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Alweer dertig jaar 6&T
Wat vliegt detijd! Sta eens even stil bij ..... enkijk eens omjeheen. Probeer je eens te herinneren hoe
dit of dater dertig jaar geleden uitzag.
Toen wij toegezegd hadden omdit stukje wel te willen gaan maken, hebben we eerst eens eventjes in
het G&T archief gebladerd bij de allereerste jaargang en de jubileumnummers van het vijf·, tien
enzovoort -jarig bestaan van dekrant. Zoiets moet jeeigenlijk nietdoen want voorjehetweet, zit jeook
andere exemplaren intekijken endoortelezen. Best interessant, ook na zoveel jaren nog.En vooral leuk.
Kost wel even wat tijd. Maar datdoorlezen heeft wel een paar onderwerpjes opgeleverd diede moeite
waard zijnomeven nader op in te gaan.
Maar allereerst een woord van dank aan onze adverteerders. Zonder hen: geen krant! Indeze G&T vindt
u een interview met twee van onze adverteerders van het eerste uur: Oudman Thesinge B.V. en de
Rabobank. Verder hebben we Roelf Ganzeveld geïnterviewd. De enige van deoprichters van deG&Tdie
al die jaren al abonnee is en nog steeds in Garmerwolde woont.

RedactieGanner &Thesinger
Express, tergelegenheid van
hetdertigjarigejubileum van de
krant. V.l.n.r. staand: Truus
Top,WolterKarsijns,Hetty van
Linge,Kar/a Postma,Delta van
derMolen, Elleke van derMolen
en Henk Remerie; midden rij:
KarelOrabe,Henk Vliem,Susan
de Smidt,Desiree Luiken, Roe
lie Karsijns en HiJ/ieRamaker;
zittend:Metha Nijkamp en Lucie
Kol. Op de fotoontbreken:
Kar/ine Maltliet, Anne Benne
ker, LenieArends, Sieb-Klaas
Iwema,HenkBusscherenFred
jeBouma.



Ina van Zanten -Beekman.

Nationale Collecte Simavi
Truus Top

Rabobank

Jaccbhad in'74vierccllega'sen nu
zijndater180! Het gevolghiervanis
daterspecialistenzijn opallerlei ge
bied binnen het bedrijf. Zo heeft Ja
ccb zich gespecialiseerd tot hypo
theekadviseur. Hij volgdeveel cur
sussen en moet zich twee keer per
jaar weer bijscholen. Je moet con
curreren met de snelle binnen- en
buitenlandse ontwikkelingen in de
branche.

Vo/leagenda
Er wordt doorJaccb nu opafspraak
gewerkt.Debinnendienstmaaktvoor
hemdeafsprakenen hijgeeftadvies
envoorlichting opkantoor maarook
bij de klant thuis. Een persoonlijke
benadering is voor Jaccb heelbe
langrijk en dit maakt zijn werk ook
heelgevarieerd. Algemeneinforma
tiehalen demeestemensenal van
internet ofuit foldersenbrochures.
De klant verwacht van hem echt
persoonlijk advies. Toch hoopt de
bank inTenBoer nog heel lang de
functie tevervullen van bankop fiets
afstand waar iedereen zo naar bin
nen sjouwt.

Totdeadverteerders van heteerste nummer van deG&T tot heden
behoort deRabobank. In Garmerwolde aan de Dorpsweg was toen
een vestiging.Jacob Arends werkte toen bijdebank. Alsmedewerker
en later alskantoorbeheerder werd hem verzocht een advertentie aan
te leveren. Deze kwam tot stand na overleg over de beschikbare
ruimte door te knippen en te plakken.
"SChitterendesamenwerking had ik jarenlang met Peta Jur/ens. We
speelden toen inopdeactualiteit. Inhetvoorjaar hetsparen vanwege
hetvakantiegeld en in deherfst de leningsmogelijkheden. Dat is nu
nauwelijks meer aan deorde. We hebben nueen PR·medewerkster
dieheel nette advertenties maakt. Adverteren gafvroeger wel duide
lijk effect. Mensen kwamen met vragen aan de balie. Hoeveel effect
hetnu heeft is mij niet bekend".

De bank op fietsafstand

Fusiesen sluiting
Deautomatisering had totgevolgdat
er gefuseerd werd met debankin
TenBoer.Ditwas in'86.In'94volgde
de fusie metdeRabobankinBedum.
In2001 vondeen fusie plaats metde
Rabobank inDelfzijl. Op 1januari jJ.
is er gefuseerd Rabobank Noord
Groningen, de bank heet nu ook
Rabobank Noord Groningen. Mo
menteel zijer10kantoren gevestigd
in Delfzijl, Appingedam, Uithuizen,
Uithuizermeeden, Warlfum, Baflo.
Middelsturn,Loppersum,Bedumen
Ten Boer.

Garmerwolder
Jaccb werkt al ruim 30 jaar bij de
Rabobank. Hij reisde eerst vanuit
Paterswolde maarbesloot in'89Sä
men met zijn vrouw Trijn aan de
Grasdijkweg neer testrijken. Inzijn
beginperiodebestond hetwerkvoor
namelijk uit baliewerkzaamheden.
Toen kwamiedereen nogwekelijks
aandebalieom hethuishoudgeld op
te nemen. In december en januari
keken we niet op een uurtje meer
werken.lndecemberhadjehetextra
druk, want dan kwamen deklanten
de rente en aflossing betalen voor
hun hypotheek en in januari kwam
iedereen weer langsomderentein
hun spaarbankboekjebijteschrijven.
Een computercentrum was eral in
'72maarvrijwelallesmoesthandma
tigwordeningevoerd.

Oliecrisisen Rapportvan Rome
In1975 was inNederlanddeoliecri
sis net achter derug.maardeschrik
zat er nog goed in. De algemene
verwachtingwasdatdebenzineprijs
binnen een paar jaar zo hoog zou
wordendatvrijwelniemand meerin
eenautozou kunnen rijden.Verder
zouden de natuurlijke hulpbronnen
zoalsolieen steenkool, ijzer enko
per. heel sneluitgeput rakenen er
voor zorgen dat ermediodetachti
gerjarenaanvrijwelalleseen tekort
zou ontstaan. Althans, dat hadden
knappe koppen uitgerekend.
En nu,ruim twintig jaarlater,kennen
wezelfs parkeerproblemen inonze
dorpen!

Europa
Binnenkort wordt het referendum
over deEuropesegrondwet gehou
den.Toenwaren we net deBenelux
ontgroeid.Inmiddelszijn deEurope
se wetten,maarookdesubsidiegel
den,nietmeerwegtedenken uitons
dagelijkseleven.Hoewel weonsdaar
nietaltijdvan bewust zijn.Want wie
denkt nog aan desubsidie als hij/zij
overdeStadsweg richting stad fietst.
Ofaan een welje dat het bemesten
van graslandregelt.

Henk VliemenHilfieRamaker

Toekomst
Hoe zal deG&Ter over dertig jaar
uitzien? EnGarmerwoldeofThesin
ge? Enwijzelf? Vasten zeker weten:
heelanders dan wij ons nu kunnen
voorstellen ...

Ontwikkelingen
Dertig jaar geleden waren vaders
nog kostwinner; moeders bleven
thuis en hadden geenbetaalde baan.
De Schutterlaan was nog een mooie
landelijkeweg met aanweerszijden
sloten en nostalgische bruggeljes;
verkeersdrempelswarennietaan de
orde. De rommel van Aagrunol
slroomdeongehinderd doordegiet
ijzeren buis, de RWZI moest nog
gebouwd worden en niemand had
weet van mogelijke milieu- of ge
zondheidsproblemen.

Dankzij uw giftaan delandelijkeSimaviCollecte kunnen veel mensen
inAfrika en Azieeen gezonderetoekomst tegemoet zien. Decollecte
inGarmerwodeenThesingeleverdemet een opbrengst van € 360,95
en € 409,46 een belangrijkebijdrage aanhetwerkvan Simavi.Hartelijk
dankhiervoor.

Wie maaktelke keerweerdeG&T?
Een terechtevraagvan ualsabon
nee of adverteerder. We hebben
daarom recent een foto van ons
redactieteam laten maken, Zie bij
gaand resultaat.
En verder zorgt onze drukker, Blue
Mule in Ten Boer, natuurlijk elke
maand weerdatereen prima ogend
kran~e wordt gemaakt.

Emancipatie
DeG&Tisdestijdsin 1975 gestartop
initiatief van twee kerels:Geert Bo
schma en RoelfGanzeveld.Bertvan
der Laan volgde het plaatselijke
nieuwsinThesinge en vanafoktober
'75 nam Bert Uitham Ruischerbrug
e.o.voorzijnrekening.OokBobVos
uitGarmerwoldesprong regelmatig
in;en Ger PotuitThesingebegonde
rubriek "Uit de Gemeenteraad".
Tegenwoordig bestaat de redactie
uitzo'nvijftien personenen nog en
kelegastschrijvers.Voor hetmeren
deel (vijfenzeventig procent) vrou
wen.Nietdatemancipatie dertigjaar
geleden een onderwerp was dat
hoog op deprioriteitenlijststond bij
deredactie,maar toch geeftdit resul·
taatte denken.Zijnde hedendaagse
vrouwen mondiger?Hebbenzemeer
tijd voorditwerk? IsdeG&Tvrouw
vriendelijkergeworden?Of.....

Maar eerst een paar onderwerp
jes die, zoals al gezegd, ons te
binnen schoten bij het lezenvan
die oude G&T's.

Onze woonomgeving
Dertig jaar geleden stonden ernog
geenwoningen inMolenhorn en Ko
ningsheert;deL.vanderVeenslraat
was nog maar net gebouwd. Even
minbestond ereen Ten Boersterbos
en ook het Recreatiegebied Kardin
ge was nog weiland; de Stadsweg
liep dooc indenieuwbouw van Le
wenborg.
Gaandewegveranderde desamen
stelling van de dorpsbewoners en
kwamen er steeds meer forenzen.
WerkeninGroningenenwonenop
hetplatteland;eenprimaccmbinatie
en vanwege de afstandenook nog
goed tedoen opdefiets.
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(ditartikeltje is een herhaling van hetstukje van Roelfindeallereerste
G&T(maart 1975). Omdatditonderwerp voor onzekrantnunog steeds
netzoactueelis alsvoordertigjaren, hebben we als redactie besloten
dit artikellje uit 1975 nog eens in ons dertigjarig jubileumnummerte
plaatsen)

Alsjevandaag dedag ietswiltondernemen waarbij jeveel hulpnodig
hebt van andere mensen, dan zal je datnietdirektmeevallen. Want
andere mensen hebben hetvaak nétzodrukalsu. Ga jedan nogeen
stapje verder envraag je om financiële steun voorhetdoel waarvoor
je als 'ondernemer' streeft, dán wordthetnóg moeilijker.

In het dorp zeggen ze ...
Roelf Ganzeveld

Waar?
Winkelcentru m Lewenborg

Tel. (050) 5424519
Winkelcentrum Paddepoei

Tel. (050 ) 5793111

danks RoeJtsinspanningenom ad
verteerders tevinden bleekhetna
een tijdje niet haalbaar de krant
alleenuitdeinkomstenvan dead
vertenties te bekostigen. In 1976
moest je abonnee worden om de
G&T in je bus te krijgen. Voor de
meeste lezers was dat geen pro
bleem.Ook RoeitGanzeveldhoort
anno 2005 tot de abonnees!

Anne Benneker

iKleineDoerak

I. baby-en.
I kinderkled ing

I
van de betere

kwaliteit

De Ganner &Ihesinger is
trouw gebleven aan de opzet
Roelf Ganzeveld
Roeit Ganzeveldwas dertig jaargeleden, samen met zijnachterbuur
man Geert Boschma, de initiatiefnemer van deGarmer &Thesinger
Express. Omdat hetde bedoeling was dat de
G&T een gratis krant zou worden, ging Roelf deboer op om adver
teerders tewerven. Met succes, zoals hij inheteerste nummer van de
krant vertelt inderubriek "Inhetdorpzeggen ze..." Na dertig jaarleest
hij nog steeds zijngeesteskind. 'Eigenlijk iserniet zoveel veranderd.'

Nog steeds aantrekkelijk
Wat hetverschil istussendekrant
toen en nu? 'Hij is wat grotervan
formaat,erzijn wat meerpagina's,
maar inwezen ishet nog altijdde
G&Tzoalswe hem inopzet hebben
bedoeld', zegt Roei!. We begon
nen toen met interviewsmet lypi
sche dorpsfiguren,we gaven infor
matieover activiteiten en kerkdien
sten
en zo. En we brachten natuurlijk

nieuwsdat jenietinhetNieuwsblad
van hetNoordenotin andere krant
jes las.Ook nu leesje nog steeds
nieuwsdat voordemenseninThe
singe en Garmerwoldeaantrekke
lijkis.'
Adverteerders kwamen in de be
ginjaren vooral uitdeplaatselijke
middenstand. 'Nu is dekeus wat
groter', vindt Roei!. 'Jeziet nuook
advertenties van buiten de dor
pen.' Hij blijft met speciale aan
dacht kijken naar deadvertenties.
'VanGeertBosschma,die zeltinde
krantenwereld zat. heb ikveel ge
leerd over lay-out. In die tijd was
het plakken en knippen met de
schaar, lijm endeliniaal.We plak
ten erdan handjes, wijzende vin
gertjes en pijltjes bij. Nu gaat dat
allemaal met de computer.' On-

bewust in het 'Nieuwsbladwezen'.
Juist indezetijdwaarindemensen
vaak dekat eerst uitdeboomwillen
zien (dikwijls ook terecht)en waarin
menmaaraltevaak sceptisch isten
opzichte van nieuwe plannen etc.

Maar alle gezamenlijke adverteer
ders zagendekat bepaaldnietuitde
boom.Ensceptisch waren zealeven
min.
Dit blad móést vandegrond.
Alléénalle adverteerderswilden wél
graag ineen blad indeNederlandse
taal.
Want het proefnummer bevatte een
voorlopige indeling meteen imitatie
tekst. Inderdaad . .. inhet Duits.

Daarbij komt vaaknogdatvaak ge
zegd wordt dat mensen uit deze
omgeving 'moeilijk van de centen
afwillen'.Nuvalt hetindezeduretijd
ook niet meeom 'de zaakdraaiende'
tehouden. Want men schijnt steeds
weer nieuwe wetten en belastingen
tekunnen uitvinden om demensen
van hun geldaftehelpen.
Des te groter was onze verbazing
toen wijop pad gingenom degegoe
demiddenstand op een bezoek te
vereren. Met hel doel minstenséén
advertentie te 'versieren' en liever
méér dan één.
Het werden ermeer. mensen. Véél
meer.Metgroot enthousiasme stor
ten de diverse adverteerders zich

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmach in es
' Onderh oud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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Voor bedrijven en particulieren

Luddestraat 11
97PM Thesinge

Tel.: 050-3021984
labloem@helnet.nJ

www.labloem.nl

Ruime collectie familiedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstijl:
Textieldruk, zwartwit- en kleurkopieën :
Boeken, programmaboekjes, gidsen, :
periodieken. flyers ete. •

Komeens langsvoor een vrijblijvendadvies.

Ideeën uitwisse lenkan verfrissendwerken

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

U ITGEVERIJ

• Rijksweg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule.nl
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Maatwerk met Mest
Hoespeel jein opdemarkt enophet juistemoment. Eenkwestievan
geluk, of van ondernemerschap? Edward Oudman, eigenaar van
Oudman BVin Thesinge,signaleerdein deloopvandejaren een gat
in de markt op het gebied van bemestingslogistiek.

Deredenvoorditartikel ishelfeitdat
de firma Oudman al 30 jaar adver
teertin de 30·jarige G&T Express.
Ook bestaat het bedrijf dit jaar 75
jaar. Gestart door opa Roelf Oud
man die als dorpssmid begon.opge
volgd door zijnzonenFritsen Koos
die in de jaren negentig het stokje
definitief overgaven aandehuidige
ondernemer. Er zijn hoogtijdagen
geweestmet vijftien manaan perso
neel,maarookslechtere tijdenwaar
in de touw1jesmaarnetaan elkaar
geknooptkondenworden.Gelukkig
ishet nu eengoed florerend bedrijf
met nog heel veeltoekomstperspec
tief. Of het 50·jarig adverteerders
jubileumgehaald wordt? AandeG&T
Express deuitdaging: aan Edward
zal hetniet liggen!

RoelieKarsijns

een nieuwe naam.Voordeel van de
verkoopvan maaréénmerk inplaats
vanmeerdere merkenisdatjemaar
één producentofonderdelenmaga
zijnhoeft tebenaderenvooronder
delen. Specialisme is sowieso het
handelsmerk van Edward. "Ik ben
meereenman van uitvinden dan van
productiewerk".Delogistiekbinnen
hetbedrijflooptgeheelgeautomati·
seerd.AlsEdward mij doorhetma
gazijnleidtzieikoverzichtelijke stel
lingenvoorzienvan stickersmetdaar
opeenstreepjescode.AJleonderde·
lenwordenbijontvangsténbijuitgifte
gescand en direct verwerkt opeen
orderbon. Evenalsdeurenregistra
tievaneenreparatieklus."·tWaseen
heleinvestering.maardeze verdient
zichzelf goed terug. Ikben maar een
uurtje per dag kwijt aan deadmini
stratieen magazijnbeheer. Een na
deel is wel dat je, alshetsysteem
uitvaltofcrashtheelkwetsbaarbent.
Alle bedrijfsgegevens. van moertje
tot enmetdeboekhoudingzitten in
decomputer. AI hebikdaarvoorwel
goede maatregelengenomen, toch
voelt het afentoebedreigend".

Hetmestapparaatgerealiseerddoor
defamilieOudman.

Daarnaast verkoopt en repareert
Oudman Thesinge B.V. nog veel
meerproduclen en materiaalop land
bouwgebied. Sinds januari dit jaar
zijnzedealervanHusqvarna tuinma
chines voor particulier gebruik. De
folderisdezemaand bij u indebus
gevallen. Geen nieuwproduct, wel

prijs wilt afdingen moet je alsklant
goed kunnen motiveren waaromje
ditwilt".

EdwardOudman. (Foto:Wo/terKarsijns)

Nu kun jehetgeluk noemen ófdurf.
of goed ondernemerschap, inieder
geval loopt het product goed. Met
vier personeelsleden, door Edward
omschrevenalsonmisbaar bedrijfs
kapitaal,hebben zeereenhele kluif
aan omde geplaatste bestellingen
jaarlijksvoor 1februariaftekunnen
leveren.Geenmachine isgelijkalles
ismaatwerk. Dat isvoordewinnaar
vandeRAl innovatie-Awardtegelij
kertijd een uitdagingéneen periode
metveelstress."Gelukkig",zomerkt
Edwardop,"hebikmijn vrouw Renée
achterme staan. Als ikdekop laat
hangenof wel érgstilben,houdt ze
demoed erin dooropte merken: 't
Lukt die wel, 'I komt goud!". Het
nieuwe product heeft er wel voor
gezorgd dat Edward soms op de
gekstetijden moet uitrukken omre
paraties uit te voeren. Vanuit heel
Nederland en inDuitsland,metname
vanuit de kleigebieden waar men
met zwaardere machines het land
kan belasten.bellen afnemersvoor
assistentie.Datkomt hetprivéleven
niet altijd ten goede, maar gelukkig
makenEdward. Renée enhun drie
kinderen (Steffan, Kim en Esmee)
hier geen problemen over. AI wordt
er nu. in tegenstelling tot vroegere
tijden,welopgezettetijden een va
kantie ingelast om van de rust en
elkaartekunnen genieten.

deboerderij. Scheelt heel wat kilo
metersen tijd.

Het bedrijfsrisicoheeft Edward ge
spreid door het grotendeels door
hemgeïnnoveerdsysteem te(laten)
verkopen en marketen doordefirma
Schouten, een firma met landelijke
bekendheid.Edward,"Hierdoorhoef
jezelfgeennaam meeroptebouwen
en kunjeprofiterenvandebredere
deskundigheid, o.a. op het gebied
van het in(detail)tekeningenopde
kaart brengen vanhetproduct.Daar
ben ikniet zogoed in, laat mijmaar
knutselen en uitvinden. Alhoewel
verkopenmeookwel ligt.Mijnfiloso
fiehierover is,dat alsikeen eerlijke
prijshebberekend voormijnproduct.
ikvan deklantverwachtdat hijdeze
betaalt.Dusalsjebijmij ietsvande

Hetsysteem istevergelijkenmeteen
tuinslang. Met dit verschil dat de
tuinslang maaréénsproeierheeften
een bemester wel een dertigtal. Als
detuingaatbesproeien scheelt het
gebruikvan eentuinslang jeheel wat
geloop met emmertjes of gieters
water. Het water wordt veel meer
gedoseerd toegediend en dekans
opwater morsen isaanzienlijkklei
ner.Maardan moethetsysteem wel
goed zijn. Dekoppelingenveiligen
betrouwbaar, een niet lekkende
slang, een stabiele slangenwagen,
een goedpompsysteem.Aanaldeze
voorwaarden is voldaan. Alhoewel
ze worden nog steeds doorontwik
keld inEdwardsbrein:"Kandeaan
voerslangnoglanger? Hoevoorkom
ikdatdeslang dubbelslaat aan het
eind van dehaspel?"

Of,ennu komen we bij deuitvinding
en product van Edward, je pompt
een deel van een pompwagen vol
wateren zetdezebijdemestput. Een
aansluitslangwordt aangesloten op
demestput, depompwagen pompt
vervolgens mestop,dezewordtver
volgens in een toevoerlsleepslang
gepompt waaraan eenbemester is
aangesloten.Desoms 2,5kilometer
lange, plat oprolbare slang zit op
haspelsaaneentractordienaarde
plaats van bemesting rijdt. De 12
meterbredebemester,ookwel sleep
slangenmachinegenoemd.bestaat
uiteen systeem metslangendieover
degrond slepen endemest instro
ken tussen hetgrasleggen.Nadatde
mestisverspreidwordendeslangen
doorgespoeld met hetin een apart
segment van de pompwagen be
waardewater enlucht. Detoevoer
slangen oprollen enweer terugnaar

Begin februari.alsdemestweerover
het land verspreidmagworden,bre
kendrukketijden aanvoorboeren en
loonbedrijven.Demestmoeten mag
weer verspreidworden overdelan
derijen. Dat kun je op meerdere
manieren doen. Jepompt devloei·
bare drijfmest in een mestwagen.
Koppeltdeze aaneentractorenrijdt
naarhetlandenverspreidtdemest
overhetland.Alsdemestwagenleeg
isdan rijdtje terug naardemestop
slag. Je herhaalt deze cyclus vele
malen. Dan heb je geluk als (de
uiteinden van)jelandnietververwij
derd zijnvandemestsilo.Maarmeest
al isditniet hetgevalenrijdtjeheel
watkilometers afen bovendien kost
hetveel tijdomallemestuitterijden.
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat 1a- Tel.3021785 - Ten Boer

www.nijdam.nl
050 · 5498416

O. loweg 126
9723 BX Gron inge n
T(OSO) 5421890
F(OSO) 5423778
Iwww.kuilreiniging.nl

VERSTOPP'NG?
A'armte'efoon

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

P~KUIL
';I#a'@'~aI1#;19''l:t

Rijksweg 15
Garmerwolde

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAAf

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

Bovag·lid . 00. SUZUKIdealer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MorORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en acceso lre s leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~ : -: o osterseweg tb:: In:: 9785 AD Zuidwolde er.
::••:. Tel. (050) 301 26 }2

www eaatst ra.al
"a.l tstra~ vaats tra. nl

9797 PCTHESINGE

Telefoon ObO - 30 21957

Fax050 - 3021574

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

[
IC~
~

6Cf"lijk t-IOlA+
N \c l ,bc llY\ClkcI-ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten en lalels

Reslauratie van Antieke meubels.

Bezoek opma. t m vr. na (tel.) afspraak
zaterdags bentu degeheledagwelkom

Dorpsweg 58•9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580• F (050) 5494579

LEVERANCIER CiROOTKEUKEN EN HORECA

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!

terk insenioren fauteuils
.
~'
lB4.

, I'
Ook fauteuilsmet opstaphulp. ':\ I

~~'\

1r==~i A SLAGTE ~-
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 979 1 KB Ten Boer 050-3021383

050 - 5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
~~~.

Smit

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
'NWW.vishandelsmit.nl
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Informatieavond Smeerpijp
Uheeft erongetwijfeldal over gehoord of gelezen: er wordt eindelijk
onderzoek gedaannaar detoestand van devoormalige rioclperslel
ding tussende stad Groningen en Delfzijl. Rond 1 juli moet bekend
zijn of debuis heeftgelekt c.q. nogsteeds lekt of gaat lekkenen wat
de gevolgen zijn.

HillieRamaker·Tepper

er maatregelen worden genomen.
DekJankbordgroepkan beschikken
over alle informatie;JanWigboldus
enRogierVerhagen zitten er inna
mens Garmerwolde.
Vertrouwengaattepaarden komtte
voet; wij doen ons best. Nicolette
Boelens ishet centraleaanspreek
punt bij deprovincie(050-31 646 26).
Kijkvoorverderegegevens-ook de
verslagenvandezeavonden -opde
websi tes van de provincie:
www.provinciegroningen.nl en het
waterschap:www.noorderzijlvest.nl.

blijken tezijn?Jebedreigtdegezond
heidtoch vanallemaal?
Ook opdezevraagmoetdhr. Bleker
het antwoord schuldig blijven. "De
rechterbeslistoverproductaanspra
kelijkheid. We kunnen wel de ge
zondheidsdienstvoordieren inscha
kelen. Je zult toch eerst bewijzen
moeten hebben voor eendirect juri
disch verband. Help ons enbeoor
deelonsonderzoekkritisch. Kijkmee
viadekJankbordgroep eneventueel
een externe deskundige (alsu twij
felt). De opdracht (exclusief finan
ciële gegevens) is openbaar. Eerst
volstrekthelderheid,danpaskunnen

ZodrahetDagblad van hetNoorden een regionalemisstand ontdekt,openen
zeonmiddellijkeen 'dossier'.Zowordende lezers aleenpoosje opdehoogte
gehouden vanontwikkelingen rondDeSmeerpijp,maarsindskortook over
Meerstad.

Meerstad of minder?

Verhittevergaderingoverdesmeerpijp langshetEemskanaal. (Foto: Henk
Remerie)

FredjeBouma

Ineen rafelige, felrodeletter, alseenslordigmaarwoedendop het papier
geramde stempel,staathet eropdevoorpagina: 'DOSSIERMEERSTAD'.
Waarom?Voorlopiggaat het over aannemers(bouwers'hetendietegen
woordigj, diedebouwfraudenieuwleven lijken inteblazen.
Zoalsbekendwordt Meerstad eenvan degrootstewoonwijkendiehierooit
gebouwd zijn. Onderhet motto:'Iedereenheefthetrechtombuiten tewonen'
zal het helegebied tenoosten van Euvelgunne lot aan Ten Post worden
volgebouwd.Afgezien van hetwaanzinnige verkeersaanbod ·alleauto'sdie
over deN41 en later door deKlunder viadeEemshavenweg naardestad
moeten - zal ditambitieuzeplan het einde betekenen van een schitterend
plattelandschap.
Fredje houdt nietvanhypes ener moet natuurlijk gewoond worden, maar
hij wil wel evenwijzenop deteloorgang vaneen uniekuitzicht. Hij roept
iedereen opdekomendezomeroverdedijkvanhet Eemskanaal tefietsen
of tewandelen. Trek jeeven niksaan vandesmeerpijpwaarjeoverheen
loopt,dieblijftheuswelliggen, maarkijknaardeoverkanI. Prent dat uitzicht
injehoofd . voordat het verandert in ééngrijzeVinexwijk
Want daarover schrijftDvihN niet.

Huidigetoestand
De hele leiding is gefundeerd op
houten palen. De buizen zijn door
moffen aan elkaar gesmeed, met
henneptouw eromheen. Depijp ligt
nietoveraleven diep:bijGarmerwol
dezo'ndriemeter. maarindestad
b.v.wel zes meterenooknogonder
straatstenen. Er is in 1990 onder
zoekgedaannaaraanleiding van die
onderbrekingen, of die wel goed
waren afgedicht. Inhet grondwater
is nooit wat aangetroffen, inhet slib
eenkleine verhoging.Bij demonito
ringsrondeis inhet grondwaterwel
eenverhoogdarseengehaltegecon
stateerd (arseen komt van nature
voor inklei),maargeenkwik.Het is
niet bekend inhoeverreeen moge
lijkebodemdaling(doorgaswinning)
effectheeftopdepijp.Ooktastmen
noginhetduisteromtrentdeinvloed
van destoffenopgietijzer.
Daarwaarmogelijkwordtdeleiding
weggehaald; dit wordt in principe
bepaalddoortechnischezaken.Tot
dietijd zullenwehet moeten doen
metmonitoring;dhr.Blekerweet niet
of hierbij gebruik zal worden ge
maaktvanvideosystemen,zoals met
een camera door deleiding rijden.
Het onderzoekricht zich nietalleen
op kwik en arseen, maar ook op
andere-mogelijktoxische-stoffen.
"Decombinatievanmineraleoliën en
zware metalen is zo giftig als de
pest!"meldteen der bewoners.

kelijke rechter beslissen. Als er is
vastgesteld daterschadeisaange
richt door nalatig of onrechtmatig
overheidsoptreden, bepaaltderech
terwelkeschade-ookimmateriële
wordt vergoed.

Wat zijn demedische gevolgen?
Arseen kan bij inname leiden tot
huidkanker;kwiktot neurotische af
wijkingen.Enwatheefteencocktail
vanaldiestoffen voorgevolgen? Eet
uit voorzorg geen groente uit een
moestuingrenzendaandesloot en
laatuw kinderen-om elkrisico uitte
sluiten -ooknietbijdesloot spelen.
We weten het op dit moment nog
niet: het moet nog onderzochtwor
den.
Enwie iser verantwoordelijkalsde
schapen die op het land naast de
smeerpijphebbengelopen,zijnver
kocht en uiteindelijk toch vergiftigd

Het is algemeen bekend dat de
Aagrunol jarenlang kwik en arseen
op de gietijzeren leiding heeft ge
loosd. Maarwat ziteropditmoment
precies in de buis? Ook de lucht.
Komen erstoffen inhetoppervlakte
water, het slib, het grondwater? Er
wordt inelkgevalgekekenbijonder
brekingen,opplekken waar ietsop
gemerkt isen - steekproefsgewijs
op onverdachte plekken. Keiharde
toezeggingvandeheerBleker:"Daar
waar langshet traject sporen wor
dengevondenvan stoffendierisico's
voordegezondheidopleveren.gáát
die pijp erzosnelmogelijkuit!Geld
magnooit een probleemzijn:

Op31 maartwaser een informatie
avond inGarmerwolde. Gedeputeer
deH. Bleker maakteinzijnopenings
woordduidelijkdatwevandezeavond
geen wonderen moeten verwach
ten: het is zuiver en alleen bedoeld
ter wederzijdse informatie. Vervol
gens schetste dhr. Smittenberg de
aanpak van het onderzoek. Deze
berust opdrie pijlers:
1. terugkijken ophet verleden
2. onderzoek naar dehuidige staat
3.welke maatregelen zijnernodig

Vragen over degezondheid
Indepauzekonden schriftelijk vra
gen worden ingediend. De eerste
vragendie werden behandeld,hou
den verband met de gezondheid.
Wordt degezondheid van mensen
dierinhetonderzoekmeegenomen?
Die koeien. schapen-enook bomen
- zijntenslotteergensziekdoor ge
worden!Enkunnen we nog welveilig
groente uitonze tuin eten? Wat als
onze hondenziekworden;waarkun
nenwe dan met de rekeningheen?
Ook het extreemhoge aantal kan
kergevallen blijft mij zorgen baren.
Hetmagdan nietzijnaangetoonddat
hetverband houdt metdesmeerpijp
of de RWZI, het is ook nietaange
toond dat het er geen verbandmee
houdt. En alsjedannaderhand ook
nog hoort dat er ook inWoltersum
veel kankergevallenlangsdedijkvoor
komen ...
Enhoezit het metpsychische scha
de? De problemen van de familie
Havengalopenalvijf jaar!
DeheerBlekerdeedzijnbestom alle
vragen respectvol tebeantwoorden.
Maar uiteindelijk moet de onafhan-
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TEN BOER

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

CAIEi"
voor cadeaus

huishoudelijke art ikelen
speelgoed en
kinderboeken

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

I

I! HOVENIERS- •
I BESTRATINGSBEDRIJF

I H.W. Mollema
I Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten &fruit
• aardappelen f:;:;::.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

Dorpsweg1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 15418462

Fax(OSO) 4042922
Good engezondvande boerengrMd

JPCOM
computers

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ookvoor reparaties &upgrades

RITSEM ~ ' =
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

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

U I lJ
f=-71

I Installatiebedrijt
Thesinge V.o.f.

U
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge

• Water Tel. 050 - 3024536

Lij
.cv Fax OSO - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. V.d. Veen - Kolham - te lefoon 0598-393504

MZERWAREN -GEREEDSCHAP-VERF-DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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Nieuws van dorpsbelangen
Thesinge
Op11 maartwasdejaarvergadering.Tijdens deze vergaderingtraden
Kor van Zanten en Clara van zanten af. Het bestuur kon Henry
Zuidinga voordragen alsnieuwbestuurslid en gelukkig bleek Jakob
vandeWoudespontaan bereid de laatste vacature in tevullen. Met
de herverkiezingvan Theo deWit bestaat hetbestuur weer uit zeven
leden. Op hetmoment vanschrijven hebben we nog geen voorzitter
gekozen, maar ik verwacht datwe er opkorte termijn wel uitkomen
en datookwij wille rook kunnen laten zien.

Inmiddeleeuwsekledijwordende aanmeldingenopgehaald.
(Foto:Roe/ieKarsijns)

we het gehad ofwe minimum aantal
lenmoestenafsprekenom bijvoor
beeld debarbecuetelatendoorgaan
en wat we moesten doen als we
meerdan 20 aanmeldingen voorde
wandeltochtvanJakobvandeWou
dezouden krijgen (eentweedetocht
1,5uurlaterhouden).Nu zijnerheel
andere problemen.Er zijn120aan
meldingenvoor dewandeltocht en
300 voor de barbecue. Voor de
spooktochthebbenzich 160mensen
opgegevenenookvoordekinderac
tiviteitenheeftvolgensmijiederkind
uit Thesinge zich aangemeld. Dit
geeft toch wel aan dal-na eenvoor
zichtige start-,de feestweek leeft!

MencovanderBerg

De nieuwe brug is gebouwd.
(Foto:DesireeLuiken)

Omgevingsplan Garmerwolde
Opwoensdag 23 maart werd indorpshuis "DeLeeuw" deVoorjaars
vergaderingvan deVereniging Dorpsbelangen Garmerwolde gehou
den. Voor een bomvolle zaal (ongeveer negentig personen) opende
voorzitter Jan Wigboldus devergadering met een woord van welkom.
In het bijzonder voor Anouschka de Smidt, die na een jaar van
afwezigheid weer achter de bestuurstafel had plaats genomen.

Opdinsdag 19 april hebben we het
halfjaarlijkseoverleg met B&W ge
had. Wezullenhelvolledigeverslag,
alshet gereed isopdewebsitezet
ten, maar hier volgen alvast wat
groteenkleinezakendie aande orde
geweest zijn.
Dereparatievande stellingvande
molen isaanbesteed. Deverwach
ting is dat de molenbouwer er dit
voorjaarmeegaat beginnen_Als het
meezitisdemolen danweer toegan
kelijkvoorpubliek_ Draaienishelaas
nog eenander verhaal.
Het teveel aan licht inde kern wordt
(nogmaals) aangekaart bij Essent.
Rond deze tijd doet de gemeente
eenschouw van dewegen en wor-
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den eventueel kleine reparaties uit
gevoerd.Voorde KerkstraaliMolen
weg staat een grondige aanpak ge
pland voor 2006/2007.
Tijdens het vorige overleg hebben
we het gehad over onkruid bij de
nieuwe zandbak bij de haven. Dit
doetwelafbreukaanhetmooiplaat
je.Hetprobleem isdatde gemeente
niet metgifwilspuitenen deborstel
machine daarniet uitdevoetenkan.
Eenkeerperjaarmaaktde gemeen
tehetschoon,misschieniseriemand
diehettussendoorafen toe eenswil
bijhouden.

Defeestweekligtopstoom.En hoe.
Tijdens de vergaderingen hebben

Nadegebruikelijkeonderdelenkwam
punl4:HetOmgevingsplan voor Gar
merwolde. Dit plan werd gepresen
teerddoorJaquelinedeMiliano(land
schapsbeheer)en Ronaid Klaassen
(gemeenteTenBoer).Het blijkt dat
de plannen al in een vergevorderd
stadium zijn. Zo zaler op termijnin
Garmerwolde eenkleinejachthaven
komen metdaaropaansluitend een
mini-camping. Er wordl nuuitgeke
ken naar een Uonge) ondernemer
die wil proberen een en ander te
realiseren. Ook de veel besproken
dorpsentree gaat opdeschopener
worden aan de Dorpsweg nieuwe
bomen geplaatst. Een en anderkost
gelden daarvoor zullen verschillen
de subsidiebronnen. ook in Euro
pees verband, benaderd worden.
Na de presentatie was er gelegen
heid opde plannentereageren.Dat
leidde soms tot heftige discussies
over en weer. (Dorpsbewonersdie
nietop depresentatiezijngeweestof
die ietsop deze uiteenzettinghebben
gemist,kunnen teallentijdeterecht
bij een van de bestuursleden van
Dorpsbelangen.)

Auke Kuipers, Johan Havenga en
JanetJansenwarenstatutairaftreed
baar enwerdenalle drie herkozen.
Bijna aan het eind van devergade
ring kwam.hoekan het ook anders,
de SMEERPIJPaan de orde. Daar
werd vrijsummieropingegaan, aan
gezienereen week latereenspecia
levoorlichtingsavond overditonder
werp was gepland (zie verslag el
ders).

Aanhet einde van een korte rond
vraag (erwaren erg weinigopmer
kingenuitdezaal)onMngJasMocking
eenkleineattentiealsdank voorde
periode dat hij Anouschka in het
bestuurheeftvervangen.Vervolgens
werd de vergadering gesloten.
Totbesluitwerden nog enkele rond
jes bingo gespeeld,waarbijergveel
leuke prijzen warentewinnen,
AI met al kan de dorpsvereniging
terugzien opeen boeiende en op
bouwende vergadering.

AukeG. Kuipers,
Ver.DorpsbelangenGarmerwolde



Zondagmiddag 29 mei klinkt in dekerk van Garmerwolde een afwis
selend concert met orgelmuziek enzang. Carel van Aurich bespeelt
het orgel, het Nonet Musica Son vertolkt a capella liederen. Het
concert begint omdrieuur, dekerk is open vanaf halfdrieenkoffie
en thee staan klaar.

Zandagmiddagconcert in
Garmerwolde

Zaterdag 16april wasde"aftrap"inde kerk vanGarmerwofde. (Foto: Henk
Remerie)

Annie M.G. Schmidt
De Stichting Kronkels door Fivelingo stelt zich totdoel het Damsterdiep
gebied tepromoten.Rond de 10' sterfdag vanAnnieM.G. Schmidtisdeze
promotieditjaar gevatinhetthema:"Oogvoor Annie".Metsteedsditthema
alsuitgangspuntworden ervanaf 16apriltot 17meiopallertei locaties rondom
hetDamsterdiep heel veel gevarieerdeworkshopsaangeboden. Kijkvoor
hetvolledigeprogrammaendeaanmeldingop'NWW.kronkelsdoorfivelingo.nl
of bel 06-25143948.

Prachtigorgel
Carel vanAurichstudeerdebijWim
vanBeekaanhetConservatorium in
Groningen.In1980 behaalde hijhet
B·diploma en in 1981 het diploma
Uitvoerend Musicus. Carel vanAu
rich isalsdocent vertbondenaande
muziekschool teHaren enorganist
vandeGoedeHerderkerkteGronin
genentreedtregelmatig opalsbe
geleider van koren. Hij is goedbe
kend met het prachtige orgelvanP.
vanOeckelen(1851) inGarmerwol
de. Het Nonet Musica Son is eind
jaren tachtigopgericht en staatsinds
1999 onderleiding vanCasStraat
man.Deacht zangersenzangeres-

sen vertolken een(modern)klassiek
repertoire en zijn tweevoudig win
naar van het Nederlands Festival
voorvocaleensembles.Op hetpro
grammastaan werkenvan Mendels
sohn, ElgarenRutler.Deorgelmu
ziekworclt afgewisseldmetzangen
enkeleliederenworden begeleiddoor
het orgel.

Concert,29 meivan15.00 tot t6.00
uur in de kerk van Garmerwolde.
Kerkopenom 14.30uur;koffie,thee
eneendrankje verkrijgbaar.
Entree; € 2,50.

Anne Benneker

Afscheid van de postbode
Eind maartfietstepostbodeDirkPaauw zijnlaatsterondesdoorThesingeen
Garmerwolde,hij ismetde(pré)VUT.ZowelinThesingealsinGarmerwolde
werd hijonthaaldopwarmewoorden, bloemenenandereafscheidskadootjes.
Bij t Jopjewistenzehemnaar binnente lokken, waarhijmet een delegatie

~ Thesingerskoffiedronk metgebak.Hijwas zeer verrast.maar kon nietlanger
dan eenhalf uurtjezitten:ookdelaatste rondemoestgoed afgewerktworden.
Hiereenkaartje,daareenblauweenveloppe enophetvolgendeadres(helaas)
postuitLeeuwarden van hetCJIB.Zofietstehijhetdorp uit, zijnfiets(ookaan
deVUT toe) zwaarvan depostbodeelastieken,een nieuw leventegemoet....

30 km
Zoals een ieder wel weet, geldt er in de dorpen Garmerwolde en
Thesinge een 30 km zone. Bij de bassisschool in Garmerwolde
hebben wedan ooknog nietzolang geleden een drempel gekregen,
om de snelheid bij de school wat te verminderen.

Een tijdjeginghetgoed,maardelaatstetijdwordt desnelheidweerbehoorlijk
opgevoerd. Met een snelheid van 60 km per uurover dedrempel isgeen
uitzondering.
Besteautomobilisten denkeersteven na,voordatuhetgaspedaal intrapt.
Wijalsbezorgdeouderswillenonzekinderen ookbuiten deschooltijdenom,
graag weerongeschonden thuishebben.

Karla Postma

Oliebollen

Lekl~er de lekkerste !
-------~.~-------

~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes
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HenkVliem

Houdbaarheidvis?
Volgens Harry geldt nog steedsde
oude wijsheid: "binnen drie dagen
weg" (netalsmetjeschoonmoeder
alszeopbezoekkomt).Opmerking:
voor visdieonder strenggecontro- .....
leerde condities in een koelcel be- I
waardwordt,geldt natuurlijk ietsan-
ders.

Vangstbeperkingen?
Ja.De vishandelaren vindenaljaren,
daterveel teveel gevangen wordt.
Inbepaaldeperioden zou ersowieso
niet gevangenmogen worden. Niet
vanwege deomzet maar vanwege
het feit dat ertevaak "vis met hom!
kuit". of "te jonge vis", of ·vis met
teveel bijvangst" gevangen wordt.
Een en ander levert een inferieur
productenisdus (kortgezegd)slecht
voor dehandel.

meerproblemenmet hartenbloed·
vaten.

Vis duur?
Harrie enYvonne vindendat, ver
geleken met twintig jaar terug, vis
voor de consument veel teduur is
geworden. Dat komt volgens hen
door dedetailhandel.Die rekenen
teveel. Deopbrengstenvoordevis
sers zijn lang niet zoveelgestegen.

Staatsieportret vandefamilieSmit,vishandel. (Foto: Henk Remerie)

avonds nogomeen bestellingvoorde
volgendedag te plaatsen. Je hoort
danmeteen hoehetindehorecagaat
en wat devoorkeurvan degasten in
deafgelopendagen was en hoe de
vooruitzichten zijn. Jemoet erg attent
zijnopdatsoortsignalenwantookals
erklachten zijn: erwordt maar een
keer gewaarschuwd.
Bij bestellingen voor instellingen en
dergelijkegaandebeslellingenmeest
alovereenweekenzijnze veelmeer
geplandomdatdekokvan zo'ninste!
Iingeen weekrnenuopstelt.
Overigens betekent alleen alhet feit
dat jemagleverenaan eeninstelling
datjealsbedrijfmoetvoldoenaande
hoogsteeisenophetgebied vankwa
liteit en hygiëne. Je werkt op het
terrein van de voedselvoorziening
(vishandel) en dangelden erterecht
heel strengenormen. Dat betekent
ook: regelmatige controles van de
keuringsinstanties. Maarbovenalbe
tekenthet,datjevoorjezelfaltijd heel
strenge normen moetwillenhanteren
(als jedaarniettegenkuntmoetjeniet
inditberoep willen werken).

Visgezondvoor je?
Zeker. Visiszeer gezond. Vergele
ken metvleesisvis altijd gezonder.
Vooral de vis die in de volksmond
"vettevis"heetisgezond.Deze "vet
te" vis verminderVvoorkomt onder

dierichtingverder teontwikkelen.Je
moet dan wel van"goeie huize" ko
men, vond hij, "en zorgen dat je
vakkennishebtendatjedezekennis,
ookalsbedrijfstak,verderontwikkelt
enbijhoud". Harty's vader was dan
ookjarenlangalsdocentenbestuur
derbetrokken bijdestichting "Vakop·
leiding Vishandel" (zijn motto was:
"Wat je nietweetmoet je altijdvra
gen. Soms krijg jeeen antwoord").
Inmiddels heeft Harry het bedrijf
overgenomen van zijnvaderenishet
uitgegroeidtoteenvandedrie groot·
ste in Noord-Nederland. Tien man
personeel.Assortiment:allesoorten
vis in alle denkbare uitvoeringsvor
men;vankaviaarperkilototgebakken
kabeljauw per ons. Maarook:Cana
dese mosselen,groeneharing.Noor
sezalm, inktvisringen, paling enzo
voort. Inkoop:deelsviadevisafslag
Lauwersoog,deelsviaimporteursen
verderdoorzelfteimporteren.Markt
gebied:Groningen,kopvanDrenthe,
BorkumenSchiermonnikoog (zievoor
verdere informatie:
www.vishandelsmit.nl).
Yvonne werkt inmiddelsook alweer
vijfentwintig jaar inhet bedrijf.Zij be
gon destijdsalswinkelhulpindezaak
aandeKerklaan.Toen ze aangeno
menwerddoor Harry'svader hadze
al minof meer verkering met Harry
maardatwist pa toen nogniet.Yvon
nevindt dehandel invis nog steeds
intrigerend en vooralook erg interes
santomdatjedirect metmensen(met
je klanten) te maken hebt. Bijvoor
beeld:Koksvan restaurants bellen 's

VishandelSmit
Harryverteltdatdezaakin1931door
zijngrootvader (Harm) isopgericht.
Destijdsbegonditmeteen kraam op
de GroteMarkt inGroningen.Vanaf
1955was dezaak uitgegroeidtoteen
winkel aande Kerklaan (Vishandel
Smit).Harry'svader (Klaas) namde
zaak later over. Hij voorzag dat er
voor detoekomst eenbeste boter
ham te verdienen zou zijn in "het
leveren van vis aan instellingen en
dergelijke"enhijbegon het bedrijf in

Harry en Yvonne wonen aan de
Grasdijkweg t5 inGarmerwolde (in
datmooie,nieuwehuismetdiegrote,
langeschuurwaarvroegerdefamilie
Hoekstra woonde). Beiden helpen
actief bij allerlei dorpsaangelegen
heden,zoals:"Notenschietenom de
Fledderboscherwisselbokaal",
"Shirt·sponsoring V.V. GEO" ( bo
vendien zit Harry ook in hetderde
elftal), Hanengevechten2004 (Har
ryzat ook bijna indefinale-heren),
Rommelmarkt, Pompoenenmarkt,
enzovoort.

Voor de redactievan deG&T rede
nen genoegom eenseven eenpraat
je te maken en te vragenof ze "in"
waren voor een artikeltje in onze
krant. Gevolg:Yvonnewilde wel en
Harry heeft zichdoor Yvonnelaten
overhalen Oe moet voor een inter
view een keer 'savondsinhetweek
end een alspraak maken, dan is
Harry erook wel, zei Yvonne. Enzo
gebeurde.).

Ruim tweeëneenhalf jaar wonen Yvonne en Harry Smit alweer in
Garmerwolde,samenmethunzoonDennis (16) endochterAlexandra
(13). En voor alle vier geldt: nog geen seconde spijt. Sterker nog: •
Harryen Yvonnezoudenal jareneerder naarGarmerwoldegekomen
zijnalsze haddengewetenwatvooreenschitterenddorpjeer zovlak
bij Groningen ligt. Sinds vorig jaar april adverteren ze in de Garmer
&Thesinger Express: Vishandel.Smit , leverancier Gr.ootk~uken en
Horeca. Deze advertentie moet Je meer als sponsonng Zien, zegt
Harry, want onze klantengroep is in hoofdzaak, de Grootkeuken en
Horeca.Dus: een winkel waarjeeveneen harinkjehaalt, tref jeopde
Grasdijkweg danook nietaan. Hun bedrijf is gevestigd aan l amsoor
11 inGroningen (aanderingweg,op hetindustrieterreinbij Noorder
hogerbrug, vlak bij Hornbach en Tuinland).

Een praatje met .... ·
Harry en Yvonne Smit

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreidingen onderhoud

11;;.~
8Duw.nd Neder tan n.....--- .. ..._..._..... ..._-

Uwva gecertjficeerJe,
erkenJHoo fcJoannemer

Oude Rijksweg 11
9798 PAGARMERWOlDE

1. (050) 541 6501
F. (050) 541 92 68
www.hovengo.com

info@h ovengo.com
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Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
Telefoon (050) 5493950

sanitair en verwarm ing
-I-.........B..-U.....RINGA

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwold e
Telefoon 050 - 5418610

Scho,,~9m~kerij
Sléute.15~rvice

T~ "'" 'IT' , 'rl: , .~, ,
Midél'eljans

($Cr

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

g"ii ter V",

Goederen gebracht in de
L.v.d . Veenstraat 3
Garmerwolde (050)5413045
wordenvrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Ad"""",.", Ritserna
U",·adres voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 IJ 19
fax (050) 302 1I 82
mobiel 06 51533772

»

:~~

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voorinbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jven en part icu lier
hande l in:
• Pallet, en magazijnstellingen

• Magazijnw agens
• Palle /wagens
• Kantoornasten
• Gebruikte kantoorm eubelen

• Enz.
• "Top way· prof. a!uminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon 050- 3024833
R g.g. OSO - 3022689
Fax OSO, 3024834
Mobiel 06 - 51581046

Reparatie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeting Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accesso ires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFielsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Toertletsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfletsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

\l oo it ' hr il knglaftïl br - t.r.m nie t

11100ie ogen wel.

Brillen - Contact lenzen - Hoortoest ellen
Winkelcentrum Lewen borç

Kajuit 281 - 9733 CV Groninçen
Telefoon/fax (050) 5490549

Hoekholt - Hensbroek
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Reconstructie Hildebrandstraat en L. van der Veenstraat
Afgelopen donderdag 7 april werd in Dorpshuis De Leeuwdoor de gemeente het plan voor reconstructie van de L. van der Veenstraat,
Hildebrandstraat en Dorpsweg (gedeelte tussen deschool ende Hildebrandstraat)gepresenteerd aan betrokkenen en overige belangstel
lenden. De burgemeester, mevrouw Pot leidde depresentatie. Zij vertelde dathet plan in overleg met een kleinebewonersgroep tot stand
was gekomen. Ze steldevoor om eerst naar depresentatie van het plante luisteren en vervolgens zou er gelegenheid zijn tot hetstellen
van vragenen opmerkingen. Na een opmerkinguit dezaal dat hier slechts een 'half' plan gepresenteerd zou worden omdat het laatstestuk
van deHildebrandstraatnietinhetplanwasopgenomen,werd ereerst evengediscussieerdoverdeachterliggende redenvandeze tweedeling
(het rioleringssysteemhoeft daar niet gerenoveerd tewordenomdat het nog in goede conditie is en dus is er ook geen aanleiding om de
straat daar op de schopte nemen).

TIjdens de duidelijke presentatie
werdtevens het tijdspad toegelicht:
als alleseen beetjevlotzou verlopen
kon eenen andernog voorde bouw
vakvakantie gerealiseerdzijn.
Indedaarop volgende discussies
bleekdat langnietiedereen van de
direct betrokkenen tevreden was
methet voorliggendeplan. Zo zou
het plan geen inherenteveiligheid
bieden voor spelendekinderen.Een
woonerf-opzet zou beter zijn (ant
woord: zo'n woonerf-opzet is aan
het einde vandevorige eeuw door

een meerderheidvan debevolking
van Garmerwolde afgewezen. En
door eenopvallend bestratingspa·
troon (visueleobstakels)aante bren·
gen, vooralbijdeaansluitingenop
deDorpsweg,zullen automobilisten
hun vaart minderen. zo blijkt uit
diverse onderzoeken.).Verderwa
ren er twijfels over het aantal beo
schikbare parkeerplaatsen, werd
dat nu minder? Antwoord: nee er
komen iets meer parkeerplaatsen
beschikbaar. Maarjemoet natuur
lijkwel reëel blijven: gezien het hui-

dige autopark zal nooit iedereen
een eigen parkeerplaats op de
openbare weg kunnen verlangen.
Ook bleek uit commentaar datniet
allebewoners zitten tewachten op
een paar extra vierkante meters
voortuin. Eneendoodlopend voet
pad aan denoordoost kant vande
Hildebrandstraat isookniethandig.

Afrondend vatte mevrouw Pot alle
kritiek nog eens samen en beloofde
zedathetplan waar mogelijkaan
gepast zou worden. Op zeer korte

termijnzoudegemeente weer met
de bewonersgroepom de tafel gaan
zitten. Om een iets breder draag
vlak tekrijgen werd debewoners
groep met twee personen versterkt.
De burgemeester sprakverder de
hoop uitdaterbinnen twee à drie
wekenalweereen nieuwevoorlich
tingsavondbelegd zou kunnen wor
den, zodat de uitvoering van de
reconstructie niet al teveel verna
ging zou oplopen.

HenkVliem

Van de Redactie
Indeafgelopen weken zijneen aantal redactieleden langs onze
adverteerders geweest. Soms gingdatcontact per telefoon maar
meestal gewoon even langslopen.
En datdan met devraag: gajeweer een jaar in zee met deGee
& Tee ? Gelukkig voor onze krant heeft ruim 95 % positief
gereageerd. Erhebben een paar adverteerders afgehaakt, maar
er zijn ook een aantal nieuwe adverteerders bijgekomen. Te
weten: "LaBloem BloemenAtelier", "De Buren Restaurant en
cafetaria" en "Lucet Bloemsierkunst". Kortom: we zijn weer
bijzonder tevreden. Onze adverteerders enniettevergeten onze
donateur (Wiekel) zorgen wel voorruimzestig procent vanonze
inkomsten. Zonder hen geen G&T.

Rekeningen
We zijn vanplan om begin mei derekeningenuit te sturen. Tevens
startenwe dandeautomatische incasso bij die abonnees (ruim90 %)
die ons daarvoor toestemming hebbengegeven. Dus beginjuniver
wachten we dat het merendeel van deinkomstenbinnen isgekomen.

Bedankje
Vorige maand heeft uw redactie een bijnacompleetarchief van alle G&T
jaargangenontvangen.Onze hartelijke dankhiervoor aan mevrouw J.
Gorter·Wieringa uit Hoogkerlt De eerste jaargangen van de G&T
waren altijdnetjesdoorhaarvaderbewaard,deheerK. Wieringa.Later
heeftmevrouw Gorterdeze gekregen en zetoen bij haareigen G&T's
gevoegd.
Mocht u als trouwe lezer die alonze kranten bewaardheeft opeen
gegeven ogenblik toch besluiten omde oude G&T'sweg tedoen,dan
houdenwij ons graag aanbevolen. Geefeven een seinije. We komen
ze meteen ophalen.Want: een extra exemplaar inons G&Tarchief kan
nooit kwaad.

GARMER & TllESINGER
EXPRESS
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Open Orgeldag in Gannerwolde
Zaterdag 14 meiisdekerk van Garmerwolde dehele dag open.Defotogroep
Garmerwolde houdt haar jaarlijkse tentoonstelling en bovendien is het
Orgeldag Noord·Nederland.Dezedag wordt ieder jaar georganiseerd door
de Stichting Hinszorgel Leens.lederjaarnemenerveelorganistenaan deel.
Zij kunnenzich voorafopgeven voor hetbespelenvanéénof meerorgels.
Het P. van Oeckelenorgel (1851)inGarmerwoldeisgeliefd bijorganisten. ..
Meer inlormatieop www.hinszorgelleens.nl

AnneBenneker



Lieve/Beste vrienden, vriendinnen, beminden en bekenden,
Sommigen onder jullieweten het al (met name degenendievanhetbestuur vanStichting OSA een uitnodiging voor de komende Muziekdaghebben
ontvangen),maarvelennog niet: op zaterdag 18juni2005 (dedatum vande20steOSA-Muziekdag teThesinge)verschijnt mijnboek Het Raadselvan
Kamak, met als ondertitel: Bijna alfesprookjes verzameld (Uitgeverij De Zwaluw, Arnhem, isbn 90-77794-03-4).

Dit 256 pagina'stellendeboekiseen
gezamenlijke uitgave van Stichting
Compagnia en Stichting OSA ter
gelegenheidvan de20ste OSA-Mu
ziekdag. Deze uitgaveismede mo
gelijkgemaakt doorhetPrinsBern
hard Cultuurfonds Groningen en
Stern/Den Hartog &DeVries teArn
hem.
Ettelijken onderjulliezijn al inhetbezit
vanmijnboek Sprookjes en Gedich
ten (Uitgeverij De Zwaluw,Arnhem,
1996,isbn 90-803313-1 -7),kostelijk
geTI lustreerd door Jannekede Jonge
en Thali vander Eijk -een uitgave die
echter reeds inhet jaarvan verschij
nen geheel uitverkocht isgeraakt en
niet wordt herdrukt. Daarstaan zes
sprookjes indie uiteraardookweer in
HetRaadsel van Kamakvoorkomen
-maar indeze nieuwe verzamelbun
del staan ook nog acht andere,dus
weggegooid geld vormt een even
tueleaankoop niet,zelfsalbezit jede
eerdere uitgave reeds.
Bezoekersvan deMuziekdagkrijgen
degelegenheid om terplekkeeen of
meer exemplaren van deze nieuwe
verzamelbundel tekopen tegen de
speciale Muziekdagprijsvan€ 10,
per stuk. Enookjulliewordthierbijdie

gelegenheidgeboden.ookals jeniet
op deMuziekdag komt:

bij voorintekening loten met 17 juni
a.s. (liefst per e-mail:

secretaris@compagnia.nlof
info@compagnia.nlof
rudymuziek@hetnet.nl. maartelefo
nisch of per fax kan ook: 050·
3023735, enookschriftelijkaan mijn
adres: G. N. Schutterlaan 15, 9797
PA THESINGE) kosthetboek even
eens € 10,- per exemplaar, maar
dan vermeerderd met € 3,50 ver
zendkosten. Het wordt je dan zo
spoedig mogelijk na 18 juni 2005
toegestuurd, maar natuurlijk alleen
alsjevolledige postadres bij mij be
kend is,en pas na ontvangst van het
verschuldigdebedrag opbankreke
ning 3063.66.339 van Stichting Gom
pagniateThesinge.

Na 18junia.s.kost hetboekvia mij €
13,50 per exemplaar plus € 3,50
verzendkosten,al blijftdeprijsvan€
10,- gehandhaafd voor elk tweede
en verdere exemplaar bij een en
dezelfde bestelling (enwaarom geen
tweede exemplaar? Het is immers
ook een prachtig boek om weg te
geven!). De verwachte prijs in de
erkende boekhandel is € 24,95 of
meer.Tot horens.

RudyBremer

Gestaag bouwt men door
Nog even terugkomend op de vorige keer. Het is de bedoeling dat
waar toen geheid werd een effluentrecirrculatiegemaal komt van
11000m3. Ditgemaal zorgt bij een lage aanvoer (bij lang droog weer)
voor een constantere aanvoer van rioolwater. Dit gebeurt door
"schoonwater" uitdeeffluentsloot erbijintepompen. Hierdoor hoeft
niet steeds opnieuw opgestart te worden.

De volgende werkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd :
6 Opdetweede buffertank voor extern slibiseen dakgemaakt en aande

binnenzijde iseen nieuwecoatinglaag aangebracht.
7 Er wordentwee nieuwe verharde lospuntengereal iseerd.
8 Het derde nabezinkbassin isklaar. Ervolgen volgensmij nog twee.
9 De zandvanger isschoongestraald (nat)met600 bardruk (neteen laag

overvliegende F16). Hier zal nog verder opknapwerk gebeuren.
Nu naar denieuwbouw.De lantarenpalen zijngeplant en het denitrificatie
bassin is volgepompt. Het proefdraaien is na behoren verlopen. Onder
proefdraaien wordt bijvoorbeeldverstaan:
6 dat alle paneelwandenonder stroom staan (binnenzijden)
7 als opknop x gedrukt wordt dan bijvoorbeeldde mixer aan gaat
8 ofde stroominderdaadook 380is
9 ofdedodemansknoppen hetook doen

10 ofze de goede kant op draaien, enz.
De stormschade isnognietallemaal hersteld.De stringenwel,ze liggenweer
klaar. Dus erzitschot in. Tot devolgende keer,daniserwel weer nieuws.

Simon van de BruineRotterdammer

Boerderijen (boek)
In deGarmer&Thesinger Express vanjuli 2004 vroegiknaar een mij
onbekendeboerderij.Toen hebikwel watreactiesgehad,maarniethet
verlossende antwoord.Dus heb ikdefoto ooknog eensinhetDagblad
vanhet Noorden gezet,onderderubriek "Ikzoek". Enja, zowaar een
stuk of tienreacties. En deoplossing zat erwaarachtigook tussen: de
boerderij staat inNiekerk,bij Oldekerk.Op defoto(uitongeveer 1915)
staatmijnomavan vaderszijdemethaarouders en broeren zus.Zij zijn
daar vanongeveer 1913 tot 1928 boer geweest.
Voor diegenen die eropgereageerdhebben:hartelijk dank.

Nu we het toch over boerderijen hebben: met het boerderijenboek
schieten we lekker op.Men ismomenteel drukaan het lezen. Dit houdt
o.a. indat een aantal mensen moet beoordelenofhet ook tebegrijpen
isvoordegewonedorpeling /niet-boer. Zonodigwordtdetekstaangepast
en/ofgecorrigeerd;bovendienworden de.. " en andere leestekens op
de goedeplaats gezet. Gelukkig zijn ermensen dieditkunnen en willen
doen. Ikheb errespect voor:dit isgeen karwei voor mij.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan bijvoorbeeld de
inkleuring van het land enhethoofdstuk overdebeklemdemeier. Het
isdebedoeling dat allesbinnenkort naar dedrukker gaat. Ikhoopook
van het vervolgtraject nog eenswat tekunnen vertellen.

Met vriendelijkegroet,
Sieb·Klaas Iwema
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Dat ishetthema van defoto-exposilie dieopvrijdag13mei aanstaan
de van start gaat in de 13e eeuwse kerk van Garmerwolde. De
FotoGroepGarmerwolde viert dit jaar haar eerste lustrum met een
bijzondere expositie vandaar ookdetitelS X8=SOLO: vijf jaar, acht
fotografen ieder een eigenwerkopdracht, "solo". We maken kennis
met fotowerk uit het hart van de samenstellers. Het totaal zal
minstens bestaan uit een 40-tal foto's bijeengebracht indeprachtige
ambiance van de oude kerk,

SOLO

Op vrijdagavond 19.30 uur zal de
offidëleopeningwordenverrichtdoor
devoorzittervan deVereniging Klei
neDorpenGroningen,Dhr.Jan Wig
boldus uitGarmerwolde.
De foto-expositie isopzaterdag 14
mei van 10.00 uur tot 18.00 uur
geopend. Op zondag en maandag
(Pinksteren)isdetentoonstellingte
bezoeken van 13.00 uur tot 17.00
uur. De fotogroepbestaat uit Janet Auke Kuipers

Jansen, Cheryl Hoeksira-Hawkins,
Els Knol-Licht. Jan Noordhof, Kees
Kwant,Gerrit ter Veer, HenkTuine
ma en Auke Kuipers. De fotogroep
nodigtallebewoners vandedorpen
GarmerwoldeenThesingeuilom de
offidëleopeningvandezebijzondere
expositie tegaan bezoeken.Detoe
gang isalle dagengratis.

--5X8

Piet enVera vanZanten verwelkomen de Commissaris van deKoningin bij
zijn aankomst inHet Geweide Hof. (Foto.Donjah Har/suiker)

Commissaris van de Koningin
bezoekt de Geweide Hof
Afgelopen vrijdag 22april bracht Commissaris vande Koningin
HansAlders een bezoekaanGarmerwolde.ln het kadervan zijn
tweejaarlijkse rondgang langs de gemeenten bezocht Alders,
samen de met burgemeester van Ten Boer Rika Pot, het
biologische graanbedrijf van Piet en Vera van Zanten aan de
Geweideweg.

Voorbeeldfunctie
Het bedrijf van de VanZantens
werd uitgekozen vanwege de
voorbeeldfunctie voorderecen
teontwikkelingenindegemeen
Ie. Die zijn interessant voor de
commissaris netalsdevernieu
wende aspecten van het bedrijf
endeoprichting vanHetGewei-

de Hof, het informatiecentrum
voor biologische landbouw, dat
vorig juni werd geopend.

Betrokken
Piet vanZanten vertelde tijdens
een korte introductie over de
omschakeling van regulier naar
biologisch boeren ende oprich
ting en doelstelling van Het
Geweide Hof. Vervolgens zette
Ronaid Klaassen, beleidsme
dewerker Ruimtelijke Ordening
van de gemeente, de standvan
zaken rondom de Damsterdiep
visie uiteen. Jan Wigboldus,
voorzitter van Dorpsbelangen,
vertelde tenslotte hoe betrok
ken en enthousiast de inwo
ners vanGarmerwolde zijn voor
de implementatie van het plan.

De heer Akiers luisterde aan
dachtig en stelde diverse vra
gen over de omschakeling van
het bedrijf van Piet en Vera en
Het Geweide Hof.
(Foto. DonjahHar/suiker)

Met man enmacht wordthet sportveldjeschoongemaakt. (Foto:Luciekol)

De Til aan het opruimen.
Op 30 maart gingen degroepen 1totenmet8vanbasisschooldeTIlhetdorp
in om alle afval op te ruimen. Gewapendmet een afvalzak en een stok
waarmee we de afval opkondenpakken. Wij (groep 8) gingen naar het
sportveldje toe omdaaralle troepweg tehalen.Wehaddeneen goedebuit
diebestond uit, legeblikjes, snoeppapiertjesen nog veelmeer, maar het
grootste was nog wel eentent en een slaapzak. De tent was indebosjes
gegooiddusdiehaddenwe ook meegenomen.Hetwas een vieswer1<je maar
we hadden wel dikkepret. Zohadden weookmeteen onze goededaadvoor
hetdorpgedaan.

BennieKoster

Voetballen op het schoolplein
is natuurlijkvoordejeugdhelemaaltegek.Maar alsdaardoor perongeluk
debuitenlampenaandemuurstukgetrapt worden,weesdan ookeen kerel
en meldtdit even persoonlijkbijdeleerkrachten opschool !!!!!l

Karfa Postma
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Wist udat ... Beklemmingen

Nonet Musica Son in Thesinge
zondag 22 mei 2005, 15.00 uur, Kloosterkerk Thesinge: NONET
Musica Son o.l.v. Cas Straatman met Engelse, Franse en Spaanse
volksliederen; entree € 3,50 (CJPJ65+ € 2,50), kinderen tot 12jaar
gratis.

De aanleiding om eens wat dieper in te gaan op "beklemmingen'
wasdefusievandekerken in Garmerwolde enThesinge. Zoalsdat
hoort bij een fusie moeter een notariële akteopgemaakt worden,
en daar horen natuurlijk die beklemmingen ook bij. Wat die
trouwens nu precieszijn wist ik ook niet. Het ging danover land
en het was een soort pacht die betaald moestworden. Voor het
overige hield ik "beklemmingen" voor notarisjargon.

• Jan WigboldusuitGarmerwolde is
uitverkoren om naarhet feest van de
Koningin tegaan?
• De Ten Boerster Avondwandel
vierdaagse diljaarvan 30mei tlm 2
juni is?
• Niet alleen kinderen maar ook
volwassenen mee kunnenlopen?
• De OpenbareBasisSchool Gar
merwoldesindskorteen eigenweb
site heeft?
• JelleVosde Gonge) webmaster is?
• Desiteboordevol nuttigeinforma
tiezit enook nog prettig leesbaar is
(www.obsgarmerwolde.nl)?
• Pé Daalemmer inhet najaar op
treedt inDorpshuis De Leeuw?
• Swinging Garmerwolde. alom
bekendvandeBlues-avonden,ge
regeldheeftdatéén van dekleinere
optredensdiePé &Rinus van plan
zijn om ditjaarnog tegeven inGar
merwoldezal plaatsvinden?

DeoorsprongvanhetNonetMusies
Son ligtin1983, toenChrisVerhoog
(oprichtervan Stichting MusicaSon)
een dubbel mannenkwartetstartte.
Nazijn pensionering isdestichting in
1999 overgenomen doorarrangeur,
pianist.dirigentenartistiek leiderCas
Straatman.HethuidigeNonet Musi
caSon isgeen onbekende inThes
ingse, in december 2002 heeft dit
ensemble hiermet groot succes ro
mantische werkenenNederlandse

• Eén enander binnen het kader
van het programma "Vijfentwintig
jaar Pé&Rinus- is?
• Hierin ook twee concerten inMar
tini Plazazitten? (ziewww.opritJug.nV
denholland/perinuslindex)
• Thesinge een lijnbusdienst met
Kardingeheeft?
• Veelmensennog steedsdenken
dat het eenbelbus is?
.Ujn47vanTenBoerviaThesinge
naar Kardingegaat?
• Hij uook weer thuis brengt?
• Hetbusjedoordeweekbijdehalte
bij de molen komt om 7:40, 8:39,
9:39,13:24. 15:24, 17:24en19:24?
• Het busje dus maar liefst 7keer
per dag komt?
• Hij woensdag ook nog om 12:24
komt?
• Devolledigedienstregelîngopde
haltepaalenopinternet staat?

kerstliederen ten gehore gebracht.
Hetensemblebrengthoofdzakelijka
cappellamuziek, met alsrepertoire
vier- totachtstemmigewerken inhet
lichteen klassieke genre.Degroep
bestaat uit enthousiaste amateur
zangers en -zangeressen.Tijdensdit
meiconcert zingenzeEngelse,Fran
se en Spaanse volksliederen en be
kende melodieënvan devroege Re
naissance totheden,van Greenslee
vestot Fma train.Wel een belevenis!

Op een koudenattedecemberavond
verteldAlefRutgers mij dat die be
klemmingenuniekwaren,enalleen
inGroningenvoorkwamen. Indekou
vertelde hijgauw dat ze Groningen
gemaakt hadden tot wat het nu is.
Helpunt isdat "klemrecht"nietalleen
pacht inhieldmaardefeitelijke eige
naarbijovergangvan deene pachter
naardeandere pachterrechten kon
doenlatengelden.Een vandegevol·
gen was bijvoorbeeld dateenboer
zijn land nietkonverdelen overzijn
kinderen. Zodoendebleven deboer
derijengroot. en de andere zonen
gingen daarom iets anders doen:
bijvoorbeeld scheepsbouwer of
graanhandelaar.Alefraadde mijaan
om mijn licht eens op te steken bij
Reint Wobbes.
Toen ik denotariëleaktezagwerd
mij duidelijk datdiebeklemmingen
toch wel iets bijzonders waren.Zo
waren de bedragen vaak futiel. In
bijgaand stukvan ReintWobbes leest

uhoedatooit eenszo gekomen is.
Verder zou je denken dat beklem
mingenalleengaanoverflinkestuk
kengrond, maarinde lijstwaren veel
beklemmingenvan hele kleinestuk
jes grond waarop een huis staat
ergens ineendorpjeinGroningenen
heel, heel ver weg vanGarmerwol
de.
ReintWobbesvermeldtdat invroe
ger eeuwenvaakgeprobeerdwerd
een beklemming te verkrijgen. De
eigenaar zetteerdan eenhuis,en de
pachter/huurderbetaaltdanbeklem
ming.Datwasdushoe vroegereen
hypotheek verstekt werdl! En van
daardusdiebeklemmingen vanklei
nestukjes grond.
Nuja,diebeklemmingen(uitdemid
deleeuwen)blijkennog steedsspring
levend.

KarelDrabe

Leesmeeroverbeklemmingen inde
volgende G&T.

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel voor ol uw
Ondergoed · Ungerie

Beenmode -Badmode
Nomtmode &

Damesmode maat 3ó/fm 58

d~kundig odvi~ ahijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenbarg

Groningen
Tel./Fax (050) 5418995

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

Prunu sstraat SJ
wijk: Sclwerrl

Telefoon (OSO) 5·U Sol (,S
Ambulant (OSU) 57369S9

vcrzo r gd e voeten komen vcrder

Het is tijd voor
de grootste
internetbank
van Europa.

Het is tijd voor de Robobonk.
Rabobank
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Foto van de maand
OudennieuwgaaninGarmerwo/dehandinhandop denieuwe bouwplaats tussenDorpsweg enHi/debrandstraat.
(Foto:HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Folograaf Theslnge:
Wolter Karsijns050-302 20 71
Eind·redactle:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 . 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeesier:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde·050·541101 9
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bii automatische incasso€ 10,50p.j.
Poslabonnees:
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. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 18 mei
vóór18.00 uur.

Agenda
zaterdag 30 april
Koninginnedag Garmerwolde
zaterdag30aprilUmvrijdag 6mei
FeestweekThesinge
Vrijdag 6 mei
KloosterkerkThesinge,14.30-18.00
uur, expositie Stoffer Winter, gebo
reninThesinge.
zaterdag 7 mei
Kloosterkerk Thesinge,10.00-1 8.00
uur, expositieStofferWinter, gebo
reninThesinge.
Zondag 8 mei
KloosterkerkThesinge,10.00-12.00
uur,expositie StofferWinter,gebo
ren inThesinge.
Donderdag 12mei
KloosterkerkThesinge,20.00-22.00
uur; Oog voor Annie "Grunneger
Annie",VertaleninhetGroningsdoor
FréSchreiber.Entree€ 1,50,vanaf
18 jaar.
Vrijdag 13mei
KerkGarmerwolde, 19.30 uur;ope
ningfoto-expositieFotoGroep Gar
merwolde, 5x8=SOLO.
zaterdag 14mei
KerkGarmerwolde,10.00-18.00uur;
foto-expositie FotoGroepGarmer
wolde
zaterdag 14 mei
KerkGarmerwolde,deheiedagopen;
Orgeldag Noord-Nederland. Deze
dag wordt ieder jaar georganiseerd
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doordeStichtingHinszorgelLeens.
Meerinformatieop
www.hinszorgelleens.nl
Zondag 15mei (Pinksteren)
KerkGarmerwolde,13.00·17.00uur;
foto-expositie Foto Groep Garmer
wolde
Maandag 16 mei (Pinksteren)
KerkGarmerwolde,13.00-17.00 uur;
foto-expositie FotoGroep Garmer
wolde
Zaterdag 21 mei
Kerkhof Garmerwolde; opknappen
van het kerkhof. Opgavebij Gerrie
Zeedijk,050-5415364.
Zondag 22 mei
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur;
11 2deOSA-concert NONETMusica
Sono.l.v.Cas StraatmanmetEngel
se, Franse en Spaansevolksliede
ren;entree € 3,50(CJP/SSt € 2,50),
kinderen tot 12jaargratis
Zondag 29 mei
KerkGarmerwolde,15.00-1 6.00uur;
Afwisselend concertmet orgelmu
zieken zang.
Carel van Aurich bespeelthetorgel,
het Nonet Musica Son vertolkt a
capella liederen.Het concert begint
om drie uur, de kerk is open vanaf
14.30 uur en koffie en thee staan
klaar. Entree; € 2.50.

Protestantse
gemeente
1 mei
9.30uur Thesinge,
ds.deWit uit Drachten
5mei (Hemelvaartsdag)
9.30 uur Thesinge,
liturgiecie
8 mei
11.00 uur Thesinge,
Dhr. DijkstrauitGasseltemlleveen
semond
15 mei (Pinksteren)
9.30 uur Thesinge,
ds.Volbeda
22 mei
? Thesinge,
?
29 mei (Jeugddienst)
10.30uur Thesinge,
ds.Volbeda

"De Soos"
De klaverjasavond inapril heeft de
volgendeuitslagopgeleverd:
1. Albertvan Bruggen 5145
2.Joke Vliem 51 39
3. Riëttevan der Molen 5071
4.Jo Reinders 4856

Stoomfluitjes
Gratis af te halen:
2jongecavia's;een isdriekleurigen
deander istweekleurig. InfoWilleke
Huistra/ Geerlevan derVeen,Lud
destraat 11 Thesinge, tel. 050·
3021984 oflabloem@hetnet.nl.
Te koop:
Ouderwetse kamerventilator (pla
fond), met toerentalregelaar, rond
100 cm: € 100,-. Henk Vliem, tel.
050-5416341.
Lentekriebels? Stap op defiets!
Ikneem afscheidvan mijn achtjarige
GazelleMedeo.lkbied dezedames
hybridefiets,sportief,kleinmodel met
open kettingkast en 21 versnellin
gen, tekoop aan voor € 150,-. De
fiets ziet er prima uit en is redelijk
onderhouden. RoelieKarsijns, Mo
lenhorn 3, 050-3022071.
Te huur aangeboden:
WoonruimteinGarmerwolde. lnde
ling: kamer, slaapkamer, douche,
toilet,gang, terras, tuin.Alles bega
negrond. Inlichtingen:06-547141
07.
Aangeboden:
Voor bomen zagen en tuinonder
houd.Bel:JanvldWoude,te1. 06-12
1548 25.


