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Koffie, koek en kletsen •••
10,17,50,80,130...Het is maar hoejehet bekijkt.In1988 kwam dominee deVries-Satenburgophet idee om een koffiemorgen teorganiseren.
De kerkenraad vond hetbest, maar verwachtte nietdat het aan zou slaan. Iedereen dievan gezelligheid hield, zowel mannen als vrouwen,
jongenoud,kerkelijk ennietkerkelijk,was welkom. De dames van deVrouwenverenigingwaren erwelvoortevinden,duseenaantal gasten
had ze al. Alszij nu zorgde voor koffie met wat erbij, danzou derest wel lukken ...

ven derzo'n20tot 22mensen bieons
aan veur n kop kovvie met wat te
kaauwenentekletsen,dedrij K'svan
onzemörns, Omdatwe alzo'nzetbie
mekoarbennen en omdatdegemid
delde leeftied ver boven de 30ligl.
kenthoast nail aans of der bennen
ons inI verledenmensenonlvalen.
Touvallegzagiklest nfoto oeIonze
beguntiedendinpasdringttgoud tot
joe deur we! der apmaol weggoan
bennen.Gelukkeg naitapmoal veur
de grode oversteek, summegen
hemmen gewoon naanderkosthoes
zocht.Zokon t gebeurendatwie op
ainmoal 5 mensen zaggen vertrek
kennaarBloemhof,endal hakterin
vanzulf.
Het leek onsnoareg ideeomaaldij
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Heila teruggebracht totdrietal.) Bo
vendien was hetprecies tienjaaren
ééndag geleden datwij onzeeerste
koffiemorgen organiseerden. Wie
had datgedacht,toenwijaantraden
...Volopreden dusvoor een feestje!
Dit keergeenkoffie metkoek, maar
koffie met een chocoladeeitje. En
daarna ... gebak! En tot slot een
glaasje multi-vitaminedrank of ap
pelsap. (In van dij mooie gloaskes;
woar koopjedij?) Pluswat plakjes
kaas en worst.
De ideale sfeeromherinneringenop
te halen. Winy verwoordt het als
volgt: "Demainsten van onswaiten
nog hal best dat we tien joar leden
met oareg wat meer lu om toavel
zaltenasdizze möm.Geregeldscha-

men?Deeerste koffiemorgen nieu
we stijlwasop23februari 1995.We
dedenhet inonze eigen Groninger
taal;ietswatgelukkigingoedeaarde
viel.Mevrouw deVries lietons eerst
onze eigenwegvinden;pas naver
loopvantijdkwamzijsamenmethaar
man een keertje bij ons tegast. Dit
beviel zo goed, dat zij lanqzamer
handweer totonze vastekring be
gonnen tehoren.

Feestje
Op donderdag 24 februari 2005
kwamenwijvoorde130'keerbijeen:
50keeronder debezielendeleiding
van mevrouw de Vries-Batenburg
en 80keermiddelshetviertal. (Sinds
februari 2004 doorheloverlijden van

Na 50koffiemorgens ging dominee
deVries met emeritaat en moest er
een opvolger worden gevonden. Na
enigaandringen.besloten Winy Re
merie,HillieRamaker,Rika Boeren
Heila Heeresdestaptewagen.Winy
werd de woordvoerder. Hillie bleef
schrijven, Rikadeed deinkopen en
Helta bewaaktedepenningen. Bo
vendien ontving Heltaonsaltijd gast
vrij inhaar huisom helprogramma
voordevolgende keertebespreken.
We hadden erwel een hard hoofd in:
zouden de mensen wel blijven ko-

De eerste keer kwamen er alleen
damesopdagen;deheren moesten
nog aanhet ideewennen en hadden
helvolgenshen veel te druk in de
tuin. Na eenaantal keren lukte het
een paar heren over de streep te
trekkenenalseréénschaapoverde
damis,volgen ermeer ...Hoewelde
mannennog steedsindeminderheid
zijn. maken ze thans een wezenlijk
deel uil van de club.

Inhetbeginwas ernoggeen sprake
van een vast ritme; ook een pro-

grammawasernietaltijd.Een abso- rel~~~~~~~~~"
lute topper was de introductie van ~
Sinterklazin. Wat hebbenwe gela
chen toen diegekke Corrie potsierlijk
uitgedost binnenkwam! Maar ook
serieuzeonderwerpen passeerden
de revue. En niet te vergeten: het
dorpsnieuws.Onzedominahad de
weg gevonden om met het reilen en
zeilen inonzedorpen opdehoogte
teblijven. Ookwerd ermetKerst-en
soms ookmetPasen-ietsgemaakt.
Alsjedoor hetdorp liep, kon jeaan
de versierselen voorhet raampre
cies zienwaardekoffiemorgen men
sen woonden.



Gedachtewisseling met de inwoners van Garmerwolde over de gecombi·
neerde vergunningaanvraag ten behoeve van de RWZI.(Foto:Henk Remerie)

Gedachtewisseling RWZI
Op woensdag 2 maart. kreeg het dorp de gelegenheid om met de
deskundigen van gedachten te wisselen over de gecombineerde
vergunningaanvraag van derioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) te
Garmerwolde.

Tot slot worden de volgende vier
mondelingebedenkingeningebracht:
1. Die kade moet worden opge
hoogd zodat, indien de zuivering
overstroomt opde poldersloten,de
lozing ook daadwerkelijk plaats zal
vindenbijdehuidigeoverstort.
2. Verbetert inderdaadde kwaliteit
van dat donkerbruine water in de
sloot langshetEemskanaal?
3. Let opdat vrachtverkeer overde
OudeRijksweg.
4.Wil jenog wel agrarische productie
indedirecteomgevingvande zuive
ring?
Ditinverbandmetdehogeeisen die
aandevoedselveiligheidwordenge
steld.Zouhet niet beterzijn om een
bufferzone van 500 meter te creë
ren?

Hillie Ramaker·Tepper

ten zijn echternooithelemaaltevoor
komen. Neembijklachten zospoedig
mogelijkcontactopmetde rwzi ofde
provincie (hetAlarmnummervan de
provincieisdagennachtbereikbaar:
050-3t8 0000).
• De toename van het vrachtver
keer over deOudeRijksweg.Mega·
kranen, nieuwe vervoerders, toele
veringsbedrijven ... heen gaan ze
vaak over deOude Rijksweg. terug
wel bijdeafslag. Dat bord staat te
dichtbijhetkruispuntendelette~es
zijn wel ergklein ...
• Overstort effluentwater naar de
polder? Hetmoetnietopeen andere
plek; ingeengeval instilstaandwa
ter.

• Is de controle wel genoeg ge·
waarborgd? Het waterschap con
troleert zichzelf.
• Waarom niet alle regenwatervan
het verharde oppervlak ophet ter
reinrichting zuivering? En nietalleen
deeerstetien minuten.
• Desloot langshet Eemskanaal is
vies stinkend water.Antwoord :Wij
garanderen datuit diepijpenalleen
maar regenwater komt wat nage
noeg schoonis.
• Bedrijfsnoodplan voor demede
werkers. Dus als het ontploft, ploft
het binnen dehekken? Antwoord :
Eendergelijke calamiteit wordt heel
klein geacht.
• Wie meet degeuren? Hoe vaak
worden wenog verrast door calami
teiten? Zoalsdatwatervan Heiploeg
uitZoulkamp. extreme droogte, die
vrachtauto'smet datslib, verstopte
slibfilters...Antwoord :Inhet begin
waren er wat aanloopproblemen,
maar datisnu opgelost. Calamitei-

Na hetopeningswoord doordeheer
Bloupot (hoold afdeling milieuver
gunningen van deprovincie Gronin·
gen) volgt aan de hand van een
aantal sheetseen uitvoerigepresen
tatie c.q. toelichting opdegecombi·
neerde aanvraag Wet Milieubeheer
(Wm) en Wet Verontreiniging Op
pervlaktewateren ty/vo)doordeheer
Harder van het waterschap Noor
derzijlvest. Daarna gaat de heer
Bloupot verder met zijninleiding;te
vens isergelegenheid om denodige
vragen en opmerkingen te spuien.
Enkeleonderwerpen:

k Heb heur met opzet tott lèst be
woard: de vraauw zunder wel wie
hiernaitzillenzollen.Devraauw dij
ditmeugelkmuik,dijder inleuldeen
metveulenthousiasme de eerste50
kovviem örns veur heur reken nam.
Jammergenog zitook zai nait meer
bieons aan toavel, mor vergeten is
z'allerminst. Corrie deVries-Baten
burg, onze olie domnee. Altied vol
ideeën,actiel,socioal.
Zezol t prachteg vonden hemmen
dat wie heur geesteskind inere hol
den kennen en nog steeds tiedensde
wintermoanden bie nkander kom
men om soamen kowie tedrinken.
wat lekkersder bie te kaauwen en
met mekoar tekletsen:

Dou iknoar dekowiemörns kwam,
zallen doarookmeneeren mevrouw
Ganzeveldvand'olle Rieksweg. Hou
wel ik meneer Ganzeveld mor ain
moalmetmoktheb:haizatdouinzien
rolstoul bie toavel. Baident warren
zeer betrokken bietwel en wee van
de kowiemörns. Zo kreeg domnee
ooitopnSunderkioasffiÖrn ngedicht
en npakje woaroetdizze zullgemok
tehoamer kwam. Bie heur olschaid
kreeg ik de hoamer plechteg over
handegd.
Der bennen nog wat mensen wèst.
mor dijwarren der mor kort bie.

Thaisners warren ook welkom en
der zillen nog steeds nstel bieons.
Doar zat indertied Mientje Noord
man ook tussen.Zai genoot veuraal
van de knutselmörns: ze was hal
handeg met dat gepriegel. Ook ain
van t eerste uur was Menk Pops,
want bie alles wat erinGaarmwöl te
doun was, zat vrouw Pops. In te
genstellen totMien~e warren knut
selrnörns aan heur juust nait be
steed. Zis indertied soamen met
vrouw Reutelingsperger verhoesd
noarBloemhof. Mainstiedkwammen
ze soamen naardekowiemöm. Me
vrouw Reutelingsperger heurde je
naitzoveul zeggen.Zai woont nou in
Hunzerheemendoarschient zegoud
opheurplek,want doar ruirtzezuch
oareg wat meer.

Precies njoar leden kwam derdeur
toverlieden van Hella nènd aan de
soamenwaarken tussen ons vaal
ren. AI npooske haarheurgeestons
verlollen, mor veur dij tied was ze
veur ons nperfekte gastvraauw.
Ook tiedens dekowiemörns luipze
rondmet kowie en kouk. En zewas
mienklok! MetHella indebuurt haar
kgain horloge neudeg.As t heur te
laank duurde, tikde z'op heurklokje
enkeek mie dinaan met nblik van:
Magst nou wel weer wieder goan.

HillieRamaker- Tepper

ofwezegen es bie langs te goan,
herinnernsophoalen.Devolgorde is
pure willekeur, gewoon wat erbie
mie end'aander vraauwlu omhoog
kwam borreln.
D'eerste dijmie int zin schut isJan
Oetham;dijkon altied zodreug oet
houkkommen.kVergeet nooitweer
da'k n trui aan haar met veurop n
ploatje van dekopvan nkirrel. Oldat
mien man was.wol Oetham waiten.
Nee,datisJames Dean, vertelde ik
hom. Hai keek nog ais goud entoun
klonkt:Doarwol ikookwel zillen,mor
dinaansom.
Jansje Diekstroa,veur naantal van
joebeter bekend asJansje Hut,ston
ook nogopdijloto.Zaivon tprachteg
tussen onsinen mog halgeern met
allerlei mensen proaten. Zekwam
altied soamenmet BougienGanze
veld;dijzat mainstied hierophouk.
Zai von nait zohal veul dingen echt
mooi. Ikherinner miedij mörndat ik
aan kwamzellenmetnkistvolvrum
devreterijvanEddyVegter.kVertel
deder nait allinnegwatover, nee,k
luit joe t vremde spul ook pruiven.
Tenminste, as je wollen. Nou, en
Bougien wol nait. Zai haar laiver
stamppot mousensniebonen asaal
dijnijmoodsefratsen.
Mevrouw Pelleboer isook alnhalle
zet naitmeerbie ons.Morwiewalten
datzai tprachteg von bie onsomdat
ze inainmoal zoveul dörpsgenoten
bie mekoar haar om met teproaten.
Entiedens dekowiemörnswasdaar
roemschootsdegelegenhaid veur.k
Waitnogbestdatwiemetonsclubke
veur t eerst temokken kregen met n
staarfgeval. Wie besteedden daar
echt even aandacht aan en noa 01
loop kwam mevrouw Pelleboer bie
mieomtezeggen datzedathal mooi
vonden haar.
Piet en Wietske de Vries bennen
sindsdecember 2003 alnaitmeerbie
onswèst. VeurPietisdatookmoeilek
netuurlek:hai isinjannewoarie2004
noarCoendersbörgoverbrocht. Piet
•zeenooitzoveul,datwas echtnstille
genieter, mor Wietske haar heur
bekjeopt rechtesteeen moggeern
kletsen.Zai zatten altiedstief noast
nkander.
Vrouw Wolt zai kook nog zo opheur
stekkie zillen. Zai was der ain van t
allereerste uur. Toundersproakevan
wasdaternkowiemörn kommenzol,
belde ze vrouw Tepper oldijook met
ging. Ook Titie en Hillie zillen der al
varèldijeerste keer. Vrouw Wolt von
thai gezelleg en mistehaastnooit Net
asmeneer en mevrouw Schutemoa;
dij warren ook altied van departij. In
tbegunkwammenzenogmetheur45
km autoo~e . Mevrouw Schutemawas
altied inveur wat nijs; van heur is t
gezegde:Jebennen nooilleoldom te
leren.
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Bie Noordbrouk rechtseai
Dit is de titel van het radioprogramma dat elke zondagmorgen
uitgezonden wordt op Radio Noord van 08.00 uur tot 11.00uur. Het
wordt rechtstreeksuitgezonden vanuit een dorpergens indeprovin
cie.Zondag 6maartwas Garmerwoldeaan debeurt.Om hier tekomen
moesten deprogrammamakers wel een omweg maken,wantals jebij
Noordbroek rechtsaf gaat kom je via Zuidbroek, Kolham, Scharmer
en Harkstede vanzelf in Garmerwolde. Dat de opnames van dit
programma deze keer in Garmerwolde plaats vonden was vooral te
danken aan Auke Kuipers.

B.J. Hegen

Detta van der Molen

alwashet heel erg leukom eens een
klein beetje achter deschermen te
kunnen kijken.

Al lesverloopt ogenschijnlijkheelge
makkelijk ensoepel, maar vermoe
delijkisdatwel deroutine die ieder·
een heeft.Nade uitzending werder
nogeen borreltjegedronken.AImet

De Radio Noord uitzending vanuit Kerkhörn; kringgesprek 0./.v. Jacques
d'Ancona.(Foto:Henk Remerie)

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

Blues in Gannerwolde: Again !!

B.J. Hegen(www.bjhegenbluesband.nl):bluesgitarist.zanger,tekstdichter,
schilderen cartoonist. Hijkentovereenperiode van 40jaareen wisse/ende
muzikalecarrière. Tegenwoordig ishijweer'masterofhis own blues'en de
CD -LonesomeRaad"isdaarhetklinkende bewijsvan.Z'n huidige begelei
dingsbandbestaatlouteruitde "echte"Bluesmuzikantendie zeerwel instaat
blijkenom B.J. Hegen tebegeleiden.

Devorige avond, alweer bijnaeen maandgeleden.was een groot succes.
Bloedstollendeblues: Ginaen haar bluesband kunnen erwat van! Klasse!.
Enook deJazz-enBluesgroep DeMeul'n uitSintAnnenspeeldedesterren
van dehemel.Hartstikkemooie muziek! Zoietswordtopprijsgesteld,blijkt,
wantDorpshuis DeLeeuwwasbijnaafgeladen.Veelen enthousiastpubliek.
Enprimasfeertje.zoalseen paarbluesliefhebbers uitDelfzijl opinternetlieten
weten.

'Swinging Garmerwolde' organiseert zaterdag 23 april om 2t .30 uur in
dorpshuis De Leeuw, opnieuw een Bluesavond. Ditmaal treedt op: de
DrentseChicago-Bluesband

radiomakenneerkomt opheel veel
wachten.
Bijdeboerderij vanJan aangekomen
liepen we luid knerpend door de
verse sneeuw naar destalwaar het
goed toeven was. Hier werd Carel
Hazeveldgeïnterviewdoverzijn schil·
derijen, die opgesteld stonden op
een aantal stropakken bij de scha
pen. Heel erg sfeervol. Nadat we
door Tinievoorzienwarenvankoffie
was Auke aan de beurt. Inmiddels
was hetalnanegenen.Jan WigboI
duswasklaar metmelken en Janne
ke steldehem de eerste vragen bij
een aantal pasgeborenlammetjes.
Later liepJanneke met Jan Wigbol
dus door het dorp om hem teinter
viewen over het dorp.
Ondertussen liepenwijweer richting
Kerkhörn, waar de kachel lekker
branddeen dekoffieklaarstond.Aan
tafel haddeninmiddels Hannie Ha
venga,Janvan Dijk,CarelHazeveld
en Auke Kuipers plaatsgenomen.
Tegen tienen arriveerde Jacques
d'Ancona.toch een bekendeNeder
lander. Hijwilde lekkerindewarmte
blijven maarwerd door deregisseur
naarbuiten gestuurd voor een kort
gesprekje.
Na het nieuws van 10.00uurwerd
hetvervolg van deuitzending aange
kondigden tevensdat erappeltaart
(gebakkendoorJannaHazeveld)en
appelcake (gebakkendoorPiaPops)
op tafel stond ter keuring. Dat liet
iedereenzich geen tweekeer zeg
gen,hetsmaaktedanookverrukke
lijk.
Ondertussen werd ergeïnterviewd
en moest iedereen stil zijn. Maar
tijdensdemuziekvlogen degrappen
over tafel. Maardeopmerkingendie
dangemaaktworden,zijn echterook
tehorenindegeluidswagenendaar
wordtdanweerdirectopingespeeld.

Voor cadeaus,
huishoudelijke artikelen

en speelgoed.

CAIEi'\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

CAIEi"

Hoekomtzo 'nprogramma totstand?
Omhiervaneenindruktekrijgen ben
ikopdeze bewuste zondagmorgen
alom 07.00 uur opgestaan en me
richting Kerkhörn begeven om de
sfeer tegaan proeven. De reporta
gewagen stond eral enderedacteu
ren liepenrond,voornamelijkwach
tendopdegasten. zoals Carel Haze
veld,Jan vanDijk.AukeKuipers.
Om 8.00 uur begon deuitzending.
JannekeVos,éénvandepresenta
toren vanhetprogrammastondmet
een koptelefoon opte wachten op
instructiesvan de regisseur. Carel
Hazevelden AukeKuiperswarenal
vertrokken naardeboerderij van Jan
Wigboldus.waarJanneke ook heen
ging.Evennaachtengingenwij(Jan
neke Vos,Elleke,RiëtteenDettavan
der Molen) ook op pad.
Ineenkalmtempo liepenwe vanaf
hetkerkhofrichting Damsterdiep. Af
entoe verteldeJannekewatoverde
omgevingindemicrofoon,dan maak
tezeweer een praatjemet ons. We
zijnerwel achtergekomendat live

Bakkerij van het jaa r 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment
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Vaarstelling Het Paradijs in Garmerwalde
Vrijdagavond 11 maart was dekerkvan Garmerwoldehetdecor voorhettoneelstuk"Het Paradijs". Waren bij deofficiële première in Assen
slechts twintig toeschouwers aanwezig, indekerkbanken InGarmerwolde namen meer dan zestig mensen plaats.Met desfeervolle omgeving
droeg datzeker bij tot een geslaagde avond, voor spelers en publiek.

VemnochtaanhetHoge~nd

TheatermakerArno van der Heyden
speeltinditstukvan Jan Veldmande
rol van boer Derk Paradijs.Met hart
enzielverknochtaanzijnboerderijop
hetGroningse Hagelandheefthij nooit
zijn plekwillen verlaten.Iedereenom
hem heen isvertrokken.zijnvrouw is
overleden, zijn enige zoon geëmi
greerd naar Nigeria.Getroffen door
een hersenbloeding slijt Paradijszijn
dagenineenzaamheid. Als de Itali
aanse fysiotherapeute Nina.een rol
van de Italiaanseactrice SaraErcoli.
zijnleven binnenkomt,wordthetno
digeoverhoop gehaald.Zijheefthaar
land enhaardochtertjeverlatenom
inNederland een nieuw leven opte
bouwen.

Humor
Hetstuk speelt zich afineen keuken
ophet Hageland. Videobeeldenop
een meerdan levensgroot scherm
engeluidsfragmenten laten het ver-

ledenvandepersonageszienenhun
gedachten horen. Op andere mo
menten laat het scherm scènes die
op dat moment worden gespeeld
sterk uitvergroot zien of komen er.
soms grappige.intermezzo'svoorbij.
Paradijs gaat vooral over keuzes
maken.Blijf jeop jeplek en isdat een
keuze om gelukkig te zijn of kies je
voor een leven op een nieuwe plek.
Wordjedaargelukkig van? Paradijs
zetje aan hetdenken en maakt jeook
aan het lachen.

Enthousiast
Het Paradijs is een Grand Theatre
Grenzeloosproductie.Een paarkeer
perjaar trekt GrandTheatredepro
vincie in;voorstellingenuithun circuit
worden dan gespeeld in kerkjes of
boerenschuren in de regio. Grand
Theatrewerkt daarbij nauw samen
met plaatselijke commissies. in dit
geval decommissie van dekerk van
Garmerwolde.Het Paradijswerd net

als"Graan" in2003speciaal voor GT
Grenzeloosgemaakt.Naafloopvan
hetstukkon onderhetgenot vaneen
glasworden nagepraat. Inzo'nklei
ne. intieme ruimteraken publieken
acteurs makkelijkmet elkaarincon-

tact. Uitdeenthousiaste reactie van
hetpubliek bleek wel datditinitiatief
vande plaatselijkecommissievoor
herhaling vatbaaris.

Anne Benneker·Sanders

Kinderen in het Geweide Haf
Deborden langs derijksweg voorhetGeweideHofzijn geplaatst en
er zijn al verschillende activiteiten geweest in de boerderij van de
familie van Zanten. Maar naast markten, lezingen envergaderingen
gebeurt ermeer. Erkomen namelijk ookregelmatig kinderen. Nadat
ik dil gehoord had heb ik Vera opgebeld engevraagd of ik eens een
ochtend mocht komen kijken watdiekinderen daar nudoen. Zokan
ik (als PABo-student) wat ideeën opdoen en doorgeven op stage
scholen.

Op een woensdagochtend was
groep 1en 2van deSwoaistee uit
Lewenborgop bezoekbijhetGewei·
de Hof. De kinderen waren bezig
methetthemabakkerenze hadden
allemaalhuneigenbakkersmutsmet
naam op. Verabegon meteenpren
tenboekdat gaatover de verschil
lende soorten graan en wat daar
mee gedaanwordtvoordathetbrood
is.Daarnamochten dekinderenzelf
aande slaginkleinegroepjes.
De kinderen vermaakten zich heel
goed en waren erg gemotiveerd.
Natuurlijk was hetzelfbroodjes bak
ken het leukste voor de kleinqes,
maar ze waren ook heel erggeboeid
methetkijken,ruiken en voelen van
deverschillende soorten graan en
het maken vaneigen schorten.
Nadat alle kinderen broodjeshad
den gebakken mochten ze nog even
inde schuur kijken om daar even te
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rennenenopdefototegaanbij een
van demachines.
Hetwas heelmooiomdekinderen zo
geboeidbezigtezien.
Hetisme welduidelijkgewordendat
ditheel ergleukisvoor kinderenvan
debasisschool van groep1toten met
B(en latereventueelnoghet voort
gezet onderwijs). Het niveauwordt
aangepastopde groep en deruimte
iszodanigingerichtdatiederkind zich
heel goed kan vermaken. Ik heb nu
hetprogramma van hetbroodjespad
gezien,maar erkomt nog veel meer.
Ikraad uaan zeker eens een kijkje
nemen opde site van het Geweide
Hof, waar nog veel meer te lezen is
en een agenda staat voor komende
activiteiten inen om hetGeweide Hof
(www.hetgeweidehof.nl).

RiëttevanderMolen

Tuinmarkt
Op zaterdag 16april a.s. iserophet Geweidehof (bedrijfvanZanten)
teGarmerwoldeeentuinmarktvan 11 .00-16.00uur.Diversebloemen.
bollen,zaden,stekjes,enz.zullentekoopwordenaangeboden,zodat
uuw tuineenvrolijkebloeiendesfeerkuntgeven eneventueelookeens
veranderen.Ookkuntuopdeze dag advies krijgen overuw eigen tuin.
Kom gerust (vrijblijvend)langs.
Standhouders zijn ookvan hartewelkom.
Hebtustekjes(vaste planten,struikjes,enz.)overuit detuin,ofleuke
ideeën, dan graag contact opnemenmetVera van Zanten, telefoon
050-541 609 1.



I.fVERA NCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Telefoon : 050 . 54961 50
Fax : 050 · 5496151
Email: info@vishandelsmit.nl

VISHANDEL
~~~.

Smit

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Voor de complete
w.0nin!f!nrichting {f-~?:.
ZIt u bIJ ons ". I

/

op de eerste rang , ;:: I I
Bijons vindt utopmerken ophet ge biedvan: 1_ ~
gordi jnen, laminaat,bin nen-enbuitenzonwering .\-:~!f"1
envloerbedekking' I~- I

A
j

r:J (LS LAGTER \~~\
" ONIMO'N"CH" "" -~;~M"'- - -.--~

Stadsweg63 TenBoer (050) 302 1383

~
~
QU ICK'STEP'

flOOR

aupJng
~
DIInIoI?.'~

$irisette'

ptJ!/
"'1lII.... de Ploeg

Drogisteri j - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

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

p!it KUIL
'i'#'Ulfllua;
Osloweg126
9723 exGroningen
T (050) 5421890
F (050)5423n8
I www.kuilreiniging.nl

RlrrSEM~
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Gras dijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

JPCOM
computers
Degel ijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparat ies & upgrades

/1 . /

NIJDAAf
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterre in De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam.nl

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050- 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. V.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504
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Geo-jeugd voetbalt voor Azië
Zaterdag12februarivondophetvoetbalveldvanGEO een bijzondere
wedstrijd plaats. Een benefietwedstrijd voor de slachtoffers van de
tsunamiramp in Azië, georganiseerd door Hugo Sikkink( 11), keeper
van E2.Alles wasperfect geregelddiezaterdagmorgenom10.00uur:
deburgemeester was er, degeluidsinstallatie stondklaar, persfoto
grafen hadden de camera's in de aanslag enJaap Nienhuis van TV
Noord stak zijnverhaal al af. Maar er leken twee spelbrekers te zijn:
de regen die met bakken neerviel en ziekte van de initiatiefnemer...

Na de warming-upkande wedstrijdbeginnen.(Foto:AnneBenneker-Sanders)

AnneBenneker-sanders

Kijkvoormeerinformatie overde
actie van de scholen op:
www.josephhaydn.nl

Het resultaat is...
Nadewedstrijdtrokken HugoSikkink
enHenkdeHaansamen hetwinnen
de briefje. Drie mensen hadden de
uitslag 5-2 goed geraden endebal
gingnaarAgnesSpang.Deuiteinde
lijkeopbrengst van deactiebedroeg
€ 3501Hugo zelf zatwatstilletjes in
dekantine.
Teziekom nog veeltezeggen.De
aanwezigenvattenhun waardering
kort maarkrachtigsameninhet lied
"Hugo bedankf .

dan?'Vinckemöllerheeft sinds 1985
contacten metverschillendefamilies
enscholen indorpeninSriLanka.De
JosephHaydnschoolondersteunde
al samen met de Driebond en de
OpstapinNiekerkeenschoolinTrin
comalee. Ook dit dorp is door de
tsunami zwaar getroffen. Daarom
hebbendescholen nuextraactiesop
touw gezet.Vinckemöllerisdanook
heelblijmetdezebenefietwedstrijd.
De regering in Sri Lanka zorgt wel
voorherstelvandeschoolgebouwen
maarnietvoordeleermiddelen.Rene
Vinckemöller gaat in de zomerva
kantie zelf naarSriLanka toeom met
het ingezamelde geld ter plekke
schoolspullen voor dekinderen te
kopen.

De E'rs spelen bij GEO,deD'ers bij
Engeibert. Ook dat maaktedewed
strijd heel bijzonder. Maar het ging
uiteindelijk allemaal om het goede
doel. Vantevorenkonjetegen beta
ling deuitslag raden. Wie de uitslag
goed had geraden,kreeg een prach·
tigewedstrijdbalméthandtekeningen
van de spelers van Fe Groningen.
OokdathadHugogeregeld.'Gewoon
evenHansNijdamgebeld.'

Niet telaat
'Is het niet een beetje laat. nu nog
eenactie voor Azië',vragen sommi
gemensenzichaf.'Zekerniet',zegt
René Vinckemöller, adjunct-direc·
teurvandeJosephHaydnschool in
Groningen,vanonderzijndruipende
paraplu. 'Denoodhulpvan degeza
menlijkehulporganisaties isgewel
dig, maar tijdelijk. Nu al neemthet
'nieuws' van deramp af.Overeen
half jaar,als denoodhulpstopt.wat

Goedspel
Na deaftrapdoor deburgemeester,
werd het een spannende wedstrijd,
waarinopvallendgoedwerdgespeeld.

Kinderen voorkinderen
Alle wedstrijden werden afgelast,
maar dit evenement m6est door
gaan.Burgemeestermevrouw Rika
Pot sprak een kortopeningswoord.
'Het is heel goed dat kinderen hier
iets doen voor de kinderen daar.
Kinderen zijndetoekomst,zijmoeten
weer naar school kunnen', bena
drukte ze.Daarkwamen despelers
hetveldop.HetE2team van GEO en
het 0 team van Engeibert.Henkde
Haan,oud spelervan Groningen en
BV Veendamen voormaligscheids
rechter had voor despeciale gele
genheid zijnscheidsrechtersfluitweer
tevoorschijngehaald.'Geweldig.om
de kinderen met zo'n overgave te
zien spelen',was zijnreactie.

Overleg gemeente - G.N. Schutterlaan
Verslag vanhet gesprek op 24januari jl. in het gemeentehuis in Ten Boer met aanwonenden en dewerkgroep G.N. Schutterlaan.

OCst~E'\"eg 52 - 9785 15 ZUIdwokje - (OSO)549 7857 - mfo@riE't land net • 'NWW.rietland net

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

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten .

Aanleiding voorditgesprek was,dat
een aantal aanwonenden overlast
ondervindt van de kunststof drem
pels,die tijdensdereconstructie van
de Schutterlaan zijn aangebracht.
Naaraanleidingvandeklachten over
trilling-en geluidhinderhebben ver
tegenwoordigers van degemeente.
samen met de leveranciers vande
drempels.meerdere malengetracht
ditprobleemoptelossen. Zowerden
dedrempels eerst ietsuitdeas van
deweg gelegd enerwerdeennieuw
typedrempeluitgeprobeerd.Helaas
zonderhetgewensteresultaat.

Tot dusverre is er geen oplossing
gevonden die afdoende tegemoet
komt aandegewenstesnelheidsbe
perking.zonderdater sprakeisvan
trilling· engeluidhinder.

De burgemeester en de heer Lade
van deafdelingRuimtehebben met
debetrellendeaanwonendenen de
werkgroep G.N. Schutterlaan ge-

praat om samentot eenoplossing te
komen. Tijdens dit gesprek is ook
nadrukkelijk stilgestaan bij het ge
drag van deweggebruikers. Het is
eenvaststaand gegeven.datdesnel
heidsbeperking nietalleen kan wor
den'afgedwongen'metfysiekemaat
regelen. Het gedrag van dewegge
bruikerishetvoornaamsteaspectals
het gaat omverkeersveiligheid.

Mede inhet licht hiervan werdentij
dens het gesprek, mei instemming
van alle aanwezigen, de volgende
afsprakengemaakt:
De drempel die het laatst is aange
bracht,dezgn.Speedblocker.wordt
zo snel mogelijk verwijderd. Dit is
gebeurdop 25 januari,dedagna de
bespreking.
Er wordteennieuwe snelheidsrem
mergeplaatst:een markeringvan 30
km met dedaarbij behorende stop
strepen.Dezemaatregelwordttwee
maal toegepast,tussendebeide ver
smallingen. Ditgebeurtinapril/mei.

In aansluiting hierop wordt ook de
tweedekunststofdrempelverwijderd.
De functievan denieuwe maatregel
is,om deautomobilist ertussentijds
opte attenderen dathijbinnen een
30km/uur·gebied rijdt.
Na het aanbrengen vandenieuwe
maatregelen worden er snelheids
metingen uitgevoerd op dezelfde
manierals voor en tijdensderecon
structie.
Omdat het gedrag van de wegge
bruiker essentieel is omdenieuwe
maatregelen te latenslagen wordt
hieropdoordepolitiegecontroleerd.
De nieuwe maatregelenworden na

een jaar met alle betrokkenen geë
valueerd.

Ten slotte isafgesproken,datwijde
gemaakteafspraken bekend zullen
makenindeeerstvolgende uitgave
van de Garmer & Thesinger Ex
press.
Nietalleendegemeente, maarook
u als dorpsbewoner kunt een be
langrijke bijdrage leveren aan de
veiligheidindeSchutterlaan.Umag
elkaar daar ook op aanspreken.

Meteen vriendelijkegroet:
Mevrouw PotendeheerLode
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sanitair en verwarming

~..........B__U__RINGA

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

SOUTAIRE & GUIKEMA COIFFURES * Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 • Ten Boer

• ONTWERP. AAN LEG
• ONDERHOUD

• (5IER)BE5TRATING

Hoofdweg 64
9627 PE Helium

Telefoon (0598) 431135

HOVEN IERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

I
I
I

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ I
De winkel voor service & kwaliteit I

NIJDAMOO~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen I

(tegenover wijk Lewenborg) I
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

'--- -l

G .N. Schut ter laa n 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 - 3 0 21574

Reparat ie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Seott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationa le Fiets Project en

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ial s

Gazelle
Batavus

I

I

I

I

I

Kom (" E'1lS IdngS~ f'en vriJblij\l('nd advff.>s.

ld~~n ui tvllfsw len kan VOOf'" befcho par tijen vertrissen d _ rlu,,"

B TextlE'ldruk, ZWdrtwlt· en lrJeuri(op Leen van u it stekende kw.aI'1ert

• Boeken, prog rarT1fl'WlboelqEos, gtdsen, periodieken, fl)'('~ et c.

Eig enlijk te creatie f en veelzijd;g om op te noemen

""'u~r.,..~......J • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

---~;;-~-~~- ;~~~- j~-~i-~~~~-~~~~.~~~ ~ ---------. -:J-~~=~-3- - - ---1
• Ont ....,kkelen en drukken "iS" v's leka artje tot complete h.I.ss tijl 9791 AB Ten Boer

(050 ) 302 17 15
info@ b1uem ule.n l

Uw adres voon

Ad""i"w;, · Ritsema
& b~lalti"g(Jd/li(lbu,o I REINDER

vld VEEN
Voor bedrijvenen particulier handelIn:
+ Pallet- en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
+ ~ Palletwagens
+ Kantoorkasten
+ Gebruikte kantoormeubelen
+ Enz.
+ "Top war· prof. alumInium

steigers, trappen en ladders

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

I
I

I

J

financiële
administra tie

&
jaarverslagen

&
aangifte

in komstenbelasting

C.N. Schonerlaan 46
9797 PC T hesinge

relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1/ 82
mobiel 0651 533772

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021 624

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Bovag·lid - Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoi res leverbaar
Prima se rvice en reparat ie

AGRISHOP

Directe boerde rijverkoop

• groenten &fruif@
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzui vel
• salades & rau wkost

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050)4042921/ 541 8462

Fax (050) 4042922
Goeden gezond van de boerengrond

divers in groe nte n & fru it
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Donkere wolken boven Garmerwolde
We schrijven vrijdag 14april 1945. In deverte klinken schotenvan kanonnen en mortieren; af en toe horenwe een granaatinslag. De stad
Groningen maakt zich op voor een zeer angstige nacht. Het is zover: de Tommy's (Canadezen)zijn onderweg naar onze bevrijding van het
Duitse juk.

Het huisvande familieOosterhuis, Dorpsweg50. (Foto: AukeG. Kuipers)

OokinGarmerwoldegaat menonze
kere tijden tegemoet. Er zijn nog
Duitsers inhet dorp dieop het pad
tussen de huizen van de families
Bloemendaal en Oosterhuisaan de
Dorpsweg hier endaar wat munitie
hebbenneergelegd. Men vermoedt
datookhier inhetdorp wel gevoch·
ten zal worden.
Boven hetdorp vliegteen onbekend
vliegtuig, cirkelt wat rond en ver
dwijnt weer. Niemand heeft in de
gatendatdezedeomgeving,dusook
dekisten met munitie, heeft gefoto·
grafeerd.
De Canadezen hebben hun stefin
geninEelderwoldeopgesteldom de
stad Groningen te bestoken. Eén
geschut staat gerichtopGarmerwol
deom deaanwezige munitie inhet
dorpopteruimen en denogaarwe
zige Duitse soldaten tedemotiveren.
Maar zoverishetnietgekomen ...
Het wordt al aardig donker buiten;
niemand mag opstraat vertoeven,
wanthet is"spertijd" ingesteld door
de Duitse weermacht. Plotseling
beginnen denogjongeDuitsesolda
ten dekistenmet munitieopterui
menenvertrekkenrichting TenBoer
om nog weer later door te trekken
naar Appingedam,waar mantegen
manwordt gevochten.

In Garmerwolde zilten de meeste
bewoners indekeldersvandehui
zen,samen metburenenvrienden.
De familieMulder,wonendeaan de
Dorpsweg,isgevlucht naardekelder
van de familie Heeres, samen met
nog meer Garmerwolders.Ondanks
deangstdiemen voelt,kanniemand
vermoedendatindenacht van vrij
dag op zaterdag eenvreselijketra
gediezalplaatsvinden inhethuisvan
defamilieOosterhuis, D116 (thans
Dorpsweg 50).
Paen Moe Oosterhuishadden vier
dochters. Eén van deze dochters,
Jantje washaarnaam, isgetrouwd
met Pieter Johannesvan der Rey
den uit Beemster, Noord·Holland.
Het echtpaaris indeoorlogswinter

1944 uit Amsterdam gevlucht; sa
menmethun enigezoon,de9-jarige
Gerard,dienog een tijdjedelagere
school in Garmerwolde heeft beo
zocht.

DebeideoudersOosterhuis liggenin
debedstee,terwijldefamilievan der
Reyden een veilig plekje denkt te
hebben gevonden achter de voor
deurvanhethuis.Enjuistdaarslaat
deCanadesegranaat in!Defamilie
Bloemendaalzitindekelderernaast
en hoort de mensen schreeuwen,
maardurfternietuittekomen.Janije
enhaarzoontieGerard zijnopslag
dood;hethoofd van Gerard isoriher
kenbaar verminkt. Pieter van der
Reydenleeftnogenwordt metgrote
spoed naarhetnoodhospitaalinTen
Boer gebracht. waar hij nog even
leeft.

Enkeledagen later zijndelichamen
begraven op het kerkhof van Gar
merwolde:Pieter Johannes van der
Reyden,geboren 16 februari1906,
Jantjevan der Reyden·Oosterhuis,
geboren 14maart1902enGerardus
Nicolaas,geboren 26 februari 1936.
Rest mij nogtevermelden datmoe
deren zoon samen zijngekist.Onder
opdegrafsteen staat vermeld:Aan-

geboden door deinwoners van het
dorp Garmerwolde.

De families Oosterhuis en van der
Reyden hebben geen nakomelin
gen. Daarom heeft de Vereniging
DorpsbelangenGarmerwoldedefir
ma Havenga opdrachtgegeven het
grafvandefamilievanderReydente
renoveren.Degemeente steunt het
project financieel.Mochteen dorpe
Iingzichgeroepenvoelen om afen
toe een bloemeije op het graf te
plaa1sen. dan zullen we dit zeker
waarderen.

Garmerwolde, 18maart200S
Auke G.Kuipers

Met dank aan: mevrouw Harms·
MulderteGarmerwolde enmevrouw
Arkema-de Blécourt te Ten Boer,
voor de aanvullendeinformatie.

Ookinonze "oorlogskrant"van april
1995besteedden wij uitgebreidaan
dacht aan dit tragischegebeuren.

Ainke Ganzeveld-Woldendorp
vertelt:
sOavendsomnuurofnegen begun
detbombardement.Dijnacht...dou
hewe echt vuildwatoorlogwas!De

Huusmansduzzennait inheur aign
hoesblieven enbennenkroepend en
bukkend bieons kommen.Wie zat
ten gewoon in koamer, ronnom to
avel.As wieweer wat aan kommen
heurden(zziiee ... ziiee ...ziiee ...).
zeemien pa: "Doar komt weer ain:
bukken jonges, koppen onder to
ave!!" Woarveur? Dat wait ik aigelk
nait ...watkon zo'ntoavelbred doar
nouaan tegen holden.
Aanderdoagsmörns (sundoags)
ging Patdörpinenheurde daterdij
nachtdrij mensen raaktwarren:int
hoes, woar nou Henri Venengoa
woont,zatnjonkgezin(man,vraauw
enzeunje)metkuzzensachterveur
deur;heurollukonnennaitveulmeer
enwarren inbedstee liggenbleven...
dijbennen dergoud 6fkommen,mor
de kinder warrenaal drijdood.

Jan Walt schrijfto.a.:
Na dewinter kwamdeopmarsvan
degeallieerden hierechtopgangen
nazware gevechten indestad Gro
ningen werden we inGarmerwolde
opmaandag 16april bevrijd, Voor·
dien - indenacht van140p15april
- hebbenwehier echter nog zwaar
onder vuurgelegen. De middag er
voor stonden hier overal inhetdorp
legerwagensvandeterugtrekkende
Duitsers opgesteld en diewerden
opgemerkt door overtrekkende ver
kenningsvliegtuigen. Vanaf Eelder
wolde zijn we toen 's nachts met
kanonvuur bestookt. De Duitsers 
die lont roken- waren toen alweer
vertrokken, maar het dorp werd
zwaar beschadigd. Inhet huis waar
nuHenriVeningawoont,zijn nog drie
doden gevallen. Het echtpaar Van
derReydenmethunzoontje zijndoor
een voltreffergeraakt enliggen hier
op het kerkhof begraven.

Anjevan Dijken-Maat vertelt:
Op zaterdag14 april zagen we alle
maalDuitsers en anderlopendvolk
richting Appingedam trekken. De stad
branddeals een fakkel. We wisten
nietwatwe moestendoen:welofniet
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We kwamen erook achter waarom
ze juistopons hadden geschoten.Er
stonden 'smiddagsDuitse auto's in
het dorp;vliegtuigen cirkeldenrond
ennamenfoto 's. De auto'sstonden
op devaarten bij defamilieOester
huis,defamilie Anderson (nudokter
Friezerna), defamilie Wicherts (voor
maligbrugwachtershuis)en ons (te
genoverdeslaapkamer).

Rouwdienst
Doordat ze ernstigverminkt waren,
moestdefamilie Vander Reydenzo
gauw mogelijk worden begraven.
Goed materiaal voor kisten was er
bijna niet,daarom legdenze moeder

_ --"'- ~~_~_ ___i' en zoon samen in één kist en de

vader ineen andere.Toen debegra
fenisstoet eraan kwam, hielden de
Canadezen een muziekfeest in de
tuin bij depastorie.Mijnman verzocht
ze (met handen- en voetenwerk) om
tijdensdebegrafenis testoppen.Ze
voldeden meteen aanhet verzoek.
Erwerd een grote rouwdienstinde
kerk gehouden, waarbij heel Gar
merwoldeaanwezigwas! Er waren
maar zesdragers;na dedienstvroeg
mijnman vri jwilligersvoordetweede
kist: er meldden zich volop! Later
werd ermet een lijst door het dorp
gegaan en betaalden we met z'n
allen een monument. Hierdoor we·
ten we ook nu nogdat hetindenacht
van 14op 15april gebeurde.

Hetgraf van de familie V.d. Reyden. (Foto:Auke G. Kuipers)

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten endrogers,

koelkasten,diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook vo~ r inbouwapparaten.

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

Feestweek Thiasinga

(degebruiktespreekwoordenzijnmiddeleeuws,de betekenis istevindenop
www.middeleeuwen.web-Iog.nl)

RoelieKars/jns

Wehebbenverschillendepijlenopdeboog:Spelletjes,knutselen,barbecue,
voet-en griezeltochten,verhalen,dansen enmuziek, pannenkoekeneten,
poppenkast,boogschieten,riddertest,alleskomtaandeorde.Ookrondrei
zendeartiestenenander vreemd gespuiszullenThiasinga aandoen.Het
mooie isdatdeorganisatieendeuitvoering nietdoor een paarhorigenwordt
gedaan, maar dat de taken/programmaonderdelen door verschillende
groepen uitde burgerij worden gerealiseerd. Het feest vindt grotendeels
plaatsop het terreinvan deKloosterkerk en hetaangrenzende land van
leenmanKees vanZanten.Thiasinger,houdt degezant indegaten want in
demaand april ontvangt ge een epistel waarin hethelefeestprogrammais
opgenomen.Zodatge opdehoogtebent en dedans nietkunt ontspringen.
Uiteraardwordenudeduimschroeven niet aangezet. Maardeboogkan niet
altijdgespannen staan,dusneem een paardagen vrij .Beken kleuren waag
eendansindefeestweek. Erzalniets gebeurendatniet doordebeugel kan.

Halverwege het jaar 2004 beten de schepenen (het bestuur van
Dorpsbelangen) de spits af: in mei 2005 houdt Thiasinga een
middeleeuws festijn. Tegelijkertijd geelt dit bestuur het helt uit
handen doordeThiasinger burgerij de handschoen toe te werpen.
Voor de week vanaf 30 april tot en met 6 mei zijn er in Thiasinga
activiteiten met een knipoog naar de middeleeuwen gepland.

GARMERWOL/)E
(0 (050) 5424962

b.g.g.06-20 188ï 06

son heterveurzörgd dat iknvrijstel
lensbraifke van de commandant
kreeg ... din konnen ze mie mien
peerd en woagennait àfhoalen.

Veeservice
R . van der Woude

Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigdheden

Drie jaar eerder, in de Ganner &
Thesinger Express van april 1992.
vertelde de toen91-jarige mevrouw
Van Dijk:
We hoorden dat er bij de familie
Oosterhuisdrie mensenwaren ge
raakt! De beideouders lagen inde
becsteeenblevenongedeerd,maar
het gezinvanhun(laatstovergeble
ven) dochter raakte zwaargewond.
Defamilie Bloemendaalzat ernaast
inde kelder en hoorde demensen
jammeren en om hulp roepen! Zij
zagen echter geenkansom erheen
tegaan. 's Morgenswaren moeder
enzoonal overleden,maardeman
leefdenog; ze hebben hemnogop
een kar met een wit laken erover
naar Fivelhörn gebracht. Daar wa
ren dokters en verpleegsters!
Ookwaren ertwee mensen aan een
hartaanval overteden:Piet Dijkster
huis (ongetrouwd, wonende op de
boerderijwaarnuGoensewoont)en
"Oafie"Wieringa-Kuipers (waar nu
Strootman woont).

naar bec, Uiteindelijk zijn we toch
maar naar bed gegaan, een half
uurtjemisschien.'sNachtsom twaalf
uur begonnen ze teschieten. Direct
deeersteklapwarenalle ramen eral
uit:vlakbij hethuisvanoude Eitje(nu
firma Havenga) was eenbom inge
slagen. Wij met z'n allen naar de
kelder.Hetging dehelenachtdoor,
ik was vreselijk bang.Opdenduur
leer je het wel : als we ze hoorden
gieren, ging het goed engingenze
voorbij.Toen hetweerlicht werd(n
6 uur) hieldhet schieten op.
Bij Hendrik van Leggelo was alles
kapot en ook in het dorp was het
allemaal kapot. Bijdefamilie Ooster
huis zijndriemensen omgekomen:
deman isnog naar het hospitaal in
TenBoergebracht,maar moeder en
zoonwaren 'smorgensal dood.

Kees Klei:
tWashalmooiweer;wielaggen met
ons drijenintgras:Henderk Bonne
kou, Klaas Philipsen en ik. Opains
heurdenwienvreeslek lawaai :der
vuil nbombieJob Zunderman achter
t hoes! Hai haar de wereld van dij
bruibakken; doar vuil e precies in!
Wat n stuk lewaai! Bonnekou zee:
"Da's artilleriegeschut ! Wie mollen
mokken dat we thoeskommen!" Je
konnen veurtiedwel aalal schaiten
heuren - ze warren drok bezeg in
stad-mordouwedoarngranoatop
t dö rpkregen, douwer ternst, dou
mozzen wie onder dak! De twijde
kwambieHaarm Jan inschuur ...en
ain is der tussen Bloemendaal en
Haarm Oomkes invalen :doar ben
nendrij mensenbiedoodkommen.
Endintebedenken dat t onneudeg
was:dijDuutserswarrenallaankvot!
s Nommerdoags haar dij vlaigme
siend'auto'sstoanzain,mordijmot
fen haren lont roken en warren al
laankvot.
sMoandoagsmirroags heb iktstof
lek overschot van Van der Reyden
oet Ten Boer hoald; dokterAnder·
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Hoge onderscheiding aan Thesinger familie
door artikel in G&T Express
Uhebt het in februari in verschillende kranten kunnen lezen: op 22 februari werd in Bedum de familie
Haak postuum onderscheiden met een Vad Vashem medaille en certificaat. Het Vad Vashem instituut
bevindt zich in Jeruzalem en houdt zich bezig met denagedachtenis van dein deTweede Wereldoorlog
omgekomen Europese Joden. Eriseen indrukwekkend museum eneen grote tuinmet beelden ennamen,
veel namen van mensen die de joden geholpen hebben in de oorlog. Daar staat nu - in de Muur der
Rechtvaardigen - ookdenaam van defamilie Haak tussen, hetechtpaar Willem enAntje, diebeiden niet
meer leven.

Het jaar 2005 is eenbijzonder
jaar; de verjaardag van Hare
Majesteit, 60 jaar bevrijding en
het heugelijke feit dat onze ko
ningin 25 jaar opde troon zil.
Reden genoeg voor een feest !!
Als Oranje Comité hebben we
beslotenomditallestevierenop
zaterdag 30 april, omdat 5 mei
midden indevakantievalt en het
dan hemelvaartsdagis.
Hetprogramma zieteralsvolgt
uil:
Ochtendprogramma: brood
maaltijdindorpshuis De Leeuw.
Middagprogramma: oa. mini
survival,poppenkastenschmin
ken,spectaculair groene zeep
volleybal.touwtrekken, spijker
broek hangen en andere leuke
spellen.
In samenwerking met Dorps
belangen zijn we bezig met het
organiserenvaneen feestavond
indorpshuis De Leeuw. De in
vulling hiervan is nog niet be
kend, maar daarover leest u
meer in de uitnodigingen die
begin april huis aan huis be
zorgd worden inGarmerwolde.
We hopen een ieder temogen
verwelkomen op zaterdag 30
april.

Datum:zaterdag 2jull. Vorige
maand had ik een stukje ge
schreven over een Waterspek
takel boven het Damsterdiep.
Wel:datgaat nietdoor. Op de
laatste vergadering van de
feestweekcommissie isbeslo
ten dathet feest ditjaar meer
richting eenStratenzeslkampzal
gaan.Deprecieze invullinghoort
u nog wel.
Wel isalvast besloten dat erdit
jaar voor de ouderen een bus
tocht door Noord-Oost Gronin
gen georganiseerd zal worden.
Eenoftweedagen voorafgaan
de aan hetdorpsfeest.Ookkomt
er weer een loterij (met vette
prijzen).

Dorpsfeest
Garmerwolde

HetOranje ComitéGannerwolde

HenkVliem

ûraaieleest

SusandeSmidt

Bijzondere expositie
in de Kloosterkerk

Liever had Henny de onder
scheidinginThesinge uitge
reiktgekregen.waarhethele
verhaal zich immersafspeel
de,maardeschoolzaggeen
kans tezien hetgezelschap
te bergen.
WijfeliciterendefamilieHaak
metdeze bijzondere onder
scheidingen zijn er trotsop
datonzedorpskrant hieraan
een bescheiden bijdrage

heeft geleverd!
Wie belangstelling heeft voor het
verhaal.kan terechtinde hetarchief
vandeG&TExpress.

Indefeestweekzalerop6.7en8mei
een bijzondereexpositieinde Kloos
terkerk gehouden wordenvanStof
Ier (Siemon) Winter. Stoffer Winter
werd op 6 mei 1938 in Thesinge
geboren en groeide metzijn zuster
(Janny) en twee broers (Wim en
Harm) op inhet huis links naastde
school. waar nu Arjan en Jeanine
Leijssenaarwonen.Op 7december
2004 stierf hij onverwacht op 66
jarige leeftijdinKatwijk.waarhij het
grootstedeelvanzijn levenwoonde.
Hij was onderwijzer op een basis
school, maar zijn grote liefde was
schilderen.HijbezochtdeVrije Aca
demie inDen Haagen toenhij later
parttime ging werken, kon hij zich
daarhelemaalop toeleggen.Hijreis
de regelmatig naar Ierland en ver
wierf bekendheid met zijn schilde
rijen daarover. Stoffer Winterschil
derde vooral landschappen enook
portretten; hij onderscheidde zich
doorzijnkrachtige stijlengebruikvan
veleverflagen.
De expositie is geopend op: 6 mei
van 14.30 tot 18.00 uur, 7 mei van
10.00 tot 18.00 uur en 8 mei van
10.00 tot 12.00 uur.

Susande Smidt

gezeten de familiemoestwatgege
vensopsturen.Erwasnietveel voor
handen.allegetuigenleefden inmid
delsnietmeerenhetenigedat men
kon opsturen was het artikel in de
G&TExpress.
Vier jaarheefthetgeduurd voor het
bericht kwam datdeonderscheiding
toegekend zou worden. een grote
eer en een heelbijzonderegebeur
tenis!
Henny Dijkema-Haak nam de on
derscheiding namens de familie in
ontvangst,defamilie zelfwas met43
leden inpersoon aanwezig! Dit ge
beurdeop de Regenboogschool in
Bedum,waartwee vanhunkleinkin
deren naar school gaan. Het Yad
Vasheminstituutbetrektgraag scho
lenbij een dergelijkeonderscheiding.
om ookdekinderen van dezetijd te
laten weten water indeoorlog alle
maal gebeurd is.

Opbrengst collecte van Amnesty Int.
De collecte van Amnesty International, die van 20 februari t1m 26
februari2005indegemeenteTen Boerwerd gehouden,heeft € 828,51
opgebracht. Er hebben 22vrijwilligersgecollecteerd.
Het wasdederdekeerdat mensenrechtenorganisatieAmnestyInter
nationa� een landelijke collectehield.De collecteisvoorAmnestyvan
groot belang.Demensenrechtenorganisatieisvolstrektonafhankelijk
en voorhaarwerk grotendeelsafhankelijkvan giften vanparticulieren.
Amnesty dankt iedereen van harte voor de geldelijke bijdrage. Ook
bedanktAmnesty alle vrijwi lligers, dieinweerenwindhebbengecollec
teerd. voor hun enthousiaste inzet.

Hetheleverhaalstaatopgetekend in
een bijzondere oorloçs- en bevrij
dingseditievandeGarmer&Thesin
ger Expressvanapril 1995.
Toen deoudste dochter Henny Dij
kema-Haakinhet jaar2000samen
methaarmanMarten een 8-daagse
reis naar Israël maakte. raakte ze
hierover aandepraat met hun (van
oorsprong Nederlandse) gids. die
hen vroegof ze erooit aan gedacht
hadden hiervoor een onderschei
ding aan te vragen. Het antwoord
was"nee". zoiets werd gewoon ge
daan en haar ouders zouden daar
ook nooit aangedacht hebben.
Er werd een heel traject in gang

De familie Haakwoonde in FROM JAN
de oorlogsjaren aan de
Moeshorn 7.een klein huisje FROM ROELOF & ANNA
met een keuken. een klein GIEBEN WILHELM & SERLINE
slaapkamertje en nog twee
kamers,met hunzeskinds- HAAK WILLEM & ANTJE
ren;na de oorlog werden er HOFTIJZER JAN WILLEM & BER
nog eens zeven kinderen
geboren. HOOGSTEEN HENDRIK & BEITS
Tijdensde oorlog hadden ze I
gedurende tweeëneenhalf HORST JAN & GEESKE
jaareen joodseonderduiker ~-~----~-

uitde stadinhun kleinehuisje,uiter- In deMuurderRechtvaardigenstaat
aard met gevaar voor hun eigen nuookde naam vandefamilieHaak,
levenendat vanhun kinderen! het echtpaar Wil/em en Anije, die
Hoe ishetmogelijk.dachtikzelftoen beiden nietmeer leven.
ik het bijzondere verhaal voor het
eerst hoorde.dat inzo'nkleindorp,
zo'nkleinhuisen met zoveel kinde
ren. dithet best bewaarde geheim
van Thesingebleef en PhilipKnorrin
gadeoorlog veiligen wel overleefde.
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Even voorstellen .

VoordeG&TExpress loopteenjaarvanapril naarapril.Misschienwat
vreemd, maar ooit is de krant weer begonnen in april 1978. Dus
vandaar datgebroken jaar. Voor deredactievan deG&Twashet jaar
2004·2005 een prettig jaar.We hebben namelijk,financieel gezien,het
jaarnetietsje positiefafgesloten. Dit was vooral dankzij hetinvoeren
van de vaste advertentiepagina's.

Van de Redactie:
terugIJlil op het afgelopen jaar

Correctie Garmer &Thesinger
Express februari
In de G&T van februari is per ongeluk de naam van Alef Rutgers
verkeerd geschreven en is uit het bedankwoord van Ds. Feike
Volbeda hetmiddaggebed weggevallen. Het middaggebed luidde als
volgt:

HenkVliem

Een abonnement op de G&T Ex
press wordt nu: € 10.50 als u per
automatisch incassobetaald.Anders
€ 13,25. In beide gevallen geldt:
exclusief eventueleportokosten.
Verder is dit jaar het redactieteam
quaomvang,ongewijzigdgebleven:
Hetty van Linge (Thesinge) is erbij
gekomen en Jannette Frankot-Gan
zeveldisvertrokken.

Misschien isdat uopgevallen, mis
schien ookniet,maar sinds een jaar
staan alle vaste advertentiesopvas
tepagina's.Datscheeltaanmerkefjk
indedrukkosten.Ditvoordeel willen
wezoveel mogelijkten batevan onze
adverteerders latenkomen. Dusook
dit jaar gaan de tarieven voor de
advertentiesniet omhoog.
Wel hebbenwebeslotenomdeabon
nementstarievenvoor komendjaar
iets (eendubbeltje) teverhogen.

Sinds maart 2004 zit ik in deredactievan deG&T. Het wordt dustijd
om mijvoortestellen. Ikheet Desiree Luiken enwoon sindsdecember
1996 inThesinge, samen met mijn vriend Mencoenonze zoon Jorre
(nu 2,5 jaar oud).

Jaaragenda Garmerwolde?
Handig! Met z'n allen moet dat lukken!

RedactieG&T

Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van dehoop.
het stijgt deangst teboven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
Inonsgezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

EdWelling verzorgt al jaren (misschienal wel tien?) de internetsite
van Garmerwolde(www.garmerwolde.net). Een vandeonderwerpen
van desite is deagenda. Die wordt door Ed veelal overgenomen uit
deGarmer&ThesingerExpressen aangevuld met hetgeen hijzelf nog
gehoord heeft. Zo'n maandagenda is nietecht handig voorGarrner
walde met z'n tientallen verenigingen en clubs, die elk wel een of
meerdere activiteitenperjaarhebben. Veel beter zoueen jaaragenda
zijn.

Dat kan.Sterkernog:dejaaragenda Opmerking 1: Ed moet die data wel
iseral sinds vorigeweek. Als elke aangeleverd krijgen.Hij gaat erniet
vereniging ofclub die ietsgaatorga- zelf achteraan!
niseren even een briefjebijEd Wel- Opmerking 2:zo'njaaragenda inde
Iing indebus gooitofhem eenmail~e G&TExpress plaatsen kan niet van-
(e.welling@rug.nl)stuurt, danzorgt wege de ruimte die dat elke keer
Ed ervoor dat die data in de jaar- weer kost.
agenda worden opgenomen.
Iedereen die ietswilplannen kan dus En .....Kijkeensopdesite. Bestleukl
opdeGarrnerwolde-site zien ofdie
dag nog vrij is. Henk Vliem

Zolang wij ademhalen
schept Gij inons dekracht
om zingend tevertalen
waartoe wij zijngedacht:
elkaar zijn wij gegeven
totkleur en samenklank.
De lofzangomhet leven
geeft stem aan onzedank.

DesireeLuiken

"Ik wil niet schrijven", zei ik toen
Metha Nijkamp mij vroegof ik inde
redactie van de G&T wildekomen.
"maar wel anderewerkzaamheden
doen".Dat kwam goed uit,want de
G&Tzocht iemand uitThesinge om
de eindredactie te versterken. De
eindredactiewerkzaamheden be
staan uito.ahet verzamelen en redi
geren vanalleingekomen kopij en de
kopijklaar makenvoorBlue Mule,die
dekrant opmaakt. Spijtig aan mijn
functie isdatiknietmeer nieuwsgie
rig naar debrievenbus loop als de
nieuwe G&T isuitgekomen.
Naast de G&T zing ik bij het Ge·
mengd Mannenkoor Garmerwolde
enzit ikinderedactie van het boer
derijenboek van degemeente Ten
Boer.

Ikwerk in Groningen bij TKP Pen
sioen,een bedrijfdatdepensioenad
ministratieverzorgtvooro.a.KPNen
TPG.Mijnwerkbestaatuithet coör
dineren enbegeleiden van testtra
jecten indeautomatisering.

DesireeLuikenuit Thesingeaanhet
werk voordeze krant. (Foto: Wolter
Karsijns)
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2ge jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Vrijdag 11 maart zijn 43 leden aanwezig in café Molenzicht, voor de 2ge jaarvergadering van Dorpsbelangen. Het bestuur neemt afscheid
van Claravan zantenenKor vanzanten.Theo deWit wordtherkozen. Alsnieuwebestuursleden treden Henry Zuidinga enJakob v.d.Woude
aan.

ThomasvoarenPieten Nel. (Foto: WolterKarsijns)

Activiteiten
Dekomende-mei-feestweekspringt
eruit. Het globale programma is al
rondgedeeld in het dorp. dus daar
hoeft nuniet veel meerover gezegd
teworden. Roelf Jansen en Roelie
Dijkerna hebben toegezegd deflets
tochtinmei (weer) tezullen organi
seren. De 55+ reiswordt niet meer
gesubsidieerd.Daardoorisdegrens
van55+ookkomen tevervallenen
wordt heteen dagreis die iedereen
magJkan meemaken. Clara zorgt
vooreenleukebestemming enpro
beert debuschauffeurvanvorigjaar
testrikken om dereislustigen tever
voeren.Verderzijnernatuurlijknog
terugkerende activiteiten zoals de
intocht van Sinterklaas en oud en
nieuw.

Overlegmet degemeente
Op 19 april heeft het bestuur weer
een overleg met B&W.
Diverseonderwerpen hiervoorwor·
dendoordeaanwezigen aanqedra
gen:o.a.onderhoud vanhet pad in
Klunder. opknappen voetpad voor
deschool, sneeuwvrijmakenvan het
Boer Goensepad. groot niveauver
schil tussen het pad Molenhorn en
hetaangrenzendeland. ongelijkver
deelde nachtverlichting (op deDijk
overdadig en in de Kerkstraat wei·
nig),storendereclameborden,stand
vanzakenbypass Eemshavenweg.

Welzijnssubsidie
DeWelzijnssubsidie.welkewordtver·
strekt door de gemeente. is weer
verdeeld.Het bedrag isaljaren het
zelfde.Vanuit devergaderingwordt
erdanookopaangedrongen om een
verhoging, medegeziende inflatie.
Wordt ook meegenomen naar het

overleg metdegemeente.Hetüran
jecomité.deOSA.damclub T&O,de
Scheuvel (voortoiletvoorziening)en
deJeugdactiviteiten:dam-enschaak
clubThesinge,Voetbalcluben Break
dance krijgen allen een deel uitde
subsidiepot.
We horen dat de kinderen van de
dam- en schaakclub derde qewor
den zijn ineen competitie. De voet
balclub traintelke woensdagmiddag
onder leiding van Gerard Sewüster
ophetsportveldjeen zalongetwijfeld
ooit toptalenten gaanopleveren voor
GEO. De Breakdancegaatwegens
succes ook dit jaar door.

Het Trefpunt
Eriseen bestuursamengesteldvoor
deStichtingDorpshuis inoprichting.
Het bestuur bestaat uit Hans de
Rouw. JanAlixUitham. Roelie Kar
sijns(secretaris)enPeterHeidema
(voorzitter). Dekerk zoekt nog een
vertegenwoordiger. Dit vijftal heeft
de taak om te onderzoeken of het

dorpshuishaalbaaris.Daartoewordt
inkaart gebracht wat ernodig isvoor
een aantrekkelijk,brandveilig en ex·
ploiteerbaar onderkomen.
In ieder geval voldoet hethuidige
Trefpunt nietaandeze normen. Als
hetallemaal lukt zal bijer nog veel
hulpvan hetdorpgevraagdworden.

Molen Germania
Piet Huismanvraagt nadrukkelijkaan
dachtvoordemogelijkheidomcona
teur te worden van de molen. Met
een langelijstdonateursuithetdorp
sta je sterker als je met instanties
gaat overleggen over hetopknap
penvandemolen.
Mensenkunnenzichviadewebsite
www.thesinge.com aanmelden als
donateur,of gewoon even eentele
foontjenaarofeenbezoekjeaan P.
Huisman. deDijk teThesinge.
Een oproep aan iedereen om de
skyline van Thesinge compleet te
houden!

Thomasvoar enPieternel
Aan het slot van de vergadering
worden Roelie Dijkerna en Roelf
Jansen inhetzonnetjegezetvanwe·
ge hun25-jarigjubileumalsThomas
vaer en Pieternel. Drie leden van
toneelvereniging VIOD (Trijn en
Andries V.d.Meulen.HansV.d.Brand)
feliciteren het zilveren stel met een
zelfgemaakt verswaarinallerleiwe·
tenswaardigheden van de afgelo·
pen25jaarnog kortderevue passe
ren.Wist udat erindietijd25auto's
in de sloot beland zijn, 20 maal is
ingebroken inThesinge.214'potias'
geboren werden,enRoelf en Roelie
ooknog 750kilometeraankoolzaad
fietsroutes organiseerden? En wie
helptRoelieaaninformatieoverwie
ernou weervandefiets isgevallen
ofz'n kunstgebitintweeën brak?Dat
weten we nu ook: de BVD ofwel
Brijventer VeurlichtingsDainst.

Na deofficiëlevergaderinggeeft de
heerReintWobbesuitHuizingeeen
boeiendelezing overdegeschiede·
nisendeinvloed vanhetkloosterop
deomgeving.Dhr. Wobbesisgekop
geschiedenisen gekophet Gronin·
ger landschap. Hij geefthieroverre·
gelmatiglezingenenistevenssecre
tarisvanstichtinghetGroningerLand·
schap. We horen verhalen over
monniken. kloosterorden.oudege·
schriften.landschaps-encultuuront
wikkeling. Om zelf de zichtbare en
onzichtbare sporen vandekloosters
op te sporen beveelt dhr. Wobbes
eenbezoekaanhetkloostermuseum
inAduarden/of eenbezoekaan het
klooster inTer Apelvanharte aan.

RoelieKarsijns
(metdank aan E.Tolenaaren M. vd. Berg)

Thomasvoaren Pieternel. (Fala: WolterKarsijns)
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Laatste Huiskamerconcert
in tJopje
Op zaterdag16 aprila.s.om 20.30uurvindtintJopje teThesinge hetlaatste
huiskamerconcertvan dit seizoen plaats.
Voor u treedt op Des Fais Do Do. Dit vijftal vrolijke. Twentse muzikanten
spelenCajunen Americanamuziekenwistenvorigjaar intJopjehetpubliek
zover meetevoereninhunenthousiasme datzelfs devoetjesvandevloer
gingenen er tot indekleine uurtjes van hunmuziekgenotenkonworden!
Instrumentendiegebruikt wordenzijn:gitaar. mandoline,viool.percussie.
zang. wasbord entrekzak. Toegangsprijs: € 8. reserveren aanbevolen!



BIOLOGISCH DYNAMISCH

sE

Fredje Bouma

wel of niet terecht zijn, er zit hier
levensgevaarlijke troep indegrond.
ProfessorLucasReindersnoemthet
inde NRC 'eentikkendetijdbom'.En
zijneral nieteens vier mannen om
gekomen tijdens een inspectie van
depijp? Hetwaterschap iseigenaar
vandepijp, maar kan hemnietver
wijderen (kosten 1miljoen euro per
kilometer,totaal 28miljoen).Datwordt
dusweer hetoudeliedje,vrezen wij:
hou de waterschapsheffing maar
goed indegaten,want dat gaan wij
betalen.Maariniedergevalstroomt
het niet meer naar de Waddenzee.

ELv

Smeerpijperij
Er is heel wat te doen over De Smeerpijp. Volgens het Dagblad van
hetNoorden dreigterzowel een ecologische alseen financiële ramp.

Ikhouvan lekkeretenen besteed dan ookveel tijdaan het maken van een
uitgebreide heerlijkemaallijd.Lekkere salades, smaakvolle sauzen,verse
groentes en natuurlijkeen heerlijkstuk vlees.Omdat ikzeerkritisch ben
inde kwaliteit vanmijnaankopen wisselde ikvaakvan slager.

JUIST DE KWALITEIT EN DE SMAAK
GEVEN DE DOORSLAG

Onlangsspraken wijmetdemandie
voor de camera's van 'RTL In het
Land' inde Ruischerwaard een wa
termonster nam uit een sloot. Hij
bevestigde dat je de buis 'zo kon
aanpikken', maarhoewel verhalen
overschroeiwondenbijhonden hem
onzin leken.'keekikwelultom ermijn
blote handen in te steken'. Toen
Aagrunol werd uitgegraven, zijnze
op 18 meter diepte gestopt, 'maar
daar zaten nog klodders kwik zo
groot alstennisballen'.
InGroningen verdwenenduizenden
kilo'sgifindepijp, inDelfzijlbleekde
leiding 'schoon'. Datspul moet dus
ergensgeblevenzijn.Ofdeklachten

Op zoek naar geluk .....
Indesmederij is despijker opzijnkop geslagen. (Foto:Desiree Luiken)

SusandeSmidt

Den Haag ligtverweg van Thesinge enGarmerwolde endeHaagse politiek
komt meestal alleen viademedia totons.
Op 24 februari j.1. was dat even anders, toen Jan Marijnissen van de
SocialistischePartij, vooreenmeerdaags werkbezoekinprovincieen stad
Groningen,dedorpenGarmerwolde en Thesingeaandeed,daartoeuitge
nodigd doordeVKDG (Vereniging Kleine Dorpen Groningen) ende VDG
(VerenigingDorpshuizen Groningen).
Hijwasopzoek naarhetgelukinNederland,zoleiddehijzichzelf in.Daartoe
begon hij methethelegezelschapinThesinge metkoffie enappeltaart incafé
tJopje, om vervolgenseenbezoektebrengenaande smederij,waarhet vuur
flinkopgestooktwas endespijkerletterlijkopzijn kopgeslagenwerd.Daarna
trokdekaravaannaar Garmerwolde, waar de school, deAgrishop en het
Geweide Hof bezochtwerden.Zo werdduidelijkdat voorzieningen, bedrij
vigheid, werkgelegenheidenomgeving belangrijke voorwaarden zijnvoorde
leefbaarheidophetplatteland. Het wasechterniet loutergeluk,ookenkele
knelpuntenkwamen aan deorde, zoalshet (anti)rookbeleidindedorpshui
zendathun functionerenzeerbemoeilijktendeknellendewet-en regelge
ving vooro.a.hetvrijwilligerswerk.
Nu maar hopen dat erook wat van in het Haagsedoordringt!

Neuten schaiten 55 +
Op dinsdagmiddag 22maartkondende55plussersonder ons hun noten
schieten kunsten weer vertonen. Iederkreeg per beurt twee kansen.
De onbetwiste winnaar werd Sietze Rozema uit Ten Boer (voorheen
Garmerwolde)metplus70punten.Eengoedetweede was HennieHavenga
metplus36.Ook RoelieDijkemauit Thesinge deedhet niet slecht met plus
22.TonnyTichgelaaruitGroningen schoptehettot+10, HermanHavenga
tot + 7 en Jantje Terpstra tot + 1;de rest stond allemaal in de min. De
allerlaagste bracht het totmin 70punten: een heelverschilmetdewinnaar!

Zomaar wat kreten om de sfeer te tekenen:
• 17! Gossie mikkie,wat nwaark!
• I Gait toch om demainste minnen?
• Ooh! Wat zunde... da's toch diken dun ...
• 20! Doar he jewel waark van!

(Het zijnvaak dezelfdendieer vooropdraaien.)
• Dik en dun ... Dat levert die niks op. nHoopwaark ...
• Noud'achtersten nogeven... Joa!!! Plus 15.
• Zet hom op! Dij leste ... Houis t toch meugelk ...

Dij achtersteallainvaaltnait tou...
HillieRamaker

Tot ik eens opaanraden van eenvriendin bij de
GROENE WEG slagerbinnenstapte.Daarwerd ik
vriendelijkgeholpen enkreeg ikooknogantwoord op
mijnvragen overde bereidingswijzevan hetvlees.
Zij bieden daarnaast een groot assorti ment aan.
Bovendien verkopenzeenkel eersteklas vlees.
Voor mij gevenjuist de kwaliteit ende smaak de
doorslag.
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In februari dit jaar overleed Hendrik van der Woude, geboren in
Thesinge op 25 December 1919, na 85jaar hier gewoond te hebben.

In herinnering:
Hendrik van der Wonde

GeerleHuistra

waarschijnlijk niet gehouden. Maar
tientallen verdeeldover dezaterdag
ende zondag wasprima tedoen.
Zondagisdedrukstedag. OokJacob
Hartog komt een paar baantjes op
echtijsrijden.'Eengouden tip',iszijn
reactie,nadat ikhem zaterdagavond
had aangegevendathetstukvan de
brug in Thesinge naar de molen
schaatsbaar is.
's Middags moeten we weer schui
ven.Maar tegen desneeuwval kun
nen we nietopen hetblijftbijeen paar
honderd meter schaatsbaar ijs. De
temperatuur looptopen hetijswordt
zachter. Met mijn gewicht enafzet
maak ikgaatjes inhetijs.
Peter (7) beschreef zijn ijspret als
volgt:"Ikschaats metpapa, maarhet
ijsisdun.Papaviel ophetijs.Au !!! Dat
deet seer. Dat komt door waken
want hetijssmelt want hetis3 gra
den. Dat isnietkoud, maar vederop
is hetbeeter. Maar hier is hetniet
goet. Daarom gaan we vederop,
daar is het goet."
t Was plezierig enhetis ook weer
voorbi j.Morgen dooi,maarwel heer
lijkspierpijn van twee dagen schaat
sen en schuiven. Met een goed ge
voel opnaar delente.

Eindelijk; Nanda Dev;en Peter V.d. Veen kunnenschaatsenop het Maar.
(Foto:GeerleV.d. Veen)

Een onverwacht
weekendje schaatsen
Vrijdagmiddag 4 maart 2005 loop ik meteen sneeuwschuif naar de
ijsbaan in Thesinge. Kijken of er wat te schaatsen valt na de toch
behoorlijke vorst van de afgelopen dagen. Na wat sneeuw weg
geschoven te hebben blijkt al sneldatde ijsvloerdik genoeg is maar
dat het toplaagje onder de sneeuw niet schaatsbaar is. Even later
komtHans v.d, Brand enbesluitomnogwater opdebaan tepompen
zodat sneeuw verdwijnt enerhopelijkmetéén of twee nachten vorst
nog geschaatst kan worden.

Eerst gaikweernaar huis,maarhet
blijftkriebelen.Schaatsen mee en op
het Maar kijken. Terhoogtevande
ijsbaan stap ikopenschaats ophet
krakende ijseen paarkeer heen en
weer.Datishetniet. Op naarhetstuk
buiten hetdorprichting molen. Daar
is het ijs schoon, vrij hard en echt
schaatsbaar. Aande zijkanten kraakt
het wat, maar acceptabel. Met de
armen wijd loop ik zo over het ijs.
Prima,alshetme lopend houd kan ik
ookschaatsen. Enikmaakdeeerste
streken tegen de wind in. Heerlijk!
Dat is al weer veel te lang geleden
merkik. Nanda Devi,die ookalwe
ken op natuurijs wacht laat in de
namiddag haaruurtje Kardingeschie
ten engeniet volop.
Verwachting is dater sneeuw gaat
vallen de komende nacht dus we
moeten ernugebruik vanmaken.
Zaterdagmorgen ligt er inderdaad
versesneeuw.Ikknutsel een houten
schuifvananderhalvemeterbreed in
elkaarengaeerstevenkijken ophel
Maar. Daaris Pieter van Zanten al
bezig,hadgisterook totdemolenal
even geprobeerd en was nu sneeuw
aanhet schuiven.
Snel demet handkracht aanqedre
venschuifophalen enna2uur iser
eenbaan vrij tot aan het bruggetje.
Met dehulpvanKor, Henk en Kees
van Zanten wordt het uiteindelijk tot
de molen helemaal sneeuwvrij!
Broodje eten en met thermoskan
koffie en choco!ademelkweer terug.
Genieten is heten blijft het. Op de
brug blijven mensen staan.lsditwel
vertrouwd?Langzamerhandkomen
ermeermensen,gelukkig geen hon
derden want dat had het ijs zeer

Thesinge, maart 2005

Hendrik vander Woude

Hartelijkdankvoor uw
belangstellingen medeleven

nahetoverlijden van
onze vader en opa

€ 15.Eenpersoonsmatras,21 0x90
x 16 cm: gratis. H.Vliem, tel. 050
541 6341
Te koop:
Damesfiets, merk Batavus, 7 jaar
oud, 7versnellingsnaaf, dichte ket
tingkast. Isonlangsdoordefietsen
maker nagekeken. € 200. Desiree
Luiken, tel. 050 3023352.
Gevraagd :
Laarzen inallerlei maten voorexcur
siesinhetland.Vera vanZanten,tel.
050 5416091.

Jakob
Rikus enJoke

Rik enJan

Susande Smidt

Uit uw grote belangstelling
bleek dathijwerd gewaar
deerd eninherinnering zal

voortleven.

Hendrikwas een gelovig mensen de
zondag was heilig voor hem.
Tot het laatsttoe was hijhelder van
geest en had een sterk geheugen.
EvenalszijnzoonJakob,hadhijaltijd
veel interesse voor historie en was
een begenadigd verteller. Hij kon
prachtigen beeldend vertellen,over
vroeger, over de oorlog, over het
werken bij deboer,hetleven ophet
dorp. Van datsterkegeheugenende
mooieverhalenwerd inde loop der
jarenookdankbaargebruik gemaakt
o.a.voordedorpskranI, waardoorhij
zijnsporeninThesingezekernalaat.
Als hijbegontevertellen, stond detijd
even stil en moest je gewoon wel
luisteren.
Op 1 februari 2005, een gewone
door-de-weekse dag, zijnhulpwas
beneden bezig enHendrikgingbo
ven eveninzijn stoel zitten,stondde
tijdvoorhem ineens stil.

Hij groeide op in de tijd van groot
standsverschilen was zich datgoed
bewust. Hij werd eerstboerenarbei
derbijWiliem Dijkopde Lageweg (in
Klunder), waar hij ook zijn vrouw
Hillechien Swart leerdekennen,die
daardienstmeisjewas.Daarnawerk
tehijopAchter-Thesinge bijdefami
lieZuidema. Toen hijindejaren '70
opdeboerderij aan hetbegin vande
Thesingerlaan rechts voor zichzelf
kon beginnen, betekende dat heel
wat.
Gewend aan het werken met paar
den (vooralmet Belgen, het stoere
werkpaard)ophet land,hadden deze
dierenzijnspecialeaandacht. Hijwas
ook vaaktevinden bij depaarden
coursen in de stad, maar toen dat
later op zondag gehouden werd in
plaats van opzaterdag, niet meer.

Gevonden:
Blauwe sjaal (nahetschaatsen)op
deree vanVan Zanten.Ophalen bij
J.vanZantenSchutterlaan 1,tel.050
3021874
Te koop of gratis:
Kookplaat,ATAG,elektrisch,4pla
ten:€ 5. Kookplaat,Pelgrim,aard
gas, 5 pits: € 5. Deurkozijn met
bovenlicht,meranti,83x203+30cm:

Stoomflnitjes

Ook voor diegenen die nog niet zo
lang in Thesinge wonen, was hij
waarschijnlijkeen vertrouwd figuur,
een bekend beeld.Eennietzo grote
man,wat voorover gebogen op de
fiets tussen Thesinge en Garmer
wolde,waar hijhalverwegedeLage
wegvaakindetuinbezigwas,bij zijn
zoon en schoondochter Rikus en
JokevanderWoude.Altijd opklom
pen,petopen een oudcolbertjasje
ofeenboerenkielaan,zo konjehem
uittekenen. De enige keer dat hij
onherkenbaarwas, was indejaren
vijftig feestweek van 2000, toenie
dereenvooréénweekindekleding
liepdiehij nogdagelijksdroeg,droeg
Hendrik van der Woude een net
zondagspak;hetwasjafeest!Zomer
ofwinter,een overjaskendehij niet.
Nogtotvlakvoorzijndood fietstehij
trouw 'szondagsnaarzijnzuster in
Ten Boer.
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VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slaatonderhoud,
Maaikarven,Klepelmaaien,
Grootpak persen,
Grondtransport,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten,

i La a nb B.dI i j f
, ~N .•~~.; f.ill~.ffc,
l i' ...., j iJ
I ~Lageweg 22Garmerwolde~

. (050) 542 1535 , · " .~

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

<() 050·5421615

p~w $~kn

~~\~\l"" \(r\ \"0di ic~ Icurfn
Voetreflexmassage

\ \

Zonnebank,
\ )
~

Prunusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambulant (050) 5736989

ver -zo rg de voe te n kU IIU'1l verder

MCiVVt[;vvV

M~
Lageweg 13A
9797TAThesinge
050-5416272
www.romanlico.nl

.. Rijlessen voor kinderen en
volwassenen

..Pensionstailing

..Tevensterdekking :
debewezen NRPS-rijpaardhengst
Romantico endeuniekgoudgele
ponyhengst (1.48m) Romantic
Popcorn v.Romantico

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

Nijverhe idsweg 5 Ten Boer (050) 302 3614

OOSTERHOF B.V.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

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. HUSQVARNA

• MTD . GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER•-.......-

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

::: Industrieterre in
•• .1· Postbus 9 1, 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaa ts t ra .n l
vaats t rargvaats t ra. n l

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. OSO • 3021796

OogMerl{
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne cnntacdenssystemen • gediplomeerde specialisten

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

M eubel '~~ Clke ..ij
& ,·Iijk t- IOLtt V O .F.

Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout')

Tevens restauratie van Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10·17 uur).

of na afspraak

Dorpsweg S8·9798 PG Garmerwolde
T(OSO)5494580· F(050) 5494579

Sch~i!nl11àkerij
r- --//W;:' ~

.0"s léût E'1 ervice

Mi&'~~Uans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller
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Redactie

Op de valreep kregen we toch nog een wintertje. Met dank aanenkele flinke baanvegers koner nog geschaatst
worden. (Foto:WolterKarsijns)

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Elnd·redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penn ingmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-541 1019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatischeincasso € 10.40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SchuIlerlaan 16;
uiterlijk woensdag 24 april
vóór 18.00 uur.

Wist-u-dat. ..

Protestantse gemeente
3april
9.30uur Thesinge,
dhr. Luinenberg
10april
9.30 uur Thesinge,
ds. Struif
17 april
9.30 uur Garmerwolde,
ds.Volbeda
24april
9.30uur Thesinge,
os.Ockels

e veel vrijwilligerszich hebben ge
meld voor het opknappen van het
kerkhof inGarmerwolde
e menop21meitoch nogmeer hulp
kangebruiken
e delijfspreukis"Hoemeer zielen,
hoe meer vreugd"
e men zich kan aanmelden bij Gerrie
ZeedijkDorpsweg 30,9798PE lele
foon 050-5415364 of e-mail www.
dorpsbelangengarmerwolde@p1anetni
e hettrapjebij deeemskanaaldijkter
hoogtevan Swiss Combi isgeplaatst
door het waterschap. Hiermee is
gevolggegeven aan hetverzoekom
dewandelroutelangs hetEemslka
naai tecompleteren.

Meteen vriendelijke fuchtbuksgroet,
Sieb-KlaasIwema

JanFeenstra luistertaandachtignaar
deuitleg vanJoop.
(Foto:Sieb-Klaasfwema)

bestedenaaneengezelligavondje
chinezen,inclusiefdewederhelften.
(Datwordtoefenen mel destokjes.)
Omdatdemaandmei altijdeenlage
reopkomstkent, isbeslotendit jaar
nietmeerinmei teschieten.Volgend
jaar zien we wel weer.

.1.

Buurschutters""De

De klaverjasavond inmaart heeft devolgendeuitslag opgeleverd :
1_Jannes Ramaker 51 13

~ : ~~~~~~~~sa. : : : : : : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : : :: :: : : : :: ::: :: : : : : :: : : : ::: : : : : : : : : :: :~~~
4. KeesWierenga 4665

Jaarvergadering en uitslag competitie 2004

De "Enne de Jong Bokaal" stond
voor het derde en laatste jaar inde
klasse B en is gewonnen door J.
Feenstra;volgendjaarstaathij inde
Hklasse.
Daardeschietvereniging"DeBuur
schutters"dit jaar 20 jaarbestaat, is
ervoor gekozenomhetgeldvoorde
prijzen pluswat extra's in verband
met deviering van het jubileum te

Hier volgt heloverzicht vanhelge
middeld behaaldeaanlal punten:
Klasse H
(van 108tot 113,9punten)
1. 108,94:J,Bouman
Klasse A
(van 103 lot 107,9punten)
1. 108,1: S.K. Iwema
(gaal weer naar deHklasse)
2. 105,60:T. Remkes
Klasse B
(van94lot102,94,+ondersteuning)
1.102,47:P. Stollenga
2. 104,18:J. Feenstra

"De Soos"

Foto van de maand '

Agenda
zaterdag 16april
Geweide Hof, Garmerwolde; van
11 .00- 16.00 uurTuinmarkt
zaterdag 16april
I Jopje Thesinge, 20.30 uur; Des
FaisDoDo.Ditvijflalvrolijke,Twent
se muzikanten spelen Cajun en
Americana muziek, entree € 8,
reserverenaanbevolen!
Zondag 17april
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur
OSA-concert: Cantate Domino met
"An English Adventure" - Engelse
koormuziekuitde16de,17deen20ste
eeuw (o.a.T.Morley,T.Ravenscrolt,
J. Dowland, A.Sullivan. E. Elgar, R.
VaughanWilliams,B.Britten).m.m.v.
ErikdeJong(accordeon)enAnnelies
Berends (dwarsfluil en tin whistie);
entree € 3,50, CJP/65+ € 2,50
(kinderentot 12jaar gratis).
Woensdag 20arpil
DeLeeuw,Garmerwolde.20,00uur;
Dialezing door Mevr. Janne Thris
tensen over de geneeswijze chi
ropractie(NBvPenLandbouwvere
niging)
zaterdag 23 april
DeLeeuw Garmerwolde,21 .30uur;
Swinging Garmerwolde:Bleusband
B.J. Hegen, entree: € 5.
Donderdag 28 April
Kerkhörn,Garmerwolde;10.00uur;
Koffiemorgen
zaterdag 30april
Garmerwolde;Oranjefeest.
zaterdag 30april
Thesinge; start feestweek.
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