraal Bureau Rotterdam. zo
genoemd omdat het hoofdkantoor
gevestigd was in Rotterdam. Het
gebouw werd gebruikt voor typische landbouw behoeften: zaai -

bitumineuze dakbedekkingen
dakisolatie
renovatie
nieuwbouw

financiële
administratie
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomsten belasting

onderhoud
:::

Industri et errein

. :'" Postbus 91. 9780 AB Bedu m
Tel. (050) 301 2832
www.vaatstra.n l
vaatstra@vaatstra .nl
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Bij debouw is indertijd bewust gekozen voor het Damsterdiep. Het
Eemskanaal, dat dateert uit 1870,
was in die tijd niet veel meer dan
een soort afwateringskanaal. Het
Damsterdiep echter kende nogal
wat bedrijvigheid; zo waren er
scheepswerven voor kustvaarders.
Indertijd waren er plannen om het
Damsterdiep uit telaten groeien tot
eenbelangrijke scheepsroute;vandaar dat het pakhuis gebouwd is
aan het Damsterdiep, en niet aan
het Eemskanaal.
De functievandesilois eigenlijkal
die tijd dezelfde gebleven: opslag
en drogen van graan, opslag van
kunstmest.
Karel Orabe

dakbedekkingen B.V.
Uw adres voor:

••

zaad, Chili saltpeter (dat was indie
tijdeen gangbare kunstmest -alsik
me goed herinner was het een natuurproduct uit Chili), graanopslag,
enzovoort. De olieopslag van ACM
naast desilodateert van veel later,
ongeveer 1960.

C .N . Schutterlaan 46
979 7 PC T hesinge
telefoo n
(050) 302 13 19
fi x
(050) 302 I I 82
mobiel
06 51533772
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Naast dagverse producten,
bieden wij u een
uitgebreid assortiment
van onze rauwkost
en salades.
H. Weste rstraat 26
Ten Boer

tel. 302 11 43
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De verwoeste oevervegetatie

• ••

Uzult hetzichongetwijfeld nogherinneren ... Op woensdag16mei j.l.. middenin debroedtijd · werd denatuurrond het Damsterdiep wreed
verstoord: een grote kraan nam hele happen uit dewal. De nesten dreven in het water ...
granen, fruit en insecten en soms
ook eieren en jongen van andere
vogels. Ze zijn dol op glimmende
voorwerpen,zoals ringen en lepeltjes.De kraaiachtigen worden vaak
verguisd, maarhetzijn ontzettend
Het goudhaantje is een heel leuk nuttige dieren. Een boer zou ze
klein vogeltje. Landelijk verdwijnt niet kunnen missen: bij het ploede gewone mus omdat er steeds gen - in debroedtijd - eten ze heel
minderhuizen komenmetvoldoen- veel schadelijke insecten en larde ruimte onder de daken. Om ven (emelten, allerlei torretjes). In
dezelfde reden wordt ook de dewintermaanden kunnenze zich
gierzwaluw steed s zeld zamer. weleens tegoed doen aande jonDezelaatsteisdesnelstvliegende ge graanloten. Door de verwoede
vogel ter wereld; ze slapen - en achtervolging van de mens zijn de
paren -indelucht. Perdag vangen populatiesinWest Europatot 80%
ze tussen de vijf- en zesduizend achteruitgegaan. Ze zijnhéél slim:
vliegjes. Als er geen vliegjes zijn, ze zoeken heel vaak onder stegaan de jongen in een soort slaap nen, maarpakken nooit een steen
(coma) en kunnen dan heel lang twee keer ...
Vogels vangen heel veel muggen.
zonder voedsel.
De ijsvogel met z'n dolkachtige Maar goed ook: anders kreeg je •
snavel is heel bijzonder. Hij zit vooral bij ondiep water - een mugvaak in de schaduw van overhan- genplaag !
gende struiken en is dan moeilijk Kraaien,roekenen eksters ruimen
Zomaarwatwetenswaardigheden, tezien. Men zegt nietvoorniets: U alle dooie dieren op."
opgetekend uit de mond van de bent een geluksvogel als u een
ijsvogel ziet.
Ruim drie maand later ...
familie WiekeI:
"De kramsvogel is een wintergast
"Na die ingreep was er geen eend
en is dol op oud fruit dat op de De kiekendief zie je heel veel; de meer over. Nu zijn er weer heel
grond is blijven liggen; onder de zaagbek daarentegen is een veel eenden. Wel honderd, als het
appelbomen bij Jacob Arends ko- dwaalgast. Hetalombekenderood- niet meer is! Die komen op dat
men ze volop aan hun trekken.En borstjevolgt het spitwerk inde tuin pasgeoogstegraan af van Piet van
dan"Onze Noorse gasten"oftewel vandichtbij;hij zitzelfsopjeklomp! Zanten .
het duikertje, ook wel kuifeend ge- Net als inhet wild ...danvolgenze Er is één fuut. Vrijwel geen meernoemd: een zwarte trekvogel met defazanten,herten en andere gro· koeten en waterhoentjes. Een reikenmerkende witte buik en flan- te dieren om de opgeschrikte ger is er wel vaak te zien.
ken. De tjiftjaf is het eerste zang - prooien te pakken. De spreeuw is De (hegge)muskomt hiergelukkig
vogeltjeinhetvoonaaren zingt tot een enorme imitator; ze kunnen heel veel voor: wel vier broedsels
in de herfst (van midden maart tot veel vogelgeluiden nadoen.
achter mekaar. In de spreeuwenaugustus). Eenlepelaar vliegt heel Kauwen eten allerlei soorten ve- potten,dekoolmeeshokjes... zelfs
anders dan een reiger: ze "f1adde- getarisch en dierlijk voedsel, vnl. dezwaluwnesten boven helslaap-

Tot half mei genoten omwonenden van het prachtige uitzicht.
Vogelkenners onder hen ontdekten vanuit het raammeerdan vijftig verschillende soorten: van heel
gewoon tot vrij zeldzaam. Hier komen ze, in alfabetische volgorde:
aalscholver, boomklevertje,
boomkruiper, buizerd, duikertje,
eend, ekster, fazant. fuut, gans,
gierzwaluw. goudhaantje, groenling, heggemus, houtduif, ijsvogel,
kapmeeuw,karekiet.kauw,kiekendief, kievit, koolmees, kopmeeuw,
kraai, kramsvogel, kuifeend, kwikstaart, leeuwerik, lepelaar, lijster,
meerkoet. meeuw, mus, ooievaar,
pimpelmees, postduif, ransuil, reiger,roek,roodborstje, scholekster,
sperwer, spreeuw, sterntje, tjiftjaf,
tortelduif, vink, visdiefje, vlaamse
gaai, waterhoentje, winterkoninkje, zaagbek, zeemeeuw, zwaanen
zwaluw.

ren" met - zoals het lijkt - transparante vleugels. De ooievaar zit
graag op deboerderij van Piet van
Zanten en opdat laatste huis aan
de Grasdijkweg (nummer 21 ).

kamerraam waren in het voorjaar
gekraakt door mussen! Wel honderd mussen slapen 's nachls in
een struik boven de voordeur, dus
dat is elke morgen even schrobben.
Kortgeleden hebben ze een soort
dijkje aangelegd. Wal daar de bedoeling van is??? Dat hele natuurlijkegaat weg met zo'nstrakdijkje!
Dat riet is waarschijnlijk beschermd: het heeft een zuiverende werking."
Naar verluid is het waterschap
Noorderzijlvest van plan langs de
oever van het Damsterdiep een
zogeheten "plasberm" aan te leggen. Dit trekt natuurlijk heel wat
dieren ... maar weegt het op tegen
het verjagenvan de - vaak zeldzame - vogels?
Hillie Ramaker-Tepper

Vermist
Vanaf half juli missen we ons
poesje Mirretje. Ze isruimeen
jaaroud,vrijwelzwart metroodbruine vlekjes enheelaanhankelijk.
Wie heeft haar gezien?
Menno en Dineke,
Schutterlaan 20,
Thesinge; lel. 302 15 65.

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
(() OSO - 3021210
Geopend : di. Vm 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 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags geslot en)
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Om dagelijks van te smullen!

Okkie Smit
in Thaisn
Hemmen ie t ook heurd? Op zundagmörn 26 augustus was Okkie
Smit in Thaisn! Hai is begund in t Jopje en eindegd bie de meulen.
Peter Haaidemoa, Piet Huusman, Roelie Diekemoa, Roelf Koopman,
Omke Postmoa en Reinder van der Veen luipen met hom met.
Netuurlek wordt er oetgebraaid
proat over t Jopje, I oldste hoeskoamercafé oet 1762. t Is n ainvraauwszoakje: Susan (n Zeeuwin, dij goud Grunnegs prat) regelt
alles zulf. Heur man Hans het hal
wat rommelmaarkten ótstruunt
noar olie cafébeneudegdheden.
En din op noar de Kloosterkerk
oftewel Felicitaskerk. Neumd noar
n Romeinsedoame dij t christelke
geloof aanhong.Heur zeuven zeunen bennen de marteldood sturvenenmoekeoetainlekook. tUurwaark oet 1670 lopt nog perfect!

CAIEi"
Voor cadeaus,
huishoudelijke artikelen
en kleine afdeling
speelgoed.

CAIEi'\
Winkelcentrum
Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

PietHuusman geIt ndemonstroatsie klokopwinden. Aal doage mot
nbestekaai(dijdermorwatseupeltjes aanzit)omhoog hoaldworden.
Hal Thaisn rakt van slag as e op
verzuik van Okkie de klok roem n
haalf uurdeurdraait en dekerkklok
begunt te luden. Der stonden nog
n poar olie ledikanten van Klaas
Kàl (nee...gain skstent Roelie, mor
om dij kaai evt. op te vangen) en
getugede keudelshoezenderook
fleddermoezen.
Volgens Fré Schreiber benn en

Thaisners gekopkouk. Deriszulfs holten geutenom t hoes, met zink
n schip met kouk in t Moar vergo- derin.
an; vandoar de noam "koukvre- VolgensPeterHaaidemoa gonnen
ters", Jaccb Ridder reerond 1930/ importen autochtoonhal best soa40 meI nhondekaar deurI dörp en men. Z'organizeren ale viefjoar n
leegde schietemmers.
groot feest. woaraansekom t halle
Roelie maint dat er gain midden- dörp metdut.
standers meer in t dörp bennen, Roelf Koopman speuit bie WWK, n
allain SRV kaar. Omke ken zo n christelke club enRoeliebieVIOD,
stuk e wat bedrieven opneumen : hervörmd. Ze waarken hal goud
Regioservice, installoatsiebedrief, soamen . Ook "De Rijge" . van
timmerman, schilder. zunne- d'import - het de leste moalen
baankstudio ... Hai nemt ons met prachteg mooie stukken speuld.
noar de - al meer as twijhonderd Volgens Roei! gaait volgend joar
joar olie - smederij. Vrouger be- d'halle hoaven over kop! Inde Kasluig n smid nait allain peerden, pelstroat kommen mooie klinkermor muik ook landbaa uwm a- tjesenleilinden.Schutterlaan wordt
trieoalen,kach els(kachelpiepen!), "roombotterbuurt": t is n mooie
zinken geuten ... en was fietse- braaide weg dij nuigt tot haard riemokker.
den. Nait elk is doar gelieke wies
met.
Reinder vander Veen gait verhoe- De meulen is veur n joar of vief
zen noar nijbaauw. Zien olie wo- overgoan noar Fivelingo en draait
nen (n koeperij/holtwaarkploats) - bienoa ale zundoagen. Der is din
woarveur e bie t verbaauwen zes- ook meel te koop.
doezend gebiktestainenbruukthet
Hillie Roamokker
. is net verkocht. Der zitten nog

Beleef de wereld
onderwater met
itdOr
duikschool

DOSTERHOf
Voor een compleet
programma tractoren en machines
• CASE-lH . ALO . LELY
• HARDI . FELLA
• KVERNELAND . KONGSKIL,
DE. FRASTO . PEECON
• CLMS . OVERUM
• PEGORARO . KEW . TORO
• STIGA . HUSQVARNA
• MTD . GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER

,.

.'1 .

Veeservice

OOSTERHOF

B.V.

~~d(WI "

,..,r
....

·' lb
q

Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigheden

Van Introductieduik
tot Divemaster
• duikcursussen volgens
het PAD I systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevette n
• duikreizen, materiaalverhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

G A I{M ERWOLDE
TJ (050) 5424962
b.g.g . 06-20 I8&706

Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@ scubadiving.com

R. van der Woude

L A NDBQUWM EC HA NISATIEBEDRIJF

N ijverheid sweg 5 T en Boer (OSO) 30236 14

. <;

(050) 541 79 41

Oliebollen

TOMMY
Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen
Oude Rijksweg 3 Garmerwolde
llJ 050 • 5421615

De witgoedelektro specialist.

Lekker de lekkerste !

r-------~.~------
~

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voorinbouwapparalen.
7

Paardenmelk?
IndeWoordenlijst derNederlandse taal- hetveelbesproken "Groene
boekje" - vinden weeen hele rij woorden met paard, te beginnen bij
paardebloem eneindigend met paardsprong. Paarde(n)melk staat er
echter niet in, evenmin als merriemelk. Toch bestaat het ...
In de maand juni zijn we met een is er een veulen. De eerste zes
bustocht van de ANBO o.a. naar week is de melk voor het veulen,
Paardenmelkerij Sand inhetTwent- daarna begin je te melken. Tot en
se Harbrinkhoek geweest.
met detiende maand. AlszedrachJohan en Annie Sand verzorgen al tig zijn,wordtdemelkproductie vanvele jaren met liefde en toewijding zelf minder. Als het veulen eraf is,
hun Haflingers. Dit paardenras, dat staat de merrie binnen de kortste
van oorsprong stamt uit de Tiroler keren droog. DaaromgaandeveuAlpen, staat bekend om zijn sterke lens nog zo lang mogelijk's nachts
gestel, weerstand en karakter.
naar de moeder; overdag staan ze
Deheer Sand heeft het melken van apart.
paarden ontdekt inDuitsland. Inhet
begin was er weinig belangstelling Gaat het bij het poepen niet naar
voor demelk, dediepvriezers raak- wens
tenovervol. Totovermaat van ramp Dan kan paardenmelk vanumaken
ontstonderook nogeen stroomsto- een gezonder mens
ring en kon hij de hele voorraad VolgensJohanSand maakt merrieweggooien ...
melk de darmflora in orde, werkt
Door demelkteverwerken tot poe- ontstekingsremmend, maakt het
dervormontstonden ernieuwe mo- lichaamschoon en werktbloedzuigelijkheden.
verend. Kinkhoest kun je erbinnen
tiendagen mee wegjagen. Ook ecGeen veulen .. . geen melk
zeem bij kinderen verdwijnt als
Merriemelk lijkt qua samenstelling sneeuw voor de zon: de huid verheel veel op menselijke melk. Het nieuwt zich heel snel.
bevat slechts 1% vet en is rijk aan Enjicht! Er kwameens een man bij
eiwitten en melksuikers. Jekunt de hen, die bijna niet uit de auto kon
melk niet koken. Alleen bevriezen. komen door jicht. Na 48 dagen
10% van de melk is droge stof, de merriemelk drinken, was hij weer
rest is water.
helemaal de oude!
De merriesworden drie keerdaags Verse melk is ± 14 dagen houdgemolken; met een beetje geluk baar. Daarna verandert de smaak
krijg je gemiddeld vijf liter per dag. en gaat het naar de droger om te
Het melken gebeurt machinaal. (We worden verwerkt tot poedervorm.
hebbenhet met eigen ogen kunnen Ditheeftdezelfdewerking als verse
aanschouwen.)
melk.Op basisvangedroogdepaarEen merrie geeft alleen melkalszij denmelk worden ook diverse huid·
eenveulenheeft. Nade 12e tot1Se verzorgende producten gemaakt
dagword1 ze gedekt; met elf maand zoals crèmes, shampoo, bad-

Ook in Noorddijk loopt een Haflinger ... (Foto:Henk Remerie)
schuim, toiletzeep en lotion. Deze
zijno.a.werkzaam bijeczeem, acné,
puistjes, kloofjesen brandwonden.

Geen geneesmiddel
Het drinken van merriemelk blijkt
een positieve invloedte hebben op
de algemene vitaliteit en op het
functioneren van tal van organen.
Hel brengt verlichting bij vele ziektes, zoals Cystic Fybrosis, Multiple
Sclerose en astmatische aandoeningen.Ook chemotherapievalt
erbeter door teverdragen. Na herseninfarcten, hersenbloedingen,
bloedvatenstoornissen en verkalkingen zijn met paarden melk goede resultaten te bereiken, evenals
bij de verlaging van het cholesterolgehalte. En voor baby's met
een allergie voor koemelk is het
een uitkomst.
Merriemelk is lichtverteerbaar en
stimuleert degroeivan goede bacteriën in de darmflora. Omdat hel
nog nietwetenschappelijk is bewezen, kun je echter niet van een
geneesmiddel spreken.

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Dat het ook heel lekker kan zijn,
hebben we gemerkt! De likeur- op
basis van paardenmelk en "een
stukje" whiskey - smaakte uitstekend!

Hillie Ramaker-Tepper

Stoomfluitjes
Gratis af te halen
• jonge haan (2 maand); kleur:
roodlbruin-grijs. Sylvia Stuut, lel.
OSO-S41 16 97
Te koop aangeboden
• grote collectie barby's met toebehoren (kleding/accessoires) en
twee grenen buffetkasten,waarvan
één geloogd. Te bevragen bij OSO·
54203 91

LANDBOUWMECHANI5ATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 . 541 5222
Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyumen Selwerd
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' verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
"Onoetnoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

Jeugdcommissie Dorpsbelangen Garmerwolde
hadden speci ale skipakken aan
zodat we het niet zo heel koud
hebben gehad. De meeste jongeren hebben de eerste bocht gehaaid en velen gingen een paar
keer de baan rond. hetgeen betekent dat er zich volleerde waterskiërs onder de jeugd van Garmerwalde bevinden.
Een minpunt was dat er maar één
uurgeskiedmochtworden. Volgendekeerzeker twee uur,dachtenwe
zo. AI met al was het een zeer
geslaagde avond op het Grunostrand .

De jeugd van Garmerwolde op de waterskibaan in Harkstede.
(Foto: Cheryl Hoekstra)

Opwoensdag 20 juni j.l. zijnwe met
23 meiden en jongens 's avonds
van 18.00 tot 19.00 uur aan het
waterskiën geweest op de skibaan

van Grunostrand bijHarkstede.Het
was mooi weer en de buitentemperatuur was 21 graden Celsius. Het
water was wel erg koud, maar we

te gaan geven. Er wordt - als je dat
wilt - een portret van je gemaakt
vóór deopmaak en nádebehandeling.
Dit belooft een leuke avond te worden. Alle meiden van middelbare
schoolleeftijd krijgen nog persoonlijk bericht.

Jaarvergadering Jeugdcommissie
Op donderdag 15 november a.s.
vindt er weer een Jongerenvergadering plaats samen met het bestuur van Dorpsbelangen Garmerwolde . Deze vergadering is in ons
dorpshuis"DeLeeuw"aandeOude
Rijksweg. Alle jongeren vanaf de
Het verzorgen van je uiterlijk
Op vrijdag 28 september a.s. or- middelbareschoolleeftijdontvangen
ganiseert de Jongerencommissie nog persoonlijk een uitnodiging.
een avond met een schoon- Houdt deze datum dusvrij.
heidsspecialistevoordemeidenvan
Cheryl Hoekstra
Garmerwolde over het verzorgen
DorpsbelangenGarmerwolde
van je uiterlijk. Het ligtin debedoelingom jegezichteenander uiterlijk

AGRISHOP
di v e r s in g r o e n t e n &

f ru it !

Dire cte boerderijverkoop
•
•
•
•
•
•

groente n & fru it
aardappelen
scharreleieren
vlees
b oere nz uivel
salades & ra uwko st
4oven~ uw OdTe S v00'

e'co\OglSChe p rodu C1e n

Do rp sweg 1 . G arme rwolde
Tel : 0 50 - 40 429 2 1
b .g.g . : 0 5 0 - 54 1 8 462
Fo x: 0 50 . 40 4 2 9 22
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HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaa n 18
9603 DB Hoogezand
Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 5344 828 1
• ONTWERP. AAN LEG
• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING

~

Vo

Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

I

PedUwle ~~n
(r, .

BOUW v.o.f.

.

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

l a Ul c u rc n

reflcxma~age
Z ~neba nk\'

R~\"'" ~

Prunu sstraa~
wijk: Sclwerd
Te lefoon (050) 541 84 68

Ambulant (050) 5418468
vcrzorgde voeten ko me n verder

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 • 5418610

Theoriecursus :
dinsdagavond
19.30 uur.
Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905
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Mariofein (vriendin van Sarah), Cathelijn Spijker, Sarah Veenstra, Aury
Hoekstra en Gen van Zanten vermaken zich prima in de vakantie! Het is
prachtig weer ... wat wil je nog meer?(Foto: Cheryl Hoekstra)

Josje
ENMODE, LINGERIE
DAMESMODE

\8

BEKKEMA
net even iets anders

dé winkel voor al uw
.Ondergoed - lingerie
Beenmode - Badmode
I Nachlmode &
Damesmode maat 46 ï/tn 56
deskundig advies altijd aanwezig

Winkelcentrum Lewenborg
Groningen

Tel./Fax (050) 54 18995

I

•I

KLUSSENBEDR IJF

• Slagerij . Vleesw aren
• Groente en fru it
• Slijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbequ e-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schot els.
• Hapj es en bittergarn ituu r.
• Fru itmand en.
Hoofdw eg 42 - Harksted e
050 - 404121 8

Dierenspeciaalzaak

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders
e
e
e
e
e

Eukanuba e l'ams
Canex
e TechniCal
Royal Canine Prins
HopeFarmse Greenfield
Kanacorn Hill's

Kijk of Be l
Kajuit 284
Winke lc entrum
Lew enb o rg

(0 50) 5415553
• Bez orgen in over leg

VAN DIJKEN
Autoschade

WIETSMA
Ni jverhe idsweg
4
9791 DA Ten Boer
Tel. 050 - 3021985
~ .

Vo or:
- Grote en kleine beurten
voo r alle merken auto's
_ Autobanden. uitlaten,
schokdempers, accu 's, enz.
- Glasservice
- Schadereparaties
- APK-keuringen
- Leen-auto besc hikbaar
Onze wer kplaats is geopend
v an maan d ag Urn zaterdag ,
ook ' s avo nds na 20.00 uur.

herbert koekkoek
Zomel'<l>.p<lSltie
met

Noë mi Noest
Jan Box em
Her bert Koekkoek
Binnen - en buitenkunst
In metael. hout. gla. en keramiek

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

Garagebedrijf

HtWl~

FABER

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer
te l/fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662
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Afdeling vers

Aan de 'jwst"van ... GARMERWOLOE!
Een schitterend plaalje! Menig toerist zal erjaloers op zijn! (Foto: Cheryl
Hoekstra)

• ELEKTROTEC HNIEK
• INSTALLATIETECHNIEK
• REVALIDATIETECHNIEK
• SERVICE EN ONDERHOUD
WAARBORGINSTALLATEUR

Bovenrijgerweg 1 9
~
~en:

vrijdag en zaterdag

1000 . 17.30 uur
en op afspra ak;

050-3024869

RIJKSWEG 56
9731 AD GRONINGEN
TEL. (050) 54 13212
FAX (050) 54 17106

Plaspauze (?) voor Erwin van Zanten tijdens de verbouwing bij Appie en
Heidi Ridderin de Luddestraat te Thesinge. (Foto: Heidi)

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN
zoals: Stoatonderhoud.
Maaikorven, Klepetmaaien,
Gewasbescherming.
Groot pakpersen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N .•;r.... tI... n
_Lageweg 22.Garmerwolde

(050) 542 15 35

I

MClrl"VYlit
M~

Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 • 5416272

~

Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling
~ Tevens ter dekking : de

beweze n NRPS -rijpaardhengst Romantoco en de
uniek gougeel met zwarte
ponyhengst (1.48m) Romantic Popcorn v. Romantico

Oe jongste Formule I-coureur woont aande Stadsweg ...
(Foto: Henk Remerie)

Schoenmakerij
\
Sleutélservice

Rijschool

Middeljans

Severijn

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen
Tel.: 050-5410286

a uto & moto rrijden is
me er d a n a lleen jezelf
verpla atsen

Gediplomeerd
schoenhersteller

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

Ook
voor

BLUE MULE
•

Rijksweg 83 •

9791 AB Ten Boer .

050 - 3021715
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Fotomanifestatie
"Noorderlicht"
De fotogroep Garmerwolde houdt in het kader van de fotomanifestatie "Noorderlicht" een foto-expositie in de 13e eeuwse N.H. Kerk
te Garmerwolde. Met als thema "Een gevoel van ruimte" heeft de
groep geprobeerd aan defoto-opdracht te voldoen. De exposanten
zijn: Gerritter Veer, Joke de Jong, Els Knol-Licht, Kees Kwant en
Auke Kuipers.

Onze hypotheekofferte heeft
een bijlage van 160 pagina's
Denkje over de aankoo p van een

eigen huis? Dan is e r éé n ad res waar

De expositieduurt van25 augustus
tlm 29 septem ber. De openingstijdenzijn:woensdag,donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00
uur en zaterdagvan10.00 tot17.00
uur.
De historische kerk is dan ook te
bezichtigen.
Inlichtingen bij Auke Kuipers, telefoon 050-542 59 11 .

Tijdens ditopen podiumcircuit voor
amateurfotografen exposeert Els
Knol-Licht ook in "het torentje van
Frils" bij de AH vestiging in Ulgersmaborg (toegankelijk tijdens
winkelopeningstijden). Haar foto's
hebben als thema "(Mens in) Wad
ruimte" en zijn er nog de gehele
maand septemberte bewonderen.

het lnteneurboek, Je krijgt het cadeau.

tijde ns het hypotheekgesprek.

j e eige nlij k ni et omheen kunt : de

Rab obank . Want daar krijg je ni et

Dat m aakt een hypo theekgesp rek

a llee n ee n waa rdev ol hy poth eek ad ·

nog eens extra waardevo l. Dus: he b je

vies; er ligt ook een prach tig inter ieur -

plannen voor een hu is? 8el dan nu voo r

boek va n Ja n de s Bo uvrie voor je klaar.

een afspraak.Weet je zeker dat je straks
helemaal goed zit.

Jan des Bouvrie en de Rabobank

w@rken samen. Daarbij draait alles om

Vraag nu een hypotheekadviesgesprek aan.

rekenen en tekenen. De Rabobank voor
alh? ç ejdzekeo rondom je huis.En Jan des

Bcuvne voor de beste woonideeën .
Samenzorgen we da t je goe-dzit. Vandaar

Lekker wanen
begint met
rekenen en tekenen

I
R.JbobatrI(

Drogisterij - Parfumerie
Reform- Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
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~
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$irisette"
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"Detragiek van het leven",gezienop hetkerkhof van Garmerwolde. (Foto:
Auke G. Kuipers)

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang ~1J
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

QUICK·STEP ·
FLOOR

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsw eg 63 - 9 791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83
Fax: 050 - 3021435
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Een boer
op een fiets

•••

In deze heerlijke zomertijd fietsen er heel wat mensen door onze
dorpen. Fietsen is in de mode en er worden meer fietsen verkocht
dan ooiltevoren. Voorzien van een tiental versnellingen, gemaakt
van lichtgewicht materialen en .. aan de wensen van de eigenaar ..
aangepaste zadels.
Er wordt flinkin de buidelgetast
bij de aanschaf van een stalen
ros.Dit geldt niet vooreendagelijkse passant uit het dorp, die fier rechtop - op een al jaren
oude, degelijke Gazelle met vijf
versnellingen rijdt.Het isdeheer
Van Huis uit de Bakkerstraat in
Thesinge. Hij hoeft niet zonodig
metverhaal en foto in de krant.
maar gelukkig staat hij mij toe
hem wat vragen te stellen.

Hijheeftnogheelwat werkaangenomen bijbedrijvenindebuurt
zoals bij Havenga in de bouw,
op het loonbedrijf van Luit Entjesenbijinstallatiebedrijf Vaatstra. Dat was vooral om bezigheid te hebben.
Van Huis blijft in hart en nieren
boer. Dat is ook de oorsprong
van de dagelijkse fietstochten.
Het buiten zijn enin onzeomgeving en op het Hogeland de
landbouwwerkzaamhedenbekijHetboerenleven
kenenvergelijken.VanHuis verEvert van Huis en zijn vrouw telt over welke gewassen er op
AafkevanHuis-Havenga wonen de verschillende grondsoorten
sindsnovember 1983inde Bak- goed gedijen. Hier in de buurt
kerstraat. Zij kwamen van de vooral suikerbieten en graanboerderij aandeLageweg,waar soorten. Aardappels doen het
nu de familie Schijf woont. Hier hier minder goed dan op het
is Evert van Huisin 191 9 gebo- Hogeland. Delaatste jarenwordt
ren en heeft hij een gemengd er minder koolzaad verbouwd
bedrijfgehad."Hetwaseenmooi en vlas is helemaal een ouderstee om te wonen. Een prach- wetsproduct geworden.
tigewoning, dichtbij hetdorp en Ook kijkt Van Huis naar de matoch heel vrij. In het boeren- nier van werken vande boeren.
bedrijf was het altijd hard wer- Hijgenietdanvan eenstukland
ken. Je uren telde je niet, maar dat vakkundig en precies is ge90 uurindeweekhaaldeje toch ploegd.Het heleprocesvanploegen, zaaien enoogstenvolgt hij
gauw."
Het echtpaar van Huis kreeg door het jaar heen op de voet.
twee kinderen, een dochter en Nee, op de fiets!!
eenzoon,maarhadgeen opvolgervoor hetbedrijf. Inde tijddat Redelijk weer
er een melkmachine moest ko- Sinds '84 fietst Van Huis elke
men, isVan Huisermee gestopt. middag na het warm eten en is

'Re inde r
vld Veen
Voor bedrijven en parliculler
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium
steigers, trappen en ladders

Nijverheid sweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 .. 3024833
B.g.g,
050 - 3022689
Fax
050 - 3024834
Mobiel
06 .. 51581046

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890
24 uurs·dienst
•
•
•
•
•

Rioolontstoppen
Aanleg en repa ratie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

~
PETER

Evert van Huis fietst bij redelijk weer zo 'n 40 km per dag, (Foto: Wo/ter
Karsijns)

rond zes uur weer thuis. Het
moetwelredelijkweerzijn,maar
voor hardewindis Van Huis niet
bang. Gladheid en regen zijn
een reden om thuis te blijven.
Maar als het een bui is, dan
wacht hij deze even af. Dit jaar
heeft hijonderweg nognooit een
dikke bui gehad. Pech onderweg heeft hij ook nog maar één
keer gehad en dan is het opvallend hoe behulpzaam mensen
in zo'n geval zijn. Laat in de
middagkreeg Van Huis een lekke band in Stedum. Van een
onbekende particulier mochthij
eenfietslenenomop tijdthuiste
komen en dan kon de band de
volgende dag wel geplakt worden. Toen hij op deze fiets een
eindverderop het lichtaanwilde
doen,bleek dat dit niet werkte.

';13':1(dl~(ffJd#;11Iij
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
T elefoon (050) 542 18 90
Fax
(050) 542 37 78

Truus Top

~~~~~tl'~~t~GA~ mi
b=-,~7
locaw &x~t-temS(~
Telefoon

06·5461 1091
Dagelijks geopend van:

KUIL

Door weer een ander behulpzaam persoon werd hij met de
auto naarhuis gebracht.
VanHuis fietstbijna altijdalleen.
Onderweg stopt hij nooit en hij
heeft geen eten en drinken bij
zich. Op zondag fietst hij met
zijn zoon, die in de stad woont,
een rondjeZuidwolde.
Sinds een jaar heeft Van Huis
een nieuwe heup. Hij loopt vrij
goed maaroefentdit eigenlijk te
weinig. Fietsen isgemakkelijker
en gelukkig gaat hem dat weer
prima af. Momenteel rijdt hij bij
redelijk weer zo'n 40 kilometer
per dag.

Dinsdag Um zaterdag
van 10.30tot 18.00 uur
Zondag
van 13.00 fo118.00 uur

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

050·5416244
13

Toekomstplannen
Garmerwolde
Komt alten opdonderdagavond 27 september a.s, naar dorpshuis
"De Leeuw' en luistert naar de bevindingen van Miranda Klaijl Haar
eindscriptie overGarmerwoldeisbijhet Van Halt Instituut inLeeuwarden bekroond met de eerste prijs: we kunnen dus over een gedegen
onderzoek praten!
Haar uitgangspunten zijn: wat hebben we, wat zouden we graag
willenen wat valthiervan terealiserenlwaar zijnsubsidies voor loste
peuteren. Met anderewoorden: hoe kunnen we Garmerwolde aantrekkelijk maken en houden voor de eigen inwoners en eventuele
bezoekers.
Als we haar ideeën velgen, komt Garmerwolde erheel anders uitte
zien ! Ook de wethouder is geïnteresseerd en komt poolshoogte
nemen. De avond begintom 20.00 uur.

Tot ziens

Combine uit Dronten
De Familie Oosterhuis aan de Lageweg heeft voor niet al te veel geld in
Dronten een combine op de kop getikt. Omdat de transportkosten nogal
hoog bleken te zijn, werdbesloten de machine zelf met man en macht uit
Dronten op te halen. De hele familie werkte mee: om de beurt werd een
stukje op de combine gereden. (Foto: Henk Remerie)

VAN 01een's
J3AKKEQIJ
H. Westerstraat18 Ten Boer 050 - 3021227

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

BURINGA
......

-..oI'lIfI-....~

iiiioooIo-

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673
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DAMES EN KINDER MODE

jolanda Spraakm an
Hend rik Wes terstraat 26 - 979 1 CT Ten Boe r
Te le foon (050) 302 34 17

• Posters,reproducties
& art-prints
• Aluminium & houten
wissellijsten
• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze
wenskaarten

HOF STEDE-
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'
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o
o

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 28 2
050 - 54 2 6699
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G.N. 5c hut t erlaa n 28
9797 PC THE5 1NGE
Telef oon 050 - 3021 957
Fax 050 - 3021574

"D'olle appelhof"
Aan deRijksweg in Garmerwolde (Zevenhuisjesj ligt achter één van
de huizen een prach tig oud appelhof, die al ruim vijftig jaar wordt
beheerd door de familie J. Schaaphok. De hof dateert uit 1922, waar
toenHendrik Smit (devader vandehuidigebewoonster)vandelanden tuinbouw leefde. In 1936kwam daar heel langzaam een eind aan:
het bracht niets meer op.
Het is begonnen met een paarappelbomen en de opbrengst hiervan
werd weer omgezet in nieuwe bomen.lndeloopder jarengroeide dit
uit tot eengroot appelhof, waar ook
peren- en pruimenbomen bij kwamen.Op ditmoment zijnernoghele
oude appelsoorten zoalszoete ermgard,zigeunering,schonevan bath,
zoete kronen en sedelinq. En peren: william. de poires de legipont
en andere soorten.
De sedeling is een oerras; in 1946
heeft Jaap deze nog zelf gepoot.
Dan is ernog de jonathan; deze is
destammoeder van dejonagolden
werd voor het eerst beschreven in
1826. Deze jonagold is afkomstig
uil de Verenigde Staten en in de
middenjaren dertig naar Holland
gehaald. In ons landis de jonathan
in 1976 van deofficiële rassenlijst
afgevoerd. Het rasleed sterkonder
ziektes,o.a.jonathanspot,jonathanbederf en meeldauw.

herkenbaar inhet Duitse "Zaun"dat
heining. schuttingofhek betekent.)
Vroeger werden de bomen bespoten, maarsinds 1971wordt dit inde
hof niet meer gedaan. Desondanks
geen lelijk fruit: de smaakis goed,
alleen de schil is nogal hard.
Insecten genoeg, maar de koolmees staat de teler bij. Een nest
koolmezen slikt namelijk negenduizendprooien! De ouderswerkenin
debroedperiode dezelfdehoeveelheid weg, zodat er achttienduizend
perlegseldoorheengaan. Dat iszo
hun bijdrage, houdt het evenwicht
in stand.

Inde loopder jaren zijner tochheel
wat bomen gesneuveld; vooral de
hele oude: ze vallen gewoon om.
De holle bomen dragen zelfs nog
vrucht en worden bewoond, voornamelijk door spreeuwen. In de
gaard hangt ook een nestkastjevoor
de steenuilen, maar daar wonen
De hof is omringd met populieren kraaien in. Dat was niet de bedoe(voornamelijk de noord-west kant) ling, maar ja ... zo gaat dat in de
terbeschermingvandeboomgaard. naroer.
Om de zeeroude bomeninstand te Een grasmachine is niet nodig: de
houden, heeft het Groninger Land- schapen houden het goed kort. Er
schap nu het snoeien ter hand ge- isvanallesvoldoende. Deappelhof
nomen. Het afvalhout gaat in de iseenoase van rust en in het voorkachel en van het grote snoeihout jaar een lust voorhetoog; alsalles
wordt een hek gemaakt. (Klein de- in bloei staat: een sprookje!
tail: een hek werd vroeger "tun"
genoemd, wat werd verbasterd tot
MarryBurgering
"tuin". Het oerwoord "tun" is nog

De appelhof van de familieSchaaphok is in het voorjaar een fust voorhet oog!

OogMerli.
OPTI CIE N

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt- Hensbroek
Brillen - Contactl e nze n - Hoortoeste lle n
Winke lcentrum Lewenborg
Kajuit 28 1- 9733 CV Groni ngen- Te I./Fax OSO-S490S49

JPCOM

Zoekt U een

computers

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF

H. ZONDERMAN
Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

~ . reparaties
~ . upgrade
Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenst raat 3
Garme rwolde (050-5413045)
wo rden vri jda gavond thuis
geb racht

Tevens:
Suede-reiniging
sfoppage en
kledingreparatie

@?
@?

nieuw
basi straining
w indows
infolp rijsl ij st :

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75
of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde

GOED VOOR UW GOED
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Redactie
Folograaf Garmerwolde :

HenkRemerie 050 - 5419630
Fotograaf Thes lnge:

WolIerKarsijns 050-302 20 71
Eind-redactie

HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-54 1 53 35
Administratie :

Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan36.
9797 PC Thesinge. 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld f 25.00 p.j.
(automatischeincasso I 20.-)
Postabonneesf 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 ol
G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 19 seplember 19.00 uur,

zo mogelijk eerder.

Foto van de maand

Agenda

Kerkdiensten

Heeftu ook zo genoten van deze zomer? (Foto: Henk Remerie;genomen in

31 augustus en 1 september
Openluchtspel "Wester"
woensdag 5 september
Busreis voor 55+, georganiseerd
door Dorpsbelangen Thesinge.
Aanmelden bij Clara van Zanten,
tel. 302 29 26
zaterdag 8 september
Open Monumentendag. Ook de
molen in Thesinge is open !
dinsdag 11 september
De Leeuw; 19.30 uur: klaverjassen
bij "De Soos"
donderdag 13 september
Gymzaal Garmerwolde; 14.15 uur:
start MeerBewegen voorOuderen
zaterdag 15 september
Landelijke Vrijwilligersdag
donderdag 20 september
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
vrijdag 21 september
Sporthal Ten Boer: gezellige middagvoor50+m.m.v.Het Provo Gron.
Senioren Orkest
zaterdag 22 september
Uitgestelde Landelijke Fietsdag
woensdag 26 september
DeLeeuw;19.45 uur:Cabaretgroep
van de NBvP, afdeling Ballo donderdag 27 september
De Leeuw; 20.00 uur: presentatie
natuur-enomgevingsplan Garmerwolde
vrijdag 28 september
Garmerwolde: een avond voor de
jeugd over de verzorging van het
uiterlijk
Urn 29 september
Fotomanifestatie "Noorderlicht"
tot 28 oktober
Metaal-Atelier Herbert Koekkoek:
vrijdags en zaterdags van 10.00tot
17.30 uur en opafspraak

2 september
9.30 uur Thesinge, ds. Tinga-Bosma/Groningen
9 september
11.00 uur Garmerwolde, ds. Kristensen/Usquert
16 september
9.30 uur Thesinge, dhr. Perdok
23 september
19.00 uur Thesinge, ds. Overeem/
Haren
30 september
9.30uur Thesinge.ds. Van Wieren/
Haren(Heilig Avondmaal)

het Noorderdierenpark Emmen)
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JUIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG
Ikhouvan lekker eten enbesteed dan ookveel tijd aan hetmaken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaakvollesauzen, verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit van mijn aankopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeens opaanradenvan een vriendinbijde
GROENEWEGslagerbinnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidingswijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
groot assortiment aan. Bovendienverkopenze
enkel eerste klasvlees. Voor mij geven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.
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Wist-u-dat ...
• de familie Kuipers aan de W.F.
Hildebrandstraat onderdak verleent
aaneen vleermuisfamilie?
• erin Thesinge een zwarte oolevaar is gesignaleerd? (Net n aalscholver oplaange "knik"poten) .
• de gele driehoekjes op de weg
verwijzen naar dewaterputten voor
de brandweer? Ze zijn onlangs opnieuw aangebracht.
• de FotovandeMaand inprincipe
bedoeld is voor onze beide eigen
fotografen?
• foto'svan derden altijdwelkom zijn
elders indekrant?Mitserruimte is.
• wij ook heel blij zijn met door u
aangeleverde tips en/ofkopij?
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