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Opzaterdag 19 juni werd hetGeweideHof officieel geopend. De openingwerd verricht door dewinnares
van decake en koekbakwedstrijd, mevrouw Lolkje Bronsma uit 5tïens.

HetGeweide Hof is open!

Korte voorgeschiedenis
DefamilieVan Zanten had eind2001
hetplan omeennieuweschuurnaast
de bestaande schuur tegaan bou
wen.Deze schuur was o.a.bedoeld
voordeopslagvanwerktLigen.Omdat
de familie Van Zanten allang bezigis
metbiologischelandbouw,kwam van
dezijde vanNLTOhetverzoek ofer
in denieuw te bouwen schuur ook
ruimte gereserveerd kon worden
voorde inrichtingvan eenbiologisch
informatiecentrum.Naallevoorsen
tegenstegenelkaartehebben afge
wogen, heeft men besloten om de
samenwerkingaantegaan.Aange
zien eraanparticulierengeensubsi
diewordtverleend, isbesloten een
scheidingaan tebrengen inhetboer
zijn en destichting Geweide Hof.
Eind 2002 isde stichtingopgericht.
Het stichtingsbestuurkijktvanuiteen
andere invalshoek naarbiologische
landbouwdandeboer zelf.Hetdoel
is om zoveel mogelijk mensen te
bereiken en teinformeren over bio
logische landbouw,inalzijnfacetten.
Over de inrichtingvanhet centrum
wasnog nietgoed nagedacht. Wel is
hetbelangrijkdatbezoekerskunnen
zien dat het eenbedrijf isdat men
bezoekt. Daaromiservoorgekozen
omeen glazen scheidingtussen in
formatiecentrum en bedrijf aan te
brengen.

Garmerwolde. de plek voor een in
formatiecentrum
Biologische landbouw heeft inmid
dels bredepolitieke belangstelling.
Het isdusnodig om de mensendie
hetafzetgebiedvormengoed voor te
lichten.Ditvoorlichten begintalbijde
basis(school).ln hetland zijnalver
schillende informatiecentra. Waar
om washetdan toch zobelangrijkdat
erookietsdergelijksindeprovincie

kwam? DeprovincieGroningen was
nog een blanco gebied, alleen bij
Ebelsheerd inNieuwBeerta bestond
een informatiestand.Echterhetge
ven van informatieopeenuitgebrei
de en structurele manier werd nog
niet gedaan.
Aangezien de familie Van Zanten
een nieuwe schuur ging bouwen en
Garmerwolde gunstig ligt(vlakbijde
stad en midden in een groot land
bouwgebied),washetvoordeNLTO
een makkelijkekeus.

De doelgroepen
Hel Geweide Hof wil iedereen die
maarbelangstellingheeftvoor (bio
logische) landbouw,informeren over
ditonderwerp. Dit zijn dusheel erg
diverse groepen mensen. Basis
schoolkinderen kunnen wat leren
over waar brood vandaan komt met
het broodjespad, collega-boeren
kunnen geïnformeerd worden over
debedrijfsvoering en natuurlijk ishet
voor landbouwgerichteopleidingen
interessant om het informatiecen
trum enboerenbedrijf tebezoeken.
Ook wil hetinformatiecentrumzich
richten op vrouwen(organisaties),
omdat zij vanuit het consumptiepa
trooneen belangrijkedoelgroep vor
men (natuurlijk zijn mannen ook
welkom!).

Hetbedrijf enhetinformatiecentrum
Hetinformerenvan bezoekerswordt
een extra tak van sport voor de
familieVan Zanten. Zonodigwordt
erook deskundigehulp ingehuurd.
Wanneererbijvoorbeeldiets verteld
moetworden over een onderwerp
alsbijenhouderij, dan wordt er een
imker ingehuurd. Maarde boer kan
zelfnatuurlijkookvanallesvertellen,
bijvoorbeeldoverdeproducten die
ophet land verbouwdworden.Hier-

bij kunt u denken aan oude peul
vruchtsoorten, oude graansoorten,
enzovoorts.
Er wordt niet alleen verteld over
productenenproductiewijze,ook is
hetmogelijkomtijdenseenprogram
ma van zo'n 2,5à 3 uur letterlijk in
contact tekomen metdeproducten
en machines. Kinderen kunnen bij
voorbeeld ineenbak graanvoelen
hoe ditproduct aanvoelt,ze kunnen
het proeven en kauwen. Ook kan
men demachines van dichtbij bekij
ken enzienwerken.Tevens bestaat
de mogelijkheidomeen wandeling
door het land temaken.
Het Geweide Hof is absoluut geen
horecagelegenheid, maar er kun
nen wel groepen komen om geïnfor
meerd teworden over en bezig tezijn
mellandbouw,bijvoorbeelddoorhet
zelf bakkenvan brood.

De opening
Na hetvelewerk en delaatstelood
jes brakeindelijkdedagvan 19 juni
aan. De officiële opening van het
GeweideHof.Deopening vielgelijk
met deopen biologischedagen. Bij
deopeningshandeling,hethijsen van
de vlag door de winnares van de
wedstrijd,warenongeveer350men
sen aanwezig.Deopeningwerdver
richt onder het genot van een spe
ciaal biologisch wijnijevande familie
Venhuizen uitWirdum.
Na de plechtigheid werden ernog
een aantal toespraken gehouden,
door o.a. mevrouw Pot. deburger
meestervandegemeente.AI metal
een zeer geslaagde dag en een
goedestart voor eenhopelijk goed
bezocht informatiecentrum in Gar
merwolde!

Mocht umeerinformatiewillenover
hetGeweide Hofendereceptenvan
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Met het hijsen van de vlag in top
verrichtte mevrouwLolIgeBronsma
uitStiensdeofficiëleopening.
(Foto:HenkRemerie)

de cakes en koeken, dan kunt u
terechtopwww.hetgeweidehof.nl.

DettaenEllekevan derMolen



De schoolcommissie

Hangplek achter "De Til"

ElisabethTalenaar

Familie Ramaker-Tepper

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

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

ELSA RAMAKER

Waarom zijn erzoveel dingen,
dieniette begrijpen zijn ...

Het gemis zal altijd blijven, maar al die fijne hartverwarmende
reacties na hettotaal onverwachte overlijden van onze dierbare
dochter, zus enkleindochter

hebben ons ontzettend goedgedaan. Ook uw massaleaanwezig
heid tijdensde afscheidsdienst in dekerk van Garmerwolde met
aansluitend debegrafeniswas ons totgrotesteun entroost.
Hartelijk dank datuervoor ons was en bent.

(overgenomen vandewebsite www.thesinge.com)

AI gewandeld op De Omloop?
Thesinge heeft er een nieuwe zondagmiddagwandeling bij. Naast het
gezellige ommeije door 'dorp' enover De Dijk enlangs de Bakkerstraat,
kunnenwenuook evenDeOmloop nemen. Datishetnieuwe padjetussen
Molenweg en Molenhörn, langs dewoningen vanDhr. v.d,Woudeen Alex
Mollema.Jaapvan zantenbedachtde(nog nietofficiële) naam:DeOmloop.
Eenomloopishethoutenbalkonnetjehalverwegeeen molen,enook heel
toepasselijk voor hetommeije datwe opdeze manier kunnen lopen.

Nadat we alles bekeken hadden,
kregen we inhetrestaurant van het
museum (de SaksenstalGerrit)een
drie gangenmenu voorgeschoteld.
Hiernakregen we een gids indebus
en ging de tocht door de mooie
omgeving, de zgn. smokkellocht.
Voor een groot deel ging het door
Duitsland. De gidsvertelde opeen
leuke manier over de wederwaar
digheden die we tegen kwamen.
Terug in Losser, waar de gids af
scheid nam,kregen we degelegen
heid ietstedrinken.
Daarnaging hetnaar Schoonebeek;
ookweer door Duitsland.Onderweg
zagen weeen spoorlijntje. Dit was
hetEmmalijnije.Deze spoorlijnwerd
aangelegd door Koning Willem 111,
zodat zijn vrouw bij haar familie in
Bentheimopbezoek kon gaan.
InSchoonebeek kregen we in Res
taurant Wolfshoeve een kop koffie
met een saucijzenbroodjeaangebo
den. Daarna ging het terug naar
Garmerwolde. Tegen negen uur
waren allenweer thuis enwas een
mooie, gezellige dag teneinde.

RoelieDijkema

land brachtdehond -ineen varkens
blaas, vastgebonden om de nek 
jenever mee.Zejoegenhem door 't
bos naardeandere kant. Vanuit Ne·
derland ging hij dan terug met koffie.
Toendedouaneditdoorhad,lieten ze
een loopse teefin'tbos lopen:datkon
dehond nietweerstaan enzo werd de
smokkelaargepakt.
Enweet uwatsmokkelklompenzijn?
Dat zijnklompen,waaronderde zool
andersom was geplakt. Alsdemen
sen rechtdoorgingen,liepen despo
rendeandere kant op. Zo brachten
ze dedouane opeen dwaalspoor.

Op de smokkeltoer

Wehebbenveel lastvan jongerendiebuitenschooltijd ophetschoolplein
verblijven.Derommeldieze achter latenisnietalleenheel storend,maar
somsookronduitgevaarlijk.Bijhetlaatsteincidentmoesteengrootdeel
van de zandbak worden afgegraven nadat een kleuter zich had
gesneden aan glasscherven.Erwordtoverwogen hetschoolplein afte
sluiten, maar dat zou ten koste gaan van kleinere kinderen die na
schooltijd wel met veel plezier van het plein gebruikmaken.

Even over 08.00uur begon dereis
dan echt. Met een volle bus werd
koers gezet naar Twente. 't Was
mooi reisweer: niet te warmen de
zon scheen.Watwil jenog meer.Een
beetje later dan gepland. kwamen
we inDenekamp aan voor de koffie.
Daar waren weook wel aan toe;en
dekrentenwegge ging erook goed
in.
Om 10.30uur werd weer gestart en
ging het naarOverdinkel. Onzechauf·
feurwoubinnendoor,maar tottwee
keer toe liep de weg dood in een
zandpad.Dusweerom naardegrote
weg en met vertraging arriveerden
we in het smokkel- en texti elmu
seum. Hier kregen we twee films te
zien:één overhetsmokkelen en één
over detextielindustrie.Daarna kon
den we hetmuseum bekijken; ook
hierkregen we tekst en uitleg bij.
Uit defilmbleek hoe vindingrijk de
smokkelaars waren. Per persoon
mocht jelegaal een half pond koffie
mee degrens over nemen. Een ge
zin met tienkinderenging iederedag
-elkmet eenpak koffie indehand 
over degrens. De kleinste had haar
poppenwagen mee. Als dedouane
die gecontroleerd had, hadden ze
kunnenziendat hetwagentje onder
het matrasje vol met losse koffiebo
nenlag.
Maardedouanewasook nietachter
lijk. Toen ze zagen dattwee vrouwen
boter onder hun kleren verborgen
om de grens over te smokkelen,
nodigden ze dedames binnen om
zichbijdekachel tewarmen.Ze lieten
zezo lang zitten.datdeboterbegon
te smelten. Toen dedames verder
mochten, was ervan deboter niet
veel meer over.
Ookpaktenzesmokkelaars,dieeen
hond lietensmokkelen.VanuitDuits-

De jaarlijksedagtocht van reisclub Thesinge/Garmerwolde vond op
22juni plaats. Om 07.30uur werd uit Ten Boer vertrokken. Nadat in
Sint Annen enThesinge passagierswaren opgestapt, arriveerdede
bus in Garmerwolde, waar de rest instapte.
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Juffers enHanebalkendoorDeRijge;
Balans tussen ernst en scherts
Op de voorkant van de flyer voor de voorstelling van toneelgroep De Rijge zie je een foto van deoverkapping van de schuur waarin de
hanenbalken enjuffersuit detitel zijnverwerkt. Zoals gebruikelijk vindtdevoorstelling plaats op boerderij De Rijge aan deBovenrijgerweg
in Thesinge. De tekst op de achterkant geeft informatie over de inhoud van Juffers en Hanebalken: een makelaar geeft een 'dijk van een
presentatie' voor deverkoop van een boerenbehuizing, een Ouderenwoongroep is op zoek naar een geschikte locatie. Stofgenoeg voor
komische verwikkelingen, maar...met een serieuze ondertoon.

De OuderenwoongroepZo.W.Zo. Zorgeloos Wonen Zelfstandige Ouderen.
(Foto:WolterKarsijns)

Uitverkochthuis
Hetvaltnog niet mee om een kaartje
tekrijgen voor een voorstelling.Alle
negen avonden zijnuitverkocht,zon
der dat erveel publiciteit isgeweest,
vertelt Joanne van der Meulen.Zij is
een van develevrijwilligers ('Kijken is
leuk,cateren ook') die ieder jaarweer
bij devoorstelling betrokken zijn. Als
hetpubliekeen plaatsje heeftgevon
den,komt makelaar F. Bruinsma ge
agiteerd binnen en verzoekt iedereen
mee naarbuiten te gaan,om hetpand
en detuin tebekijken. Het isimmers
kijkdag. Zijn charmante assistente
Angelineverstrektparaplu's.lndetuin
zitde oude Hendrik Graanhuis met
zijn kijker:voor hem ishet vogelkijk
dag.Hij magdanvergeetachtig zijn, hij
weet zeker dat hij met zijn Aaltje (of
was het Eeltje?) zijn grond niet zal
verlaten.

Knappe slotscène
Na de rondleiding metaandachtvoor
authentiekedetailsalsgesnedenvoe
gen en putdeksels,nemen dekijkers
weer hun plaatsen inen worden ze
doordemakelaarvoorzien van plaids
en dekens. Tijdens dedemonstratie
met lichtbeelden komt deOuderen
woongroep ZoW.Zo, Zorgeloos
Wonen Zelfstandige Ouderen, bin
nen:drie mannen en twee vrouwen,
allemaal uitgesproken types. De ka
rakters zijnsomswatdichématig.maar
dankzij deverrassende flash-backs
krijgen ze verdieping. Deze scènes
biedeneenblikin hetverledenvande
personages of een visie op ouder
worden.Hetzijn bij vlagen ontroeren
de momentendieJuffersen Hanebal
ken dejuistebalans tussen schertsen
ernst geven. De acteurs slagen er
goed inteswitchen van karikaturale
typeljesnaargevoeligescènes.Natal
van verwikkelingen is het ook hier
"eind goed, algoed" ineen knappe
slotscènewaarin Kees Faber en Nel
lian Dijkerna minutenlangzonderwoor
den laten zien wat liefde is: na dertig
jaar hebben Hendrik Graanhuis en
zijn Aaltje elkaar het jawoord gege·
ven.

DeoudeHendrikGraanhuismetzijn
kijker:voor hem ishetvage/kijkdag.
(Foto:WolterKarsijns)

Nieuwe regisseur
Na de voorstelling moet regisseur
Ton Rohde achter de coulissen een
sigaretje roken.'Even ontladen, want
hetwas vanavond extraspannend.Er
zaten namelijkcollega's indezaal.'
Ton Rohde is professioneel acteur,
schrijft teksten en regisseert daar
naastregelmatig stukken bij amateur
gezeischappen.Ditjaarvoorheteerst
bij De Rijge; het contact kwam tot
standvia het Centrum voorAmateur
kunsten nakennismakingbleekhette
klikken tussen spelers en regisseur.
Devraag van detoneelgroepwaseen
stuk met ouder worden als thema
waarin delandelijke locatie De Rijge
een rol speelt.'Beidethema'szijnook
inmijn eigen leven actueel',zegt Ro
hde. Hij doelt daarmee niet alleen op
zijn levensfase, maar ook ophelteit
dat hij zelf een stukje grond heeft in
een landelijkeomgeving,aandeWes
terwijtwerdermaar. 'Ikben eerst op
zoekgegaan naarbestaande toneel
stukken, maar vond geen passend
stuk.Toen ben ikzelf gaan schrijven,
waarbij ikeen aantal personages en
scènes,met name indeflash-backs,
hebon~eend aan bestaandestukken.
Zo ishet verhaal gegroeid.'

Goede samenwerking
Overdeeerste samenwerking metde
Rijge isRohde erg tevreden. 'Het is
een luxe met zulke goede amateur
speiers tewerken en ook om zoveel
voorstellingen tedoen. Meestal stu
deerjemet een amateur-gezelschap
een stuk invoor drie voorstellingen.
De Rijge issterk inhilarischestukken;
Juffers en Hanebalken vraagt een

andere manier van spelen. Het eist
meer van hun spelkwaliteiten. Soms
zat ikmet gekromde tenen, meestal
zat ikme teverkneukelen inde zaal.'
Rohdevindthetookeen uitdaging om
op deze locatie te spelen: 'zonder
decor. zonderachterwand endetroep
gewoon laten liggen'. De repetities
vonden plaats indeschool inThesn
geofinDe Meul'ninSint Annen. 'Op
het laatst,toen we indeschuur repe
teerden,viel alles opzijn plaats.'

Enthousiaste reacties
Onderde juffers en hanebalken inde
schuur van De Rijge heerst na afloop
een geanimeerde stemming. De ca
tering zorgt voor eten en drinken,
spelers en publiek praten na. Acteur
Jan Bcxem uit Bedum,sindstweejaar
lid van degroep kijkt terug: 'Hetwas
een boeiend thema, alzoekend zijn

we gaandeweg totditresultaatgeko
men. Dat is best spannend. Omdat
het stuk over oud zijn gaat,heb jede
neiging langzaam tegaan spelen. Dat
was wel eens moeilijk.'Nellian Dijke
ma,bewoonstervan De Rijge,geniet
erzellvandathaarhuisenschuureen
prominente rol inhetstukspelen: 'Het
voegt iets toe. Ik heb er geen pro
bleem mee dat al die mensen hier
rondlopen.Ikga echt niet extra poet
sen.' Enthousiaste reacties zijn alom
tehoren. 'Een mooie balans lussen
ernstig en serieus',hoor jeveel men
sen zeggen. 'Ookvoor jongeren een
leukstuk',zeggen FemkeTon (16)en
haar vriend. 'We komen volgend jaar
weer! '

Anne Benneker-Sanders

Wist-u-dat ...
• de Agrishop van 26 juli tot 16
augustus isgesloten?
.onze brijventer maandag 2augus
tus weer begint?
• dokter Friezema net aan zijnva
kantie is begonnen? Maandag 23
augustus is hijweer present. Voor
spoedgevallen kunt uterecht bijdok
terEnsing.
• deBiobizz niet meer inGarmer
walde zit? Hetbedrijf isverhuisd naar
het industrieterrein inGroningen.
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Graalwerkzaamheden voor de nieuwe riolering inde buitengebieden. (Foto: Wolter Karsijns)

Inhet juni-nummerisdewebsite van
Hertbert Koekkoekver1<eerdvermeld.
Het juiste adres is:
www.herbertkoekkoek.nl.

Karel Drabe

Zomerexpostitie

"Duikster'; recent werk van Herbert
Koekkoek.

indezekwestie werddieavond dan
ook consequent de IBA niet uitge
sproken als 'iebaa", maar als "ie
bah".

', HtlMl.1.t...
- herhert

koekkoek

De voorlichtingsavondgingover alle
hakenen ogen en kosten diebijde
aanleg vandeIBAkomenkijken.Een
leukdetail van dieavond vondikde
wijze waarop het woord IBA werd
uitgesprokendooriemandvanGront
mij.Het islang geleden,maartoen de
kinderen zindelijk moesten worden,
hadhetbij diedreumessennietveel
zin omhetbelang van hygiëne uil te
leggenaande hand vanbacteriën,
faéces en urine enzo.Datwas toch
echt een brug tever, en de kwestie
werd toegelicht met de begrippen
'grote bah" en "kleine bah". Met 
denkik-veel gevoelvoordenuance

manshoog en een meter breed en
diep.Erzijn ookelektrische pompen
indezeIBA. Kortom,hetiseen riool
waterzuivering inhetklein.

GARME RWOL DE
ro (050) 5424 962

b.g.g.06-20188706

Veeservice
R. van der Woude

Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigdheden

hetzogenaamde"zwartewater' (van
't toilet)en "grijzewater"(vanspoel
bak,douche,wasmachine,etc),wat
neerkomt op een septic tank van
maar liefst 6rn', Dat iseen vrij kost
bareoperatie,waarbij bedachtmoet
worden dat zo'nkolossaal dingook
ingegraven moet worden.
In een aantal gemeenten, waaron
der Ten Boer, isdaar de volgende
oplossingvoor gevonden:1)dege
meenteplaats zo'n IBA, 2)deeige
naarzorgtzelfvoorde aansluiting,3)
het waterschap zorgt voor het on
derhoud,4)deeigenaargaat nu wel
rioolbelasting betalen. Overigens
zuivertdeIBAdiedoordegemeente
aangeboden wordt een stuk beter
(ongeveer 90%). Maar desalniette
min is het een kolossaal ding van
twee of drie tanks. Iedere tank is

Voor cadeaus,
huishoudelijke artlke
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 4040

CAIEi"

DeIBA

Uherinnert zich misschien wel,on
geveer5à6jaar geleden,de kwestie
van de riolering en datvrijwel elke
stad opde schop ging inverband met
onderhoud en aanpassing van de
riolering. De reden daarvoor waren
destrengere richtlijnen van het mi
nisterie VROM. Ook inTen Boer is
toeneen rioleringsplan gemaakt.Een
speciaalpunljeinde nieuweregelge
ving isdatVROM becijferd had dater
ietsvan 100.000huishoudens(bijna
eenstad dus)inNederland niet aan
gesloten waren op de riolering. Dat
moest veranderen.
Ook inTen Boer isdaar naar geke
ken,en een aantalhuishoudens inde
zogenaamde'buitengebieden",denk
bijvoorbeeld aan de Lageweg van
GarmerwoldenaarThesinge,zullen
opderioleringaangeslotenworden.
Maar een aantal huishoudens ligt
zover af,dat aansluiting een kostba
re zaak wordt. Ikben vergetenwat
preciesde(landelijke) normwasvoor
'tekostbaar",maar het was ietsvan
- naarikmeen - ti. 16.000per aan
sluiting.Voordezehuishoudenshoef
dedegemeente geenverantwoor
delijkheidtenemen.
Dekeerzijdevandemedailleisdatde
eigenaar erzelf voorverantwoorde
lijkisen voor een adequatezuivering
moet zorgdragen. Inde gemeente
Ten Boergaathet om zo'n90 huis
houdens.De nieuwenorm istenmin
ste30%zuivering vanhet totaalvan

De afkortingIBAstaat voor"lndi
viduele BehandelingAfvalwater".
Op 22 juniwas hierover indorps
huisDe Leeuween voorlichtings
avond van degemeenteTenBoer.
De avond was speciaal georgani·
seerd voorhuishoudensdieniet
opderioleringzullen wordenaan
gesloten.
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Folkert van Zanteninactie. (Foto:Dhr. Teuben)

Zwemvierdaagse Ten Boer
Onder grote belangstelling deden ook dit jaar weer vele kinderen en
volwassenenmeeaan dezwemvierdaagse inDeBlinkertinTenBoer.Zowel
Thesingeals Garmerwoldewasvertegenwoordigd. Voor meerfotos kunt u
kijken opdewebside..www.zwemverenigingtenboer.nl".

Karla Postma
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Nie/s deJong heeftzijnbaanljes a/weergetrokken. (Foto:Dhr. Teuben)

sEE

Tot ik eensop aanradenvan eenvriendin bij de
GROENEWEGslager binnenstapte.Daarwerdik
vriendelijk9eholpenenkreeg ikook nog antwoordop
mijnvragenoverdebereidingswijzevanhetvlees.
Zij bieden daarnaast eengroot assortimentaan.
Bovendienverkopen ze enkel eersteklas vlees.
Voormij gevenjuist dekwaliteit endesmaak de
doorslag.

Lv
JUIST DE KWALITEIT EN DE SMAAK
GEVEN DE DOORSLAG

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Ikhouvanlekkeretenenbesteed danookveel tijdaan hetmakenvan een
uitgebreide heerlijkemaaltijd.lekkeresalades,smaakvolle sauzen,verse
groentesennatuurlijkeenheerlijkstukvlees.Omdat ikzeerkritischben
indekwaliteit van mijnaankopen wisseldeik vaak van slager.

~udman
Thesinge

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

.:; ..... ...... ·"8
' qölid(llL

Van Introductieduik
tot Divemaster
• Duikopl eiding
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotograf ie
Bel voor meer informatie!
(050) 5417941

• Grasdijkweg 3
• 9798 TCGarmerwolde
• inlo@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool jI~j)1
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Waar gaat al dat lange verkeer naartoe?
OpbezoekbijdezuiveringinGarmerwolde.Bijhetinfocentrumgemeld,wat nuisomgedoopt totprojecUeam centrum. Hoewel bijdeRijksweg
nog melding wordt gemaakt van het Dienstengebouw is men toch werkelijk begonnen met de Deelstroombehandeling ook wel
stikstofverwijdering uit het rioolwater enafvalwater van de RWZI enSwiss Combi.nl. Erwordt een klein betonnen bassin (31700 m3) met
middenin een overlooptank gebouwd,welkemet koolstofbron gevoed zal worden en dezuurtegraad gelijkhoudt. Ditnoemt men nitrificatie.

Groeljes,Sieb-Klaas Iwema

Metdankaandhr.J.deEngelse
van hetP-team, voor uitleg en
rondleiding.

c I

c

gemaal; effuentsloot met noodbrug

Onderschrift: Denoodbrug overdeeffluentsloot naar hetvoormalige land
van de familie Iwema. (Foto: Sieb-KlaasIwema)

opslag loog,
controlegebouwen,buffer,enz.
denitrificatiebassin,
52800 m' groot
nitrificatiebassin,
31700m' groot

heen van defamilie Iwemawas en
komt daar alseen dijkvan13meter
breed en75cm hoog teliggen;t.z.t.
komen erstruiken en bomen op.Half
juli gaat men metde vastedambezig;
hierkomen drie grote duikers met
grondlichaam teliggen.
Dewerkzaamhedenopdezuivering
wordendoordeGrondmij en enkele
noordelijke onderaannemers ge
daan. De Grondmij doet de Deel·
stroombehandelingenmoethetover
ongeveereen jaarsleutelklaarople
veren.

Dit iséénvan deeersteveranderin
gen. Er volgen nog meer; middels
een fotoofberichtjehoud ikuop de
hoogte.

Waargaataldat lange verkeernaar
toe?
Er wordtgebouwd opruim350 hei
palenvan 11 meter lengte (327on-
der de bassins en 25 onderde ge- C=
bouw1jes);deze zijnvoorde bassins
nog twee meter degrond ingeheid. B=
Degrond dieloskomtbijhetgraven,
gaat via een noodbrug over de ef- A=
fluentsloot naar het land dat voor-

Vervolgens gaathel viadebuitenste
ring naar een zuurstofarm bassin
van52800 m3.Hierhaaltdebacterie
de laatstezuurstofuitdestikstofver
bindingenzethetomingasvorm (lijkt
op 7-up).Dit noemt men denitrifica
tie.(Gewoneluchl bestaatvoor 75%
uitstikstof.)
Het stikstofrijke water is afkomstig
vande perskamers van deRWZIen
SwissCombi. Het water van Swiss
Combi komt met ± 60 gradenaan;
als de behandeling heef1 plaatsge
vondenishet nog ongeveer 35gra
den. Deze restwarmte wordt in de
gehelezuiveringgebruikt,waardoor
detotale omstandigheden 3à4gra
den positiefworden beïnvloed;met
als resullaatdatdebacteriën sneller
groeien.
Alsallesklaaris,zal destikstofuitstoot
gemiddeldzo'n10milligramperliter
per jaarzijn.

Eindelijkzijn de jongeuilen bijdefamilie Boswijkuitgevlogen.Rondom hun
boerderij laghetbezaaidmet dode muizen. (Foto:Marga Boswijk)
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A/ooie fietsroute voor een zomeravond
Ookditjaar hebben Roelie en Roelfweereen mooie fietsroute uitgezetin
onze prachtige Provincie. Echt een mooieroutevoor een zomeravond.
1 Rij vanaf café Molenzicht langs de molen hetdorp uit.
2 1eweg rechts (Bovenrijgerweg)
2 Eindeweglinksaf naar Ten Boer. E
3 Bij stoplichten rechtsaf,weg volgennaarWollersum. ~
4 In Wollersum over de brug rechtsaf. g'
5 Volgdeweg langs het kanaal ,danrechtsaf overde Bloemhofbrug. 'g'j
6 Na 'fam. Kempers' rechtsaf (GrauweDijk) =
7 Bijdriesprong linksaf richtingLuddeweer. ~
8 Danrechtsaf naarLageland.
9 InLageland debrug over (café De Ij zerenKlap)

10 Weg volgen tot paddestoel 22688-001 , hier rechtsaf over fietspad.
11 Einde fietspad linksaf.
12 l ewegrechts(Kooilaan)
13 Einde weg rechts. richtingRuischerbrug.
14 Bij stoplichtenrechtdoor naar Noorddijk.
15 Na een paar honderd meter rechtsaf richting molen.
16 Over het hooghollje het Boer Goensepad op.
17 Einde fietspadlinksafdeLagewegop
18 RechtsafdeG.N.Schutlerlaanop.
19 Café Molenzicht einde.

PietHuisman



sanitair en verwarming
--#-..............B.......U......RINGA

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

SOlITAIRE & GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a- Tel.3021785· Ten Boer

G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

IJZERWAREN - GEREEDSCHAp· VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAAfOO~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598)431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Bi j ons loop je binnen voor.....
• OntWlkkl'kon en druid ::1Ii"1 van VIsitekaart JE' to t compkote hUlsst JI

• RUII~l@ ccüec tse fam rliedrukwE'rk

Text 'elciruk, zwartwi t - en ldeurlc.opleerl var'!uitstekende kwalite it

• ece kee. progra",maboekJE'S. 91dSerl, pencdiecen, f lyers e tc

•
Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer

(050) 302 1715
info@ bluem ule.ol

Gazelle

Batavus

Scott-USA

Be-One
Eigenlijk te creatie f en veelzijdig om op te noemen

Kom eens Idng s voor een vr ijb lijv €'oo M1vks.

Ich('~n uitwis~kn kan voor beide partijfm ~rlri~nd IoWrken

• • :J.

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racef iets en
Mountainbikes
Hybrid es
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeling .

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merke n!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kled ing

Fietsschoenen
Fiets helmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoire s
Onderdelen

AGRISHOP
divers in groenten & fru it

Directe boerderij verkoop

• groenten & fruit
• aardappelen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzui vel
• salades & rau wkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921 /5418462

Fax (050) 4042922
Goeden gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHAND EL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . Ofl . SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en acce soires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg15

Garmerwolde
(050) 3021624

Admmi"'4Ii, · Ritsema
Uw adres voor.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schunerlaan 46
9797 PC Th esinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven enparticulier handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way· prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06 • 51581046
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Deschool kan tevreden zijn overhetzomerfeest,want de symbolische koe
isruimschoots gehaald.(Foto: Wo/terKarsijns)

Ruimte om van gedachten te wisselen,
Ruimte om te dansen.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.

De schoolverlaters van de aBS Garmerwolde: Janine Arends, Groene
SchoolinWinsum;lanvanDompselaar, Kamerling OnnesCollege vwomavo;
HenkWigboldus,WillemLodewijk Gymnasium.(Foto:HenkRemerie)

Schoolverlaters Garmerwolde

Roefeldag

Schoolverlaters Thesinge
De schoolverlaters van CBS De Til in Thesinge: Jeroen Ensing (inzet),
Groene School inWinsum;Feitze vanZwol, Willem LodewijkGymnasium;
Nikki Ebeling,PraediniusGymnasium;LucievanZanten, WesselGanslort
College; Marjolein Havinga, Wessel Ganslort College; Susan Vaatstra,
WesselGansfortCollege. (Foto:Wo/ter Karsijns).

Netalsvoorgaandejarengenoten ooknuweerJeroenGroothof(,Folkert van
Zanten, Bennie van Zanten, Michiel Admiraal en Mat/hijs Kol van een
geslaagde roefeldag. De jongens waren enorm onder de indruk van de
mode/boten.(Foto:Jaap vanZanten).

HenkBusscher

kunnen, maar het foldertje meldt
tevens dat een geit € 115 en een
konijnbijna€ 20kost.Datistochwel
ergveel? Iemand meent dathier de
dierenartskosten en hettransportbij
inzitten,maarwaarom kopen zedan
diedieren niet inAfrika? De kleine
lettertjesin het foldertje geven uit
komst: Iedere aankoopissymbolisch
en vertegenwoordigt een bijdrage
aan het totale programma van de
Stichting Heifer. Deschoolkan tevre
den zijn overhetzomerfeest,wantde
symbolischekoe isruimschootsge
haaidenvande opbrengst (€ 731)
kunnenook nog weleen aantalsym
bolischegeiten,kippenen bijen ge
kocht worden.

Woensdagmiddag 30juni, dezon schijnt en het is gezellig druk op
het schoolplein inThesinge.Ouders,kinderen enleerkrachten lopen
doorelkaar heen te praten en te eten, terwijl dekinderen spelletjes
doen. Eenecht feest zoals datineen kleindorphoort. Het feest wordt
geopend door een koe met een zonnebril op. Sommige mensen
zeggen dat dit juf Jessica geweest is, maar dat kan ik nauwelijks
geloven! Hoogtepunt van hetfeest was natuurlijk hetoptreden van
de kinderen zelf, die verschillende dansjes ingestudeerd hadden.

Zomerfeest De Til
feestvieren voor een goed doel!

De opbrengst van het feest was
bestemd voor de Stichting Heifer
Nederland.Het afgelopenjaar had
dendekinderen zelfookalgespaard
voor dit goede doel,dat beoogt die
ren aan mensen innood teschenken
inAfrika en Oost-Europa. Hierdoor
kunnen mensen inontwikkelingslan
denbeter zelf voorzien inhun levens
onderhoud. Tot dusver hebben de
kinderenvan De Til eenkoppel kip
pen, een bijenkorf en een geit bij
elkaargespaard.Dedoelstelling van
het feest was een koe te kunnen
schenken.
Dit geeft onderdeoudersnogal wat
discussie.Want het foldertjevan de
Stichting Heifer verklaartdateen koe
€ 450 kost. Dat zou misschien wel
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VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Sto% nderhoud,
Maaikorven. Ktepelmaaien,
Gtootpakpersen,
Grond/ransporl,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N. t;rnntl..Jff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 15 35

VAN DIJKEN
Autoschade
~~ ,

~ .';J?:'l :1
~ .....- ....

"
Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kolle rijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

~~~MST(Jl>~O

~1<

TOMMY
Voor vakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandelingvolgensafspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

f() 050 • 5421615

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

p.~. .'. ~ tSliklt' ( / I -,

-1'0'« ' -,iC'Z ,,~ \
~\:r , \

''\p di i
~ Icur.~n

Voetretlexmàssage

zon'n,~~

Prunusst raat 51
wij k: Setwerd

Te lefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

verzorgd e vue ten Komen ver d er

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

. .,

:i ~::: Oosterseweg tb
I. Ir::. 9785 AD Zuidwo lde Gr.
::.::- Tt!. (050) 301 23 J2

wwwvaatstra.ul
va.1ts t ra@va.atstr.J.ol

lvf~vvU/

lvf~
Lageweg 13A
9797TAThesinge
050-5416272
www.romantico.nl

.I. Ri jlessen voorkinderen en
volwassenen

.I. Pensionstalling

.I.Tevens terdekking:
de bewezen NRPS·rijpaard·
hengst Romanticoende uniek
goudgele ponyhengst (1 .48m)
Romantic Popcornv.Romantico

DOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE-lH . ALO. LELY
• HARDI . FELLA

• KVERNELAND . KONGSKILDE

• FRASTO. PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO. KEW. TORO
• STIGA. HUSaVARNA

• MTD. GARDENA. BISON

• ZIRCON. CRAMER

LAN DBOUWMECHA NISATlE BEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nljver1leidsweg 5 Ten Boe r (050 ) 3023614

Oog1\ferl{
OPTICIEN VAN81een's

5AKKEI:2IJ
H. Weslerslraal18 Ten Boer (050) 3021~27

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne coutacdenssystemen • gediplom eerde specialisten

BoellhoIt - Hensbroea
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

M el,beIIHClke..ij
ée,·lijk t-Iol.t \!.O .F.

Tafels op maat in iallere houtsoort
(ook oud houi!)

Tevens restaurate vanAntieke meioels.
's zaterdags geopend (10-17 uur),

of na afspraak

Dorpsweg58- 9798PG Garmerwolde
T(aSO) 5494580 · F(aSO) 5494579

Gediplomeerd
schoen hersteller
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Er komt weer een bluescruise!
Op zondagmiddag 31 oktober wordt voorde tweede keer deBlues
cruise georganiseerd! De opzet blijft grotendeels hetzelfde; met
oldtimer bussen van het busmuseum in Veendam wordt u langs de
drielocaties vervoerd, waar u kunt genieten van devolgende bands:

• Ruischerbrug,Speeltuingebouw
RiverZydeco Band,5mans formatie uit Raamsdonksveer met accordeon
bluesen zydeco muziek
• SintAnnen,deMeuln
Johnny Blue&the Race uitDelfzijl,eveneens5man metjumpbluesen rock&
roll
• Thesinge, cafétJopje
Litlle BoogieBoy BluesBand,3 man uit Aalsmeer metChicago blues

Ineenvolgend nummer van de G&T krijgt umeer informatie.
Indedeelnemendedorpen startde verkoopvan dekaarten éénweekeerder,
houddit inde gaten wantvorigjaarwaren de 150beschikbarekaartensnel
weg!

DeBluescruisecrew

De winnaars vlnr. frik Kappeteijn enTjeerdDrabe. (Foto:AukeG. Kuipers)

JeudeBoulestoernooi Gannetwolde
HetJeudeBoules toernooi georganiseerd doorVereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde gehoudenop zaterdag 19junijl.heeftondanksdehectiekrond
devoetbalwedstrijdNederland-Tsjechie toch nog een aantaldeelnemersop
debaan gebracht. De jeugd van Garmerwolde wasruim vertegenwoordigd
ophetspeelveld.
De eerste prijs werd gewonnen door het team Tjeerd Drabe en Erik
Kappeteijn,terwijldetweede doorhetteam GeesjeSanting en BettyVisscher
inontvangst isgenomen.

AukeG. Kuipers
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Wie weet waar deze boerderij
staat c.q. heeft gestaan?
Hel kan zowel indegemeenteTen Boeralsergens erbuiten zijn geweest.
Mochtdezeboerderij inde (oude)gemeente Ten Boer- inclusiefdeandere
kant van het Eemskanaal,thans horend bij Lageland -of het dorpOverschild
staanIhebben gestaan,dan zou deze foto eventueel inhetnog uittegeven
boerderijenboek kunnen worden opgenomen.
Als alles goed gaat,wordt ditboek n half toteind 2005uitgegeven. Tussen
19juli en20 augustusworden bepaalde boerderijen en andere objecten per
helikopteropdefoto gezet;het landenenopstijgengebeurtvanafeen perceel
land aande Bouwerschapweg.
Zodra deinschrijving voorhet boerderijenboek kan plaats vinden,zultudit
viadeG&T vernemen.

Reacties graag naar:Sieb·Klaas Iwema,Jaagpad 9,9991 TD Middelstum
ofHillieRamaker, Dorpsweg 26,9798 PE Garmerwolde.



QUICK-sTEP.
flooi!

: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

lES

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL
~r#lIi~

Smit

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

aUping

~
~~

"'irisette·
'KI...
... de Ploeg

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
050 5421890

24 uurs-dienst
• Rioolonts toppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-i nspectie
• Gevelrein ig ing
• Impregneri ngen

Ptiit KUIL
REINIGINGS SERVICE

Oslo weg 126
9723 BX Gro ningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilrelniging.nl

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC
€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparaties & upgradet

/ / /

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - tel . 0598-393504

NIJDAAt
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Gron ingen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam.nl

)

/7i

)

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking
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Foto van de maand
Nieuwsgierig.(Foto:Wo/terKarsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsiins 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26 - 050·541 5335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatische incasso € 10,40 p.i.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op Internel :
www.garmerwolde.net

Kopij Inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SChutterlaan 16;
uiterlijkwoensdag 18augus
tus vóór 18.00uur.

Agenda
Elke zaterdag en zondag
Metaal-atelierHerbertKoekkoek Be
venrijgerweg 19Thesinge:
van 13.00 - 17.00 uur en op af
spraak.Metaalkunsl-exposilievan
vijfmetaalkunstenaars.
Informatie op:
WWN .herbertkoekkoek.nl.

Erediensten
SOW gemeente

Indeze G&T vindt u deeerste uiteen reeks puzzels. Dit keer ishet een
filipinepuzzel met een thema.Het thema vandeze puzzel isGarmerwolde,
Thesinge enomstreken. Veel plezier ermee. De oplossing vindt u in de
volgende G&T.

Omschrijvingen:
A. Wordt inzowel ThesingealsGarmerwolde fanatiekbeoefend
B. Bij dit bedrijf is recenteenopendag geweest
C. Retspadindeomgeving vanGarmerwoldeenThesinge
D. IJsvereniginginGarmerwolde
E. Wordtbinnenkort eenactie voor opgestart
F. Maandelijkse rubriekindeG&T-Express
G. Stond vroeger inéénvanbeide dorpen
H. IJsvereniginginThesinge
I. Staat ook maandelijks indeG&T-Express
J. Weeljes
K. Dit heeftdeG&Tonlangsgevierd
L. Geeft aan wat erdekomende tijdtedoen is
M. Een wild dier ishierdenaam van

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van allemerken
wasautomaten en drogers,

koelkasten,diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

1 augustus
11.00 uur Thesinge,
ds. Meihuizenuit Kantens
8 augustus
? uur Thesinge,
?
15 augustus
9.30uur Garmerwolde.
prof. Ter Velde
22 augustus
11 .00 uurThesinge,
ds. Volbeda
29 augustus
11.00 uur Thesinge,
ds. Meyer uitSauwerd
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