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Thiasinga Feestweek 2005
Indeweek vanaf koninginnedag totenmet 6mei vonden inThiasinga activiteiten met een knipoog naar deMiddeleeuwen plaats. We hebben
verschillende pijlen opdeboog gehad:Spelletjes, knutselen, barbecue, voet- en griezeltochten, verhalen, dansen en muziek, pannenkoeken
eten,poppenkast,boogschieten, riddertest,alles kwam aan deorde. Ook rondreizende artiesten enander vreemd gespuishebben Thiasinga
aangedaan. Het mooie is datdeorganisatie en deuitvoering nietdooreen paar horigen is gedaan, maar datdetaken/programmaonderdelen
doorverschillende groepen uit de burgerij zijn gerealiseerd. Het feest vond grotendeels plaats op het terrein van de Kloosterkerk enhet
aangrenzende land van leenman Kees van Zanten. Veel Thesingers dosten zich uit in Middeleeuwse kledij. Een bontgezelschap van o.a.
bedelaars, jonkvrouwen, monniken, ridders, heksen en kwakzalvers.

RoelieKarsijns

Uitersteconcentratiebijhetalschietenvan de katapult. (Foto:Wo/terKarsijns)

RKs

Flip Rodenburgen ReneeBremer.
Rudie Bremer denkt er het zijne
van. (Foto:WolterKarsijns)

Den tweeden meye;
Erwas eens ...
Maandag detweedemeiisbestemd
voor iedereen, maar vooral voor de
kinderen van groep 3 tot en met
groep 8.We zijnbij elkaargekomen

Jopje. De vijf zangers, gekleed in
kleurige.authentieke middeleeuw
se kledij, maakten er een bonte
showvan. De organisatorvan deze
muziekdag.RudyBremer,beleefde
er zelf heel veel plezier aan, zijn
gezichten zijngedragsprakboek
delen. Echtgenoot Renee Bremer
had als lid van het ensemble, met
haar mooiealtstem, een thuisoptre
den.

devote muziek gezongen, uitste
kendpassend indesfeervan deze
ruimte. De wereldlijke liefdes- en
drankliederen werden uitgevoerd
op het terras van huiskamercafé t

Alsafsluiting van dedag was er in
OnsTrefpunteen muziekavond met
eenoptreden van Simpel Zat. Het
was een ontzettend leuke dag en
avond, dus complimenten vooral
aanhetOranjecomité.

RKs

Den eersten meye;
Muziekdag
Zondag de eerste mei was een
stralendedag.Ondereen weldadi
gelentezongenoothetpubliekvan
Middeleeuwse muziek uitgevoerd
door het ensemble Luytceels. Ook
dedoedelzakspelerFlipRodenburg
uit Kantens gaf actedeprésence.
Onderhetdakvandemiddeleeuw
seKloosterkerk verteldeRudy Bre
mer middeleeuwse legendes en
werd door het ensembleprachtige

KlaasKolblijktookmetmiddeleeuws
oorlogstuigomte kunnengaan.(Foto:
Wol/er Karsijns)

Den dertigsten april;
Koninginnedag
Het weerwas nogonverwachtgun
stig.bijnadeheledagbleefhetdroog.
DeOranjefestiviteitenvondenplaats
op het land bij Kees en Heina. 's
Morgens traditiegetrouw hetWilhel
mus gezongen, gevolgd door het
Grunnens Laid, daarna dekinder
spelen,'smiddagsrommelmarktvoor
dekinderen en destratenoompetitie.
Hetwaseen zeerspannendestrijd.
Boogschieten,kruiwagenrijden,vuur
maken entrekker trekken envooral
de zeergevarieerdeontwerpenvan
de katapulten waren een bron van
vermaak enbewondering.
De eind-uitslagen van de straten
competitie:
1. AchterThesinge ..(45 punten)
2. Dorp (44 punten)
3. Lageweg (40 punten)
4. Schutterlaan (38 punten)
5. Bakkerstraat (36 punten)
6_ Molenmix _ (27 punten)
7. Dijk/Singel (26 punten)



In het Trelpunt worden de punljes op de igezet;de één wilgraag een muts,
de ander een tasje, een hes ofscheenbeenbeschermers. (Foto: Arjian Kol)

op het veld bij de Klooster1\erk mid
denin Thesinge. Er staan verschil 
lende legertenten opgesteld wat di
rect aleen heel leuke sfeer geeft. De
meeste kinderen zijn verkleed als
jonkvrouwofridder met zelfgemaak
tezwaarden en schilden. Als variatie
iserook een harlekijn,wat een leuk
kontrast geeft.
We zitten inspanning tewachten op
het verhaal dat Rudy Bremer voor
ons zal brengen. Het gaat over de
avonturen van Karel de Grote, de
veldslagen die hij meemaakte en de
strijd tegen een onoverwinnelijke rid
der die achteraf een moedige vrouw
blijktte zijn.En metzo'nvrouw wilde
Karel wel trouwen. Rudy vertelt vol
overgave. Op school hebben de
meestekinderen alhet één en ander
gehoord over de Middeleeuwen en
de geschiedenis,hierdoorbegrijpen
de kinderen nu ook waar het over
gaat.
Dan ishet tijd voor actie. Dansles in
stijl! Met meedames van de Hof
dansvereniging PlaisirCourtois, ge
kleed inmiddeleeuws kostuum. De
jonkvrouwen mogen meedoen met
een middeleeuwse dans.Het iseven
oefenen maar al gauw krijgen de
jonkvrouwen en hun moeders erveel
plezier inen kunnen we met elkaar
een dansje maken.Ookleren we een
hoffelijke buiging maken naar onze
danspartner. Ondertussen zijn de
ridders met elkaar induel om deeer
en de hand van de schoonste jonk
vrouw.

HettyvanLinge

Den derden meye;
Ridders en jonkvrouwen too
Thiasinga
Dinsdag de derde mei beginnen we
inmeegroepen. De kleinere kinde
ren beginnen s'morgens in peuter
speelzaal 'Benjamin". De meisjes
mogen hun jonkvrouwhoed of een
broche versieren en voorde jongens
iseen ridderkostuum voorbereid wat
nog verder afgemaakt kan worden.
Deoudere kinderen komen bij elkaar
inons Trefpunt,waar ze zich gewel
dig vermaken met het bedenken en
maken van allerlei verfraaiingen voor
hun inelkaargeknutseldekostuums.
Op 27 april waren de kinderen al
begonnen. Nu moeten nog even de
puntjesop de i;de een wil graag een
muts,de ander een tasje,een hesof
scheenbeenbeschermers.Ook hier
veel ridders en jonkvrouwen maarer
isookeen aantal heksen,schildkna
pen en een enkele nargesignaleerd.
Het isheel gezellig.Er zijn zeker 50
kinderen.
Rond demiddag kunnen allekinde
ren pannenkoeken en poffertjes eten
bij detenten op het veld, ter plekke
gebakken door een complete keu-

2

kenbrigade. Voorde kleuters staater
een poppenkastvoorstelling op het
programma, deze keer gecombi
neerd met een schimmenspel. In de
hoofdrol een vriendelijke heks, de
kinderen luisteren vol aandacht en
letten goed op. Uiteindelijk hebben
ze de heks kunnen helpen zodat het
verhaal toch nog goed afloopt.
s'Morgens zijn ermet hulp van de
oudere jeugd uit Thesinge allerlei
spelen klaargezet op het veld. De
kinderen krijgen een kaart waar ze
zes vingerafdrukken op moeten ha
len. Ze kunnen kiezen uit negen
spelen. Voor elk spel krijgt men een
vingerafdruk. Alszeditbehaald heb
ben worden ze inde Klooster1\erk tot
ridderofjonkvrouw geslagen.Er zijn
verschillende spelen onder andere
hoefijzer gooien, hoepelen, boom
stamgooien,sponsgooien,geheimen
vandewaterput. zwaardentest,scha
ken en boogschieten onder leiding
van een ervaren instructeur.
Hetmeest intrek ishet sponsgooien.

De deelnemer zoekt een slachtoffer,
het slachtoffer moet ineen schavot
staan. Vervolgens mag je vijf keer
gooien met een natte spons naar het
slachtofferwaarvan jedrie keer raak
moet gooien.Dit isnatuurlijk gewel
dig spektakel. Het liefst een zo nat
mogelijke spons en hard gooien.Het
spel 'degeheimen van dewaterput'
isheel griezelig. In een grote zinken
teil met drek liggen inhet zand opde
bodem enkele voorwerpen je kunt
niets zien endat isheel spannend.Je
moet voelen wat er in ligt en dit
vertellen aan debegeleider die erbij
zit. Durf ikhet wel ofdurf ikhet niet?
Het geheel wordt muzikaal begeleid
door de muziekgroep De Truwan
ten. Ze brengen middeleeuwse mu
ziek ten gehore, veel blaasinstru
menten en een trommel. Ook de
muzikanten zijn gekleed inmiddel
eeuwse kleding.
Tot slot worden alle kinderen door
Jakob van derWoudeonderbegelei
ding van tromgeroffel en hoorge-

schal totridder ofjonkvrouw gesla
gen inde Kloosterkerk, Alle kinderen
mogen één voor één naar voren
komen en plaatsnemenopeen -veel
te- grote stoel om vervolgens met
een zwaard tot ridder~onkvrouw

geslagen teworden en hun prachti
ge oorkonde inontvangst tenemen.

Veel dank aan alle vrijwilligers die
hebben meegewer1\t metdevoorbe
reiding voor deze dagen. En de on
dernemersdiemateriaal terbeschik
king hebben gesteld o.a. voor de
kleding van de kinderen. Het zijn
geslaagde dagen geworden.

Hetty van Linge

Den vierden meye;
Herdenking
Thesingers kunnen samen feesten,
maar ook samen herdenken. Ineen
bomvolle kerk werd de oorlog her
dacht. Herdacht met verhalen. Ver
halen met een Thesinger achter
grond. Een groot deel van de kinde
ren Haak, waarvan de ouders pos
tuum werden onderscheiden met de
Vad Vashem onderscheiding, was
aanwezig en één van de zoons,
Marten,vertelde het verhaal van de
Joodse onderduiker in hun kleine
onderkomen. Het indrukwekkende
verhaal van Hendrik Ridder, de in
1944 gefusilleerde Thesinger ver
zetstrijder,werd verteld doorzijn neef
Renger de Vries. Jurre vd. Berg en
Sandra Kol droegen eengedichtvoor.
HetgedichtvanJurre, uiteigen werk,
had hij ook al eens voorgedragen
tijdenseen herdenking inkamp Wes
terbork en zou hij later die avond ook
inTen Boerlezen.De muzikale inter
mezzi werden verzorgd door Jantje
Brouwer door prachtig toetsenwerk
opde vleugel. Een aantal kinderen
van de basisschool zingt ineen rap
melodie de namen van omgekomen
mensen uit de provincie Groningen.
Als afsluiting zong Annemiek Havin
ga een lied uit de Lion King met als
titel de Speeltuin, een wereld van
vrede. En natuurlijk waren we mee
minuten stil om burgers en militairen
diewaarookterwereld zijnomgeko
men bij oorlogssituaties en bij vre
desoperaties teherdenken.

RKs

Den vijfden meye;
Bevrijdingsdag

Voettocht door deKiunder
Het vertrekpunt van deze ontdek
kingsreis door de tijd isSteerwolde
aan de Lageweg,de boerderij die de
gebroeders Jansen anno 2005 be
wonen. Gids Jakob van der Woude
leidtonsvanafdezehistorischeplaats
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Jakob vander Woude verteltzijn verhaal. (Foto: Wolter Karsijns)

langsdiverse markante punten .Zo
wandelen we van demiddeleeuwen
totdegeschiedenisuitde"Eeuwvan
mijn vader". Door de tijd van de
pestlijders, kloosterorden,ds. Hen
drikde Cock enrecentereverhalen
overkerk engeloof. Eindpunt isde
kloosterkerk,eenmiddeleeuwseplek
middeninhet hedendaagse Thesin
ge. Monnik Jakob van der Woude
slootzijnrondleiding afindeKloos
terkerk met een verhaal over de
"riekestinkerds".

RKs

Fakkeloptocht
Een heuse optocht in Thesinge.
Compleet meteen ridderkasteel op
eenwagen, gekostumeerdekinde
renen volwassenen diegezamenlijk
door hetdorptrekkenmetfakkelsin
hun hand.Opweg naarde Klooster
kerk. Hierspelen zich mysterieuze
zaken af. We ontwaren edelman,
een edelvrouwe bij het zolderraam
en hunblijdehereniging. Een heks.
een kwakzalver en enge rookeffec
ten uithet lijkenhuisje. Er wordt mid
deleeuwse muziek gespeeld en ge-

(Foto:Wol/erKarsijns)

danst door een groep in middel
eeuwse kledij. Dekinderen kunnen
meedoenwantdiekunst zijn ze sinds
de kinderactiviteitenookmachtig.De
onthulling van het geheimismenig
een niet helemaal duidelijkgewor
den, maar eigenlijk is dat ook niet
belangrijk.Deheleaetiviteitwasvooraf
voor velen geheimzinnig, behalve
dan voor de spelers, de wagenop
bouwers en de organisatoren wist
niemand wat er te wachten stond.
Een aangename verrassing.

RKs

Lekkermiddeleeuws griezelen:
vermoeidegriezels en gil/ende
griezelaars
Na veel vergaderen en voorberei
den was dan eindelijk het moment
van de grotegriezeltocht aangeko
men.Allevrezen over tekleine aan
tallen deelnemendegriezelaarsble
ken ongegrond, en ook het weer
werktetotlaatop deavonderg mee.
Eendichtwolkendekensluimerende
straatverlichting maakten dat het
aardedonkerwas aan De Dijken De
Singel. Alleen delaatstegriezels en
griezelaars hadden last van de re
gen.

Vanaf half tien donderdagavond 5
mei werd er gestart in griezelcafe
Grouwe Crough aan De Dijk. De
kasteleinsvrouw (Ina)riep met ijze
ren regelmaat de groepjes op die
vervolgenszich moestenmelden bij
DeDood (Rooi),diegewapend met
eenzeis dedeelnemersineen boot
joeg. Dat daarbij afen toeperonge
luk een oor vaneen van dedeelne
mers aandezeisbleef haken,mocht
depret niet drukken. De boot werd
dooreenonzichtbarearrn (vanHans)
naarhet kerkhof getrokken. Echter
halverwege rees ereen kikvorsman
op uit hetdonkere maar, hetgeen
iedereenbehoorlijkde stuipenop het
lijf joeg. Zelfs ophet kerkhof waren

de deelnemers niet veilig voor de
kikvorsman, want een enkele maal
sloophij uithet maaromeen groep
teachtervolgen en een deelnemerbij
de enkelstegrijpen.Dekikvorsman
heeftongetwijfeld de meeste gillen
opgewekt bijdegriezelaars.

Op het kerkhof werden degriezel
aars door deoverleden abt (Mark)
aan elkaarvastgebonden,opdat ze
elkaar inhet donker niet kwijt raak
ten. De volgende stopwas het We
vergat, waar een non (Elisabeth) het
waargebeurde? verhaal van de ver
dronken Wever vertelde. Vanaf het
kerkhofvertrokken degroepjes naar
't Klunder, waar bij een spreuk be
machtigd moest worden (van An
gel). Terug ging het bij Arend en
AlwiaKoldoordetuinnaarde Singel,
waarhet gegil niet vandelucht was
endedeelnemersinhetdonkeraller
leiobjectenmoesten betasten.

Daarna werden de groepjes door
eengillendeDaphnenaarde schuur
van Menno Ridder gelokt, waarde
chirurgijn (Henk) zojuistopMiddel
eeuwse wijze en tot grote hilariteit
van dedeelnemers haar van een
smartenlijken kiespijn verlost had.
De pret verdween echter snel, op
het moment dat de chirurgijn een
deelnemer uitnodigdeplaatstene
men in de stoel. Nadat de patient
vastgebonden was, en vooral het
linkerbeen niet vergetenwerd.werd
het pijnlijken element met eenket
ting getrokken. Voordat iemand er
erginhad,bungeldeereen bebloe
dekies aan eenkettinkjeen hadde
patient een klodder ketchup op zijn
gezicht. Tegen de pijn en infectie
werd de patient aangeraden drie
keer daags te spoelen met verse
ochtend urine.

Daarna naar deachtertuin van de
Grouwe Crouqh, waar een levens
echte Middeleeuwse onthoofding

I Kleine Doerak

" baby-en.
kinderkleding
vande betere

kwaliteit

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050) 5424519
Winkelcentrum Paddepoei

Tel. (050) 5793111

LANDBOUW
MECHANI5ATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Ruime collectie lamiliedrukwerk
Ontwi kkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstijl :
Textieldruk, zwartwit- en kleurkopieën :
Boeken, proqramma boekjes, gidsen, :
periodieken, flyers etc. :

Komeens langsvoor een vrijblijvendadvies.

Ideeënuitwisselenkan verfrissend werken

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[] UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
. 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule.nl
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De buizerdeetuit de hand vanLeon van Zanten. (Foto: Waf/erKarsijns)

Delangstebroodjesbakkersoventerwereld?(Foto:Wo/ter Karsijns)

RKs

Hetlijktofdeindezeweekaangekon
digde buien nuvallen. Het grasveld
verandert binnen een uur in een
modderpoel. Indepaardenstal van
KeesenHeina wordtonder hetge
notvanwarmekoffie nogeven nage
praat overdeafgelopen week. Een
week volvermaak,verrassingenen
gezelligheid.Een weekwaardeThe
singersnoglangovernapraten.Een
week waarvoor weliswaar niet zo
veellandelijke belangstellingwasdan
vijfjaargeleden,maardoordeklein
schaligheid minstens zo goed voor
eenontspannen feestweekmetvoor
elk wat wils.Met dank aaniedereen
die zich hiervoor heeft ingezet en
heeftmeegedaan.BijnaiedereThia
singer dus...

eeuwse muziekstreeltdeoren.Ge
spijsd en gelaafd keren de laatste
Thiasingerstegenmiddernachthuis
waarts.

RKs

Den zevenden meye;
En dan is het afgelopen
Op deze zaterdagmorgen ontruimt
eenploeg mensen hetveld van leen·
man van Zanten. Tenten worden
afgebroken,banken entafelsgede
monteerd, barbecues gereinigd.
overgebleven groente en fruit gesor
teerd. Ook wordt het veld ontdaan
vanafval.Doordatergeengebruikis
gemaaktvanhedendaagswergwer
pmateriaal ishet afval toteen mini
mum beperkt. Het weer laat deop
ruimploeg dezeochtend indesteek.

Zwelgpartij rondom de vuurkorven
De organisatoren van debarbecue
hebbenzich vantevoren nietbeseft
wat ze zich ophunhalshadden ge·
haald. Deeerste begroting isgeba
seerd ophonderd deelnemers. Na
deinschrijving blijktdatditgetal ver
drievoudigd moet worden.Dat bete
kent een lange boodschappenlijst
zoals :230houthakkerssteecks,oer
hammeijes,k1uiifstocken,duivelsplas
sersenzweynebotten.3stukkenvlees
à70kinderen,330hardebolleijesdie
dienenalssoepkom voordeettelijke
litersbruinebonensoep,300 aardap
pelen om tepoffen,300tomaten,300
appels en peren, 9 kilowalnoten, 3
zakken rozijnenen krenten, 3dozen
dadels, bospeen, uien,preienrode
koolterdecoratie.En bovendien een
zestal echte varkenskoppen. De
avond iseengrootsucces. Een staal
tje van goede catering aangestuurd
door eenkern van een aantal men
senuitdeKerkstraatenDorp,onder
steund door een dertigtal helpers.
Het zonnetje komt zelfs nog om de
hoek kijken enalsdeze isonderge
gaan warmen we ons rondom het
vuurvan devuurkorven,een meters
lange broodjesbakkersoven en de
barbecues.Ingroterustenharmonie
verorberen deaanwezigendeetens
waren op hun houten eetplank en
drinken hierbij wijn, bier of andere
nattigheiduitstenen kelken.Middel·

RKs

traditie kent. Tijdens de roofvogel
show vertelt de valkenier over het
levenvanderoofvogelsindenatuur,
degeschiedenis van devalkerij en
over van de training. Hij laat het
publiekmeegenietenvandespecta
culaire vluchten van zijn vogels.
Slechtvalkenhoog vliegend indeblau
we lucht, waarbij indrukwekkende
snelheden van zo'ntweehonderd ki
lometer per uur kunnen worden be
reikt. Een valk die getraind is door
een valkenier heeft geleerddat zijn
voedsel op een loer aan een lang
slingertouw zit. Nadat de vogel is
losgelaten en devalkenier zijn loer
ronddraaitdoet devogel'aanvallen'
om deprooi te bemachtigen. Als de
valk de prooi bijna heeft geslagen
trekt de valkenier de loer weg en
maakt de vogel weer hoogte om
opnieuw een aanval te doen. Nu
begrijpen wewaar hetspreekwoord
"iemand een loerdraaien" vandaan
komt!Enbuizerdsdiehetwatlagerbij
degrond zoeken en hun buit uit de
gehandschoende hand van
"gelukkigen"uit het publiek komen
halen. Toch wel eng en spannend.
Ook deimposante oehoeendever
tederende kerkuil oogsten veel be
wondering bijdetoeschouwers.

Een griezel op deSingel. (Foto:
Wo/terdeGraaf)

Henk Busscher

plaatsvond met ook hier enkel-grij
pers, altijd goed voor een gil.

Den zesden meye;
De afsluiting
De slechtvalk wordt een loer ge
draaid
Voorafgaand aan de grote zwelg
partij op het feestterrein iserophet
winderigesportveldje een demon
stratie door een valkenier. Door de
straffe wind komen devluchten van
deroofvogelsgoed tothunrech!, ze
moeten goed hun best doen.Voor
detoeschouwers ishetiets onaan
genamermaardemooieshowver
goedtditruimschoots.Valkerij iseen
jachtrnethodediealdrieduizend jaar
beoefend word en dus een lange

Voor dedeelnemers was degriezel
tochteen geslaagd evenement,dat
zo'n drie kwartier duurde, met als
beloning een verblij f indeGrouwe
Crough, waar het tot drie uur 's
nachts gezellig druk bleef en alle
onderweg bemachtigde spreuken,
zegels enkiezen ingeleverd dienden
teworden teneindetoegang tever
krijgen,Voordegriezelswasheteen
uiterst vermoeiende gebeurtenisen
geen enkele griezelhad van tevoren
bedacht dat het zo vermoeiend zou
zijn om 14 keer met hetzelfdeen
thousiasmedezelfdeactoptevoe
renofeen boot metgriezelaars over
het Thesinger maar te trekken. Als
griezels hopen we danmaardatde
laatste groepen griezelaars nietge
merkt hebben,datdegriezels toch
wel ergmoe waren ophet eind.

Een griezeltocht door Thesinge.
Samen meteen barbecuemisschien
een idee voor een jaarlijksterugke
rend evenement (maar dan door
anderewijken georganiseerd)?
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SOLITAIRE &GUlKEMA COIFFURES * Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

wwvv.n ijdam.nl
050 · 5498416

Osloweg 126
9723 BX Groningen
T(050 ) 5421890
F(OSO) 5423n8
Iwww.kui lra iniging .nl
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VERSTOPP'NG?
A'armte'efoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioo lo ntsto ppe n
• Aanleg en reparat ie
• T.V.-in spec tie
• G evelre inig ing
• Im pregn ering e n

piTt: KUILRijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAM

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

Bovag-lid - Oft. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

:: ~::: Oosterseweg t b
:: ~:. 9785 AD zutdwol de Cr.
••••:- Tel. (050) 301 13 }l

wwwvaatstra .nl
v.l.llStra (jrvaatst ra .nl

elek trische installaties

dat. & tel ecom mun i catie

centrale l=erwarming

klimaatbeheerstn

lood gieter sw erk

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

HOf5TEDE-
~ SCHILDERS V.o.f.
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G.N. Schutterl" " n 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3 021574

VA ATSTRA
dakbedekkingen B. V.

L
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tv\cu Ge l'''Clke'' ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten entafels

Restauratie van Antieke meubels.

Bezoek op ma trn Vl. na (IeL) afspraak
zaterdags bent u de gehele dag welkom

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

LEVERANCIER CiROOTKEU KEN EN HORECA

SINDS 1932WONINGINRICHTING

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!

terk in senioren fauteuils

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

050 ·5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
~~

Smit

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl
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30 jaar G&1; Havenga
30 jaar G&Tbetekent ook dertig jaaradvertenties. Eénvandeeerste
adverteerders was H.J. Havenga,aannemer en nogsteeds adverteer
der. Ditwas een goede reden om een gesprek met HarmJan,zoals
hij door iedereen genoemd wordt, te hebben.

DettavanderMolen

antwoordde ik: via het dak. Ze ver
schoot van kleur maarvoordatzehet
indegaten had,had ikeen gat inhet
dakgezaagd,de bootop een wagen
metstro laten vallen en hetdakweer
dicht gemaakt.

Wanneerikterugkijkopmijn levenals
aannemer die begon met diepriool
putten en eindigde met Konings
heerd,daniserwel erg veel veran
derd. Het werk is veel gespeciali
seerdergeworden en erwordt bijna
niets meerzelf gemaakt. Alleskomt
kantenklaar uitde fabriek.Maar toch
heeft niemand meer tijd gekregen.

Toch was timmeren wel mijn grote
liefde en varen.Mijn eerste bootheb
ikbijons thuisopzolder gebouwd.
Toen mijmoeder vroeg hoe deboot
invredesnaam naarbeneden moest

Johan Havenga. (Foto:Henk Remerie)

wenborg aan het werk geweest,
maar dat is niet zichtbaar.. Lang
voordatdewijkwerdaangelegd moest
ereen diepriool komen.InHelpman
bij de toenmalige centrale moest er
een dieprioolput gemetseld worden
tenbehoeve van de riolering inLe
wenborg.lndewijkzelfzijnook nog
een aantal dieprioolputten gemet
seld,maar datwaren tevensdelaat
sten,want vanafdatmomentwerd er
prefab gebruikt.

Verder moest alle beton wat erge
bruikt werd ook zelf gemaakt wor
den, heden ten dage komt er een
auto langs metkanten klare mortel.
Indebegin jaren ben ik veel inLe-

heel veelbouwonderdelen.Vroeger
toen ikbegon was het heel normaal
om overdag aan het werktezijnop
één of andere klus en dat in de
avonduren het hout bewerkt werd
datruw en ongezaagdbinnen kwam.
Wat ermoest gebeuren was scha
ven, oplengte en op dikte maken,
kozijnen maken enz.
Wanneer mensen zelf gingen klus
sen, wat overigens niet veelgedaan
werd, een timmerman was toen nog
betaalbaar, werden de spullen ge
haaid bij de aannemer.Hout en voor
alspijkers.Deronsequentie daarvan
was dat eraltijd iemand thuis moest
zijn. Tegenwoordigwordt alles ge
schroefd,vroeger werdalles gespij
kerd.Afen toekreeg jeeen pallet met
spijkers.maardatwas dan wel direct
1500kilo.Datdoetme eraan denken
dat jeook zelf pallets moest maken,
ditwas meestal avond en weekend
werk. Henk Reinders was er erg
goed in.dieheefterheel watin elkaar
getimmerd met een pneumatische
hamer,

Wat hetallemaal wel verandert heeft
is deopkomst van de doe het zelf
markten en het prefabriceren van

De G&Tisinde afgelopen jaren niet
zo vreselijkveel veranderd, inhoe
verre ishetaannemersbedrijf veran
derd?
Harm Jan: precies één en veertig
jaar geleden ben ik begonnen met
mijnbedrijf. Dat ging indie jaren nog
vrij gemakkelijk. Ikhad een opleiding
voor timmerman gevolgd en na een
aantal jaren als uitvoerder gewerkt te
hebben bij Doornbos heb ikdeaan
nemerspapieren gehaald. Het was
toen nog mogelijkom jeoveral vrij te
vestigen mits ermaar iemand borg
stond. DatwildeDoornboswelen zo
ben ik in Garmerwolde begonnen
aan deOude Rijksweg.waar nu de
fa Wiekei gevestigd is. Toendertijd
waren eraldrie aannemers inGar
merwolde.nl. Groen,Leggelo envan
Dijken. Het was geen enkel pro
bleem dat ikerbij kwam want ikheb
nooit veel inGarmerwolde zelf ge
werkt, wel inde stad bij de universiteit
en de agrarische unie.
Mijn eerste groteklus was een boer
derij bouwen in Eelderwolde. Maar
verder heb ikeigenlijkhetmeest inde
verbouwen onderhoud gezeten.

Open biologische dagen
Op zaterdag 25 en zondag 26 juni a.s. zijn er landelijk open
biologische dagen. Veel bedrijven door heel Nederland doen
hun deuren open voor een ieder die kennis wil maken met de
biologische landbouw ofzomaar eens opdeboerderij wilkomen
kijken.

Ook hetbiologischinformatiecentrum "Het GeweideHof"van Piet en
Vera van zanten doet hieraan mee. Op deze dagen zullen er o.a.
rondleidingen gegevenwordenen kan men graangewassen.waaron
der ook oude rassen, akkerranden en natuurbeheer weidevogels
aanschouwen.Ookzullen erproductentekoopzijnen natuurlijkkan men
onder het genot van een kopjekoffie of ietsdergelijks genieten van
biologische eigen gebakken cakes.koek, enz.Voor de kinderen zijn er
biologische pannenkoeken,dieze zelf helemaal mogen versieren.

Beide dagen is het bedrijf aan de Geweideweg 7 te Garrnerwolde
geopendvan 10.00 tot 17.00 uur. De entree isgratis.

Over het nut van poezen
Niets maaktublijerdan een spinnendepoesindevensterbank. Alsuw poes
umekkerend begroet nadatze hetgeluidvanuwautoheeftherkend, smelt
uvanbinnen.Of alsze knorrend kopjes komtgeven,ofublij volgttot achter
inde tuin... Wat eenliefde, wat een toewijding,wat eentrouw!

Helaas.Uhebternietsvanbegrepen.Kijkeens goed naar uw poes,leteens
op haarhouding,Iedereknor,iederkopje,iedere liefdevolleblikisonderdeel
van eenuitgekiendestrategie.eenragfijnspel,enismaaropéénding gericht:
nog grotere levensvreugdevoor Poes zelf.

Nooit zultuuw poes genoeg kunnen verwennen,het lekkersteblikje isniet
lekkergenoeg.Poezen zijn als RupsjeNooitgenoeg enVrouw1jePiggelmee:
nooit tevreden,altijdmeer. En daarbij gaanze zogeraffineerd tewerk dat
uniets indegatenheeft. Sterker nog:ulegtzichwilloos neer bij uw lot en
denkt dat de poes dol isopu.

De conclusie luid1 datdepoes een volstrekt nutteloosdier is. Zeisarrogant
en gaat haar eigen gang. Ze gedoogt uzolang het haaruitkomt,enzo nu
en dan denkt ze na over het nut vandemens voordepoes.

Nee, poezenzijnnietvoor de poes, ubent voor depoes...

FredjeBouwma
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Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40 I

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

AGRISMOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
. groenten &fruiJ

• aart/appelen /!;:;:.
• scharreleieren ~
• vlees
• boeren zu lvel
• salades & rau wkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921/ 5418462

Fax (050)4042922
GoM ... gozMd vandeboerongrond

JPCOM
computers

Deg elijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ookvoorreparaties &upgrades

-0
Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink

L- • Dakbedekk ing

f---- - ---
I

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

RITSJEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m

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

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

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

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

NIJDAMOO~
Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www,nijdam.nl
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Op bezoek bij de koningin!
Ter ere van het 25-jarig regeringsjubileum van koningin Beatrix
mocht Jan Wigboldus uit Garmerwolde als één der 125 "gewone"
mensen opzaterdag 30 april devergaderingvan deEersteenTweede
Kamerbijwonen inaanwezigheidvan de Koningin.Meteen devolgen·
dedag beschreef hij zijn ervaringen.

Roe/ie Dijkema

Gezellige middag
gymclub 55+

We hebben nu eerst vakantie enwe beginnen weer op 8september.
Nieuwe leden-zowel heren als dames -zijnna devakantievan harte
welkom opdedonderdagmiddag van kwartover twee totongeveer half
vier.

Van delaatste gymmiddag van 1 seizoen wordtaltijd een gezellige
middag gemaakt. Gingen we andere jarennog wel eens ergens heen
om te kegelen en te eten, dit keer werd besloten om zelf iets te
organiseren, gewoon in Garmerwolde. Het was mooi weer de 28e
maart,dus gingenwe eenwedstrijdje jeuledeboules houden.Erwerden
4groepjes gevormd.Uiteindelijkwonnen debeide Hennies (vldSchans
en Havinga ) de 1e prijs, 2e werd de groepvan Anje v. Dijken, Aaiije
Steenhuisen Liesbeth Harms,3e werd de groep Truus ten Cate, Jantje
Terpstraen RoelieDijkema,4ewerden Betsy Havinga en Rika Boer.
Allen kregen eenprijsje!Daarna deden we ons tegoed aan heerlijke
mosterdsoep en een salade met veel soorten vis. Ook het dessert.
bestaande uitroomijsmet slagroom enwarme kersen,wasoverheerlijk.
Eengeslaagdemiddag dus.

Koninginnedag Garmerwolde
Bierpulschuiven.(Foto:Henk Remerie)

Waaroverpraten zij (Foto:HenkRemerie)

Garmerwolde, t mei2005
Jan Wigboldus

Nadat deKoningin en haar familie
Het Binnenhof hadden verlaten,
werdende overigeaanwezigen uit
genodigd voor een gezamenlijke
lunch met leden van de regering,
oud-premiersenledenvandeEer
steenTweede Kamer.Ookkonden
we in een hartelijke en gastvrije
sfeer de vergaderzalen en werk·
ruimtes van diverse kamerleden
bezoeken.
Omhalf drie zat ikweer indetrein
naarGroningen;netoptijdommijn
vervangers thuis nog een prettig
weekend toe tekunnen wensen.

Tot mijnverrassingwas mijn stoel
achter die van onze eigenCommis
saris van de Koningin, deheer H.
Alders.Beidenwarenweverbaasd
elkaarinzo kortetijdalweertezien:
een week tevoren hadden we el
kaarnog ontmoet bij Het Geweide
HofinGarmerwolde tijdens hetwerk
bezoek aan onze gemeente.
Om ongeveer tien uur kregen we
enkele huishoudelijke mededelin
gen van deplaatsvervangendGrif
fier van de Eerste Kamer. Die be
stonden onder andere uit: wel of
geen applaus (geen applaus voor
deKoningin),staanofzitten (staan
alsdeKoningin binnenkomtenver
trekt) en gsm's uit. Hierna gingen
we oefenen voor het specialewel·
komstlied onder leiding vanTonny
Eyken zijnensemble-voor mijeen
helekunst,want zingen isniet mijn
sterkstekant. Na het luiden van de
bel traden de twee kamervoorzit
tersbinnen en werd de vergadering
geopend. Vervolgens kwam de com
missie van in-en uitgeleide inactie
om dekoninklijke familienaar bin
nen te geleiden. Gezamenlijk hie
ven wij staande het welkomstlied
aanterwijl onze vorstin dezaal be
trad.Devoorzittervan debijzonde
reverenigde vergadering.mevrouw
Timmerman, verwelkomde haar.
Het programmadatdaarna volgde,
isuitgebreidverslagen opdenatio
naletelevisie.

Op vrijdag 29aprilbenik 'savonds
met de trein naar Den Haag ver
trokken.ln decorrespondentiemet
de Griffier van de Eerste Kamer
werd geadviseerd de dag tevoren
aanwezig te zijn in verband met
beveiligingsmaalregelen.lkhadeen
hotel gereserveerdoploopafstand
van De Ridderzaal. Nog voor ik in
DenHaag wasgearriveerd,kreeg ik
aleen telefoontje van eencollega
bestuurslid van de Vereniging
DorpsbelangenGarmerwolde:waar
ikwel nietbleef. Anouschkade Smidt
verbleef methaarman datweekend
ook inDenHaag en verwachtte mij
daar.Nainchecken inhet hotelzijn
wegedrieëndeKoninginnenachtin
Den Haag gaan vieren. Er waren
daar 250.000 mensenop debeen.
Opvallendwasde hoeveelheid geü
niformeerde politie. Uit de media
begreep ik later dat er net zoveel
politieagenten inburger waren. Op
diverse podia waren muziekgroe
pen te beluisteren. De sfeer was
gemoedelijk en ontspannen. Om
circa halftweehebikmijn bed opge·
zocht.

De wekker ging veel tevroeg: om
halfachtzatikaanhetontbijt.Tegen
kwart overacht ben iknaar de Rol·
zaal gelopen, waar de 125 Neder
landerswerden verwacht. Na iden
tificatieenveiligheidscontrolekonik
doorlopen.IndeRolzaalwerden we
toegesproken doordevoorzittervan
degezamenlijke vergadering, me
vrouw Timmerman-Buck. Vervol
genskronkelden we viaallerleigan
genentrappennaarDe Ridderzaal.
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Roefeldag
Ten Boer
zaterdag 2juli 2005 iserweer
de jaarlijkse Roefeldag in de
Gemeente TenBoer. Wij hopen
datopnieuwveelkinderen zich
die morgenwillenbegeven inde
wereldvan de volwassenen.Dit
jaar zal Garmerwolde het te
bezoeken buitendorp zijn.
In tegenstelling tot voor
gaande jaren vindt de Roe
feldag plaatsophetHendrik
Westerplein naast het ge
meentehuis en niel op hel
marktplein.
Kinderen op het speciaal on
derwijsindebasisschoolleeftijd
van6lot 12 jaar kunnen uiIer
aardookmeedoen.Ze kunnen
zich aanmeldenbij Nel Jager,
telefoon:050·3023376.

'eMorgens trofuwfotograaf maarweinigjonge werkkrachten, maardezejongeman werktevoor drie. (Foto:Henk
Remerie)

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Het opknappen van het dorpskerkhof is alweer verleden lijd. Er hebben wederom een grool aantal
personen zich aangemeld om mee Ie helpen aan een grote opknapbeurt, zodat het kerkhof weer een
aanzienheeft gekregen diede naam HOF met rechl mag enkan dragen. Ook is eraan dezuidwestkanl
een nieuw pad gegraven enzijn alle paden voorzien van een nieuwe laag rode mijnsleen.

d nbloemen alleen.
Meer a

LUeET

GaYkingail43
Ten Boer ~ L---
Tel. (050) _ 58~
Fax (050)

Maandag vanaf~ ~ r

Vrijdag tot20.00 uur

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

bl oem s i e . k u n sI

Namens Dorpsbelangen Garmerwolde,
AukeG. Kuipers

muizen hun jonkiesgroot.Ook inde
toren zijn enkelevleermuizengevon
den. Ter vergelijking; in de Der-A
KerkinGroningenoverwinterenmaar
liefst 96 gewonedwergvleermuizen.
OpdezolderbijAukeKuipers.Hilde
brandstraal brengen enkeledwerg·
vleermuizen,Iussenbeschoeiingen
dakpannen hunjongen groot.

Onlangs heeftindekerken detoren
van Garmerwoldeeenvleermuizen
lelling plaatsgevonden. Deze lelling
isverzorgddoordeVleermuiswerk·
groepGroningen -VZZ.Sindsbegin
jaren negentigverzamell zij een lel
ling van overwinlerende vleermui·
zen. In dekerkzijn momenteel geen
groteaanlallenvleermuizenaanwe
zig.Wel zijnerdriesoorten vastge
sleldnamelijkenkelelaaMiegers, een
watervleermuis, en een grootoor
vleermuis. s'Zomers brengt op de
zolder een groepje grootoorvleer-

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

Oliebollen

Lekker de lekkerste !
-------~--~-------~

www.gebakkraam.nl

Totons genoegenkunnenwij mede
delendat hetgraf vandefamilieVan
der Reyden, waarover inde vorige
G&T is geschreven. door de firma
Havenga. samen metde heer Eitje
van Huis, ishersteld. De heerWoll
heeftopvakkundigewijzedeteksten
opdesteen weer eenduidelijkschrift
gegeven.Bijeenbezoekaan hetgraf
ontdektenwij tolonze verbazing een
bloemstuk op desteen die het graf
afdekt. Dit doet ons genoegen en
hopen dal dit gebaar een vervolg
krijgt.

ZOA collecte

Van de
bibliobus

HilmaUbels

De lijstmet nieuwe aanwinsten
van april ligtweer inde biblio
bus. Daarnaast is het aantal
abonnementen optijdschriften
uitgebreid. Voor volwassenen
is'Bloemenplanten','HP-detijd'
en 'Vriendin'erbij gekomen.'Vrij
Nederland' staat ook in de
schappen. Hiervan zijn alleen
oudere nummers te leen. Jon
gerenkunnenkiezenuil: 'Break
out','Hoefslag','Yes'en'ZieZo'.
In de zomervakantie slaat de
bibliobus stil tussen 1 en 28
augustus. Vanaf maandag 20
augustus zijnweerweer. Uiter
aard kunnen extra boeken ge
leend wordenenook exlra uit·
leenlermijn is mogelijk. Vraag
ernaar inde bibliobus.

AJlegeversbedanktvooruwgift.
Collectanten bedankt voor uw
inzet. Deopbrengst inThesinge
voor2005is€ 198,45.Namens
de ZOA hartelijk bedankt.
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De heren vullen elkaaraan;de landbouwgewassenisPietzijn afdeling. V.l.n.r. Jan Doevedans,Piet vanZantenen
bezoekerKlaas Pestman.(Foto:HenkRemerie)

De natuur
is hard!
zaterdag 14mei was er een inte
ressante veldwandeling bij "Het
Geweide Hof" in Garmerwolde.
Onder leiding van Jan Doeve
dansen Piet vanzanten maakten
wekennismeteen aantalwonde
ren der natuur.

Omtebeginnenvergeleekdhr. Doe
vedans hetleven van demens met
dat van een koolmees. Een kool
mees heeft eten nodig. en een wo
ning om z'n jongen ingroottekunnen
brengen. (Bij voorkeur een kool
meeskastjevan houtcementà4,5kg
. met broedgarantie door de bijzon
dere constructie . te verkrijgen bij
dhr. Doevedans.)Bijdemens ishet
meer nooit vol : men wil een steeds
grotereproductie,ineensteeds kor
tere tijd. opeen steedskleiner stuk
land.De hoeveelheidgifdoetnietter
zake;dekwantiteitgaatvoorde kwa
liteit.
Wist u dat één koolmees 23.000
rupsen eet? En datbijeen gemiddel
de leeftijd van minder dan een jaar.
Ze krijgen8 tot 14 jongen per keer.
Natuurlijkworden dezeniet allemaal
groot: een aantal wordt opgegeten
door roofvogels.katten ...noemmaar
op. Zielig? "Niks zielig," aldus Jan
Doevedans,"alsdatnietzougebeu
ren.zouden erveelteveel komen.Je
kunt nietlevenzondertedoden. En
die23.000 rupsendan?Zijndiesoms
minderdan eenkoolmees? We moe
ten af van dat zielige gedoe. De
natuurishard!Een meerkoetbrengt
maximaal drie jongengroot.Zekrijgt
veel meer, maar al snel nadege
boorte vindt er een selectie plaats.
De sterksten mogen blijven,derest
verzuipt ze. Laat de natuur haar
gang gaan en hetkomt vanzelf in
orde. Bij een overpopulatie breekt
geheideen ziekte uit.
Koolmezen broeden 14 dagen; de
jongen worden14dagengevoed.Bij
het eerste legselbeginnenze pas te
broeden als alle eieren zijngelegd.In
het voorjaar is ervolopvoedsel. Bij
het tweede legsel - laterinde tijd 
beginnen ze meteen vanafheteer
steei tebroeden.Het isnog maarde
vraag ofervoldoende voedselisen
zo blijven deeersten1desterksten in
elkgeval inleven:

"Alles moet tegenwoordig veel te

10

snel."aldus éénder gasten. "Neem
noumestkippen.lnzesweekworden
zeklaargestoomdvoordeslacht. Per
dag moet er een bepaald aantal
kuikensdoodgaan.andersdoejehet
niet goed. Na diezes week moeten
ze meteen wordenafgevoerd. Elke
dag meer betekent verlies vankip
pen: ze zaklken gewoon door hun
poten:
Dhr. Doevedans weethetnog ster
ker te vertellen. "Bij sommige kip
penslachterijen pompen ze waterin
het vleesom een hoger gewicht te
krijgen. Het smaakt helemaal niet
meernaarkip ...Zogaat het tegen
woordig met veel meer producten.
Neemnoudietomaten;diesmaken
toch ook niet meer zoals vroeger?
Behalve debiologische dan ...
Eenplantstaat indegrond(hech
ting), maar leeft van water en lucht
(koolzuurgas)onder invloedvan zon
licht. Wij krijgen zuurstof terug. We
moeten de natuur veel meer haar
ganglaten gaan.AI diegroeihormo
nen en dat gifisnergens goed voor;
bovendien duurthet jàááren voordat
de laatste resten verdwenenzijn:

Tot zover de theorie. Op naar de
praktijk! Een frisse windkomtons
tegemoet. maar verder ishet prima
wandelweer. We houden allereerst
even stil ophetbruggeije en kijken
naar het heldere water. De vissen
zijn nog klein, maar zitten eronge
twijfeld in: Piet heeft al een reiger
gesignaleerd.
Wegbermen en sloten vormen van
oorsprong de natuurverbinding van
Groningen totLimburg.Dhr.Doeve
danswijstopdeingenieuze samen-

stelling van dedoodgewone paarde
bloem. Verderbewonderen we het
volopbloeiende f1uitekruid;en plant
jesalszilverschoon.kaltestaart,bo
terbloem. hondsdraf, weegbree.
brandnetel (is goed voor vlinderei
ijes).dovenetel,herderstasje(IepeI
dalt), zuring. vergeet·mij-nietje en
het meizoentje oftewel madeliefje
(daarmaakten we vroeger kettingen
van).
Op deaklker tegenover het informa
tiecentrum groeitzomergerst en kla
ver. De klaver iseen stikstofbinder;
als het bloeit trekt het bovendien
insecten aan (een insect kan pas
vliegenbij 14graden).Langsdesloot
ligteen 12 meterbrede aklkerrand;
hiervanmagslechtsdehelftworden
gemaaid;derest moet hethelejaar
blijven staan. Nadeel is dat het te
hoog enteruig wordt;daarwillende
vogels nietmeer in.Het trekt natuur
lijkwel weer anderedieren ...
Ook inonze tuintjes/gazons zouden
westandaard 20%ongemoeid moe
ten laten. (Je mag natuurlijk wel
steeds een ander stuk nemen.)Dan
krijgen de dieren daar degelegen
heid om zich voort teplanten. AI te
steriel isdedoodsteek voor dena
tuur.

Achterde boerderij vindenwe een
perceelmetallerleioude gewassen;
eeninformatiebordisnogindemaak.
Naast het land ligteen looppad;dus
als u zin heeft om eens te gaan
kijken?
Ook deboomgaard naast defamilie
Bouwman vereren we met een be
zoekje.Erstaan allerlei soorten fruit
bomen (ouderwetserassen). Nu is

hetnog jonge aanplant. maar eens
zullen het prachtige hoogstambo
men zijn.
Na aflooppratenwe nog evengezel·
lignain"HetGeweide Hor onder het
genot van een kopje koffie of thee
meteenplakheerlijke zelfgebaklken
biologische koek.

De middag is omgevlogen! Dhr.
Doevedansiseen begenadigd spre
ker en ook Pietvan Zantenweet zijn
mondjegoed teroeren.Wellichtkomt
er een vervolg?

HillieRamaker-Tepper

Tuinfair
25juni van 10.00-17.00uurTuinfair
aandeSchutterlaan 17inThesinge
La Bloem i.s.rn diverse standhou
ders.
Verder zijn nog open die dag: de
oudeSmederij, kloosterkerk. thee
schenkeriVgalerie. huiskamercafe.
beeldentuinlgalerie. Menno en Di
neke stellendezedag ookhun prach
tige natuurtuinopenvoorbelangstel
lenden.

Eenplattegrondvandediverseloca
ties kunt Uafhalen aan deSchutter
laan 17inThesinge.
Mochten ernog mensenzijndieook
graag willen komen alsstandhouder,
kuntUcontact opnemenvia
tel.050-5257852/050-3021984 Bloe
menAtelier La Bloem hUp:11
www.labloem.nl.
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G. N. Schutt erlaan 46
9797 PC Thesinge
telcroo n (050) 302 13 19
fax (050) 302 1I 82
mobiel 06 51533772

Uw ad res voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 • 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369
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Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kotlerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 • 3021796

GARMERW OLDE
& (050) 5424962

b.g.g . 06-20 1XX706

Klauwverzorging
IJ/ergeneeSII/ i(MeIen

en -bcnodigdheden

Veeservice
R. van der Woude
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VOOR AL UW
LooN- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
I .•~r....tl...ff

Lageweg22Garm erwolde
(050) 54215 35

zoals: Sootonoemoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mest verspreidenen
S/eufkouter bemesten,
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U DAMES- EN KINDERMODE-
" Jolanda Spraakman

, Hendrik W est erstraat 26 • 9791 CT Ten Boer

/ '\ Telefoo n (050) 302 34 17

1"1 ,'. ::~1
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•

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moderne co n tact1cnssy stc mc n . ~cdiplomccrdc spe cialisten

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanallemerken
wasautomaten endrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Gazelle
Batavus

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
handel in :
• Paf/et- en magazijnstellingen
. 'Magazijnwagens

• Paf/etwagens - 2""
• Kan toorl<asten,· I ...
• 'Gebruikte kantoormeubelen
• Enz. & .. ,.. :...,

• "Top way" prof, aluminium
steigers, trappe,n en ladders

Nijverheidsweg6 TenBoer'
Telefaan 050 • 3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06·51581046

Scott-USA
Be-One

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Wink elcentrum Lewenborç
Kajuit 281 - 9733 Cl! Gron ingen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeling

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB.kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

FietsdragelS
Accessoires
Onderdelen
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Het beklemrecht
Iemand die in Groningen een huis, een boerderij of grond koopt,
looptdekans ereen zogenaamde beklemming op dekooptoebij te
krijgen. Dit leidt vaak tot schrik, onzekerheid en onbegrip, zeker bij
mensen die van elders komen. Het verschijnsel beklemrecht is
namelijk een unieke Groninger aangelegenheid en is buiten deze
regio onbekend.
Ooit had elk gewest in Nederland zijn eigen rechtsregels en zelfs
konden binnen een gewest verschillende rechtsregels gelden. In
1809 kwam er nationaal recht dat in het hele land wordt tocqepast,
Het typisch Groningse begrip beklemrecht kreeg echter een plaats
in het nationale recht.
Overigens kwam enkomt hetbeklemrecht nietoveral indeprovincie
voor. Niet in het Westerkwartier, behalve in het noorden van dat
landschap enooknietinhetGorecht enWesterwolde. ln deVeenko
loniën heeft de stad Groningen het stads-meierrecht ingesteld dat
in grote lijnen methet beklemrecht overeenkomt.

eengroterol gespeeld.BijdeReduc·
tie in 1594 werd bepaald dat alle
kloostergoederen zonder vergoe
ding zoudenovergaan naardepro
vincie. Het betrof ongeveer 25.000
haland,ongeveereenvijfdevan het
toenmaligeprovincieoppervlak.
In1617werdplm. l0%vandegrond
overgedragenaan de Stad.
Men ging ineersteinstantieopde
zelfdevoetvoort metverpachtenals
dekloosters haddengedaan en even
als voordien veroorzaakten goede
enslechte tijden,hoogconjunctuur,
overstromingenenoorlogen,verbo
gingenenverlagingenvandehuur.
Deprovincievonddeschommelen
dehuurprijzenendeonderhandelin
gen erover lastig en had meer be
hoefteaanvaste inkomstenen uni
formeregels.De vergoeding van de
gebouwendiebijopzegging van de
pacht aan demeier betaald moest
worden,maakte dat deprovincie en
demeierbeiden ook baat hadden bij
verlenging van dehuurtermijn.
Inhetmidden vande18<eeuw heb
bendegezamenlijke meiersgedaan
gekregen datdehurenvast,overerf
baar en eeuwigdurend werden en
dathetgeschenkeens indezes jaar
verviel. De provincie nambeslu~en

inzakehuur,deels als landeigenaar,
deelsalsoverheid.De Staatsresolu
tiesbetreffendehetlandverhuurheb
bendanookeengroteinvloed gehad
opdeontv-likkeling van het beklem
recht De stad Groningen ging vanaf
de17<eeuw deontginningsgronden
indeVeenkoloniën eveneens onder
beklemminguitgeven en particuliere
grondeigenaren volgden.

Het bekJemboekje vanH.J. van der Molen. (Foto:Riëttevan derMolen)

In 1577 is er voor het eerst in de
archievensprakevan"beclemmen".
Toen beslootdeprovinciedatvan de
grondbelasting opbebouwde eigen
dommen, "de huizen onder welke
landen beclemmet zijn", uitgezon
derdzouden worden.
Bijdeontv-likkeling van het beklem
recht heeftdeProvincie Groningen

Ontstaanvan het beklemrecht.
Het beklemrecht is een soort erf·
pacht, dat uit een gewoonterecht is
ontv-likkeld.lndemiddeleeuwensloot
menmeestal een zesjarig pachtcon
tractdatgewoonlijkwerd gecontinu·
eerd. Bij verlenging werd door de
huurder een zogenaamd geschenk
betaald,ooltinnatura,laterwerdhet
meestaléénjaarpacht Degebruiker
endeeigenaar hadden beidenbeo
langbijvoortzettingvandeovereen
komstDegebruikerwasgeneigdde
grond teverbeteren, als hijdehuur
kon bestendigen en voor de eige·
naar gold dat daardoor zijn bezit
waardevoller werd.
Ook de omstandigheid dat de ge·
bouwen eigendom waren van de
huurder is van fundamentele bete
kenisgeweest voordeontv-likkeling
van hetbeklemrecht.

hogereen lagerehurenvoor,
De namen vandebedragen, lamp
oliegeld of lakengeld, herinneren
soms nog aanvroeger tijd toen het
betalen in natura voorkwam. Ooit
waren huurdersvankerkengrond in
Huizinge verplicht verlichtingsolie
voordekerkteleverenen stofvoor
dediaconie.

r

Als vroeger de pachtrelatie werd
verbroken,moestdemeier zijn(hou
ten)gebouwenafbreken.Toen later
de gebouwen van steen werden.
kreeg hijvandeeigenaardetaxatie
waardevergoed alsdeze depacht
opzegde. Als demeierdeovereen
komstverbrakkreeg deze slechtsde
afbraakwaarde.
Totomstreeks 1900werdennieuwe
beklemmingen uitgegeven.
De hoogte vandevaste huren be
draagtmeestaltussendevijfen tien
gulden per hectare, al komen ook

destijds als koopsom bij de uitgifte
werd betaald heet beklempennin
gen.Dejaarlijkse betalingenwerden
en worden nog welbijgehouden in
eenhuurboekje.
Op het Hogeland moest de huur
meestal voor Midwinter, 20decem
berofvoor 1meieninhet Oldambt
voor St. Michiel(29september)be
taald worden.De plaatsvan betaling
wasdewoning vandeeigenaar,mits
indeprovincie gelegen. De kerken
bezatenveel landonderbeklemming
endekerkvoogdenhielden meestal
zitting in de dorpsherberg en vaak
werdende meiersna betaling opeen
borrel en een sigaar getrakteerd.
Hetbetalen was brengplicht, tegen
woordig wordt ook wel via bank of
girobetaald.
Alsmeneen boerderijofhuiswaarop
een beklemming ligtwil verkopenen
debeklemhuur isnietvoldaan, kan
deverkoop nietdoorgaan!
Indienerinhetlandgegravenwordt,
ermoeten kabelsofrioleringenge
legd of hoogspanningsmasten ge
plaatst,dient debloteeigenaar toe
stemmingtegeven.Hetisgewoonte
dat demeier dieklei verkooptvoor
steenfabricage,metdeeigenaareen
vergoeding overeenkomt,hetzelfde
gold voor turfsteken. Eventueelbe
paaltde rechter dehoogte van de
vergoeding.

(Foto:Riëtte van derMolen)

Het beklemrecht is het zakelijk. on
deelbaareneeuwigdurend rechtvan
een grondgebruiker, die beklemde
meier wordtgenoemd. om het land
van een(blote)eigenaartegebrui
ken enteexploiteren tegenbetaling
van eenvast,onveranderlijkhuurbe
drag.Bijoverdrachtvanhetgebruiks
recht, door vererving of verkoop,
dient de(afgaande) meier een ge
schenkaan deeigenaar tebetalen.
eenzogenaamd afgaand geschenk.
De nieuwe meier moet een aan
gaand geschenkdoteren.Dergelijke
geschenken bedragen doorgaans
één jaarhuur.
Als de meier trouwt moet er ook
dikwijlseen huwelijksgeschenkwor
den betaald,vaakookéénjaarhuur.
Het beklemde land mag door de
gebruikernietworden gesplitst.Be
halvedehuurbetaaltdemeierookde
grond- en waterschapslasten.
De gebouwenopdegrond worden
door demeier gesticht enzijndiens
eigendom evenals beplantingen.
Door de bouw van opstallen is de
grond als het ware beklemd en ei
genlijk zou debeklemde meierbe
klemmendemeiermoeten heten.
Desom gelddiedebeklemdemeier
jaarlijksbetaalt heet huur enter on
derscheid vangewonehuur, beklem
huur ofvaste huur. Het bedrag dat



Dorpsfeest Garmerwolde
Vergelekenmethetvorige stukje datikindezekrantover het Dorpsfeest heb
geschreven iserweer heel wat veranderd.De voornaamsteoorzaken voor
deze wijzigingen zijn (zoalsaltijd): tijdgebrek en geldgebrek.Een artiest of
groep waarvan jedacht: 'Hé.dat isleukvoor het Dorpsfeesl",blijkt al bezet
op die avond. Of hij/zij is veel teduur. Verder zijn er in onze omgeving,
omstreeks begin julial zoveelactiviteiten gepland dat je,als organiserende
feestcommissie ook scherp inhet oog moet houden of er wel voldoende
draagvlak isvoor een bepaalde activiteit.Zostaaner voor onze senioren
omstreeks dietijd alvierbustochten opstapel ;een vijfdevan de feestweek·
commissiewordt zeerwaarschijnlijknietop prijsgesteld. Dusnukomtervoor
onze senioren inhet najaar iets (anders).

Onthulling van hetnieuwebevrijdingsmonumentdoorde commissaris van de
koningindhr.Alders op 6mei inhetbevrijdingsbos teNoorddijk. (Foto:Henk
Remerie)

Op 8 en 9 juli a.s, speelt
"WESTER" een openlucht
spel in het openluchtthee
teraan deDorpsweg (naast
de school).

Opgevoerd wordt: 'HOEZO
FAMILIE?" een klucht indrie
bedrijven doorEdwin Woons.
Kaartverkoop vanaf 15 juni
a.s.bijJannaHazeveld,W.F.
Hildebrandstraat 35, Gar·
merwolde, tel.050-541 4777.
Inlichtingen:JannaHazeveld.

Openluchtspel
rederijkerskamer
"Wester"
Garrnerwolde

Henk Vliem

Toegang voor beide evenementen:
gratis.

De precieze invulling zietunog wel in
het Programmaboekje.

Voor deouderen zal erinhet najaar
eengezellige avond georganiseerd
worden. Er wordt onder meer ge·
dacht aan een interactief program
mametpresentatiesvanoudedorps
foto's. memories. filmpjes enzovoort.

Vrijdagavond 1juli enzaterdag 2
juli ; locatie: Feesttent op het
weilandje bijdeboerderij van hr.
Pelleboer.

Zaterdag 2 juli: "Let's s(w)ing".
Eeninteractiefprogramma,met'voor
elk wat wils". Aanvang: omstreeks
vier uur met een borrel{hall)uurtje.
Vervolgens een optreden van de
Harmonie met verzoeknummers.
Uefhebberskunnenalvasteendansje
maken. Daarna een "Gezamenlijke
maaltijd", voorafgegaan door een
aperitiefje en afgesloten met koffie.
En alsafsluiting van deze feestdag:
dansen en zangeres?

Vrijdagavond 1juli: Discoavond.
Voor onze jeugd wordt een zoge
naamde "vrije"discoavondgeorga
niseerd."Aanstormend"locaal talent
kanhierhaar/zijn capaciteiten laten
zien als DJ, artiest of presentator.
Voor professioneleapparatuurwordt
gezorgd.Alsfeestcommissiedenken
we opdit moment aan twee doel
groepen: de jeugd uit de hoogste
groepen van deBasisschool totzo'n
uur ofnegen en daarna deoudere
jeugd tot zo'nuurof twaall.Ook de
jeugd uit Thesinge isvan harte wel
kom.

Overigens was geen uniformiteit
indebeklemovereenkomsten,de
voorwaarden liepenen lopensterk
uiteen.

Het beklemrecht werd indeloop
vandetijd ook een financierings
systeem.Als men geld nodig had
probeerdemen eenbeklemming
opde grond tekrijgen,waardoor
men eenzeker bedrag kreeg om
een huis te bouwen of om een
bedrijf tebeginnen. Veel wonin
gen indedorpenzijnopdezewijze
gefinancierd. Vaak werd de kerk
ofeen welgestelde particulierzo
de blote eigenaar van degrond
onder het huis of bedrijf. Deze
beleggingen bleken later danig
inflatiegevoelig tezijn.
In de loop der eeuwen is het
beklemrecht dan ook voordelig
gebleken voor de beklemde
meiers, vooral voor de landbou
wersonderhen.Werdvanaf1781
de beklemhuureen vast bedrag,
depachtengroeidenvanaf dietijd
sterk met de landbouwopbreng
sten mee.Het verbod opsplitsing
van land voorkwam bovendien
versnippering van de boerderij
en. Gesteld kan worden dat de
beklemde meierindepraktijkbijna
eigenaar vande grondisgewor
den.
Het beklemrecht was één van de
oorzaken waardoor de boeren·
stand in Groningen vooral inde
18' en 19' eeuwspreekwoordelijk
welvarend werd.
Terwille vande rechtszekerheid
en om emotioneleredenen wordt
tegenwoordig vaak voor afkoop
gekozen.
Eenafkoopsom bedroeg totvoor
kort meestal 20 tot 50 maal de
hoogte van delandhuur. Tegen
woordigismeninsommige krin
gen geneigd 200 tot250 maal de
landhuur tevragen.

Inhet verledenhebbeneen heel
aantal juristen en anderen over
het beklemrecht geschreven zo
alsH.Meyknechtin1675,Mr. A.P.
Driessen in1824, Mr.H.O. Feith
in 1828 en in 1837, D. de Ruiter
Zijlkerpromoveerdeeropen Prof.
Mr. A.S. de Blécourt schreef in
1920zijn studie Beklemrecht en
Stadsmeijerrecht.
In 1932 publiceerde R.P. Cie·
veringa indeGroningse Volksal
manakeen historisch overzicht.

ReintWobbes, Huizinge

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

vanuw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Oude Rij ksweg 3
Garmerwolde

( 050-5421615

lv1cut'[,nv

lv1~
Lageweg t3A
9797 TA Thesinge
050- 5416272
www.romarnico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

..IPensionstalling

~ Tevensterdekking:
debewezen NRP5-rijpaardhengst
Romantico endeuniekgoudgele
ponyhengst (1.48m)
Romantic Popcorn v. Romantica

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus :
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Koos vandeBelt

De kampioensploegvlakna de wedstrijdenvlakvoorde langenattenazitop
hetzonnige nieuwe hoofdveld. (Foto: Koos van deBeft)

Marieke de Groot

was, werd besloten omde strijd te
strijdendoorhetnemen vanpenalty's.
Wiedituiteindelijkheeft gewonnen is
voor u en vraag en voor het gezel
schap aan tafel een weet....... In
goedoverlegwerdovereengekomen
datdeploegen zijngeëindigd opeen
gedeelde zevende plaats.Vanwatof
van waar precies blijft vooralsnog
onduidelijk, maar daarna werd het
heel gezellig. Er volgde een reeks
buikschuiversdoor de modderende
meidenwaagden zich nog aan een
stevig robbertjemoddervechten.
Wat na thuiskomst allemaal uitdie
voetbaltassentevoorschijnmoet zijn
gekomen laat zich raden, maar zal
vast en zeker niks hebben afgedaan
aanhet groteplezierwaarmee ieder
terugkijkt op het Pinksterweekend.
ClubvoorzitterWimBennekeristrots
opzijndub."Hetgaat natuurlijkvooral
om de sfeer en het verenigingsge
voel,endatzithelemaalgoed'.Ookis
hij bijzonder ingenomen met de in
spanningenvanallevrijwilligersdiede
deelname van GEO aan het Euro
Sportring Toernooi mogelijk hebben
gemaakt. "Voor herhaling vatbaar,
datisnu alzeker',aldusWim Benne
ker.Ookmoddermeiden Charlotteen
Kimknikken enthousiast;zij zijnzij er
volgendjaar inelkgeval weerbij.

WimBenneker, HarryJanssens,Gert JanStiksma enAnnitatenCate
(wierstem nogschorklinkt)enC-juniorenCharlotteBennekerenKim
van der Giesen. Met hungebruindegezichten zittenze aan degrote
tafel,thuisbij devoorzitter vanGEO. Ze kaarten naover een bijzonder
geslaagd weekend in Kassei Duitsland,alwaar deC-junioren deelna
men aan het Euro Sportring Toernooi , georganiseerd door en voor
amateurvoetbalclubs uit heel Europa.

c- junioren van GEO:
in Kassei tóch de besten!

DevrijdagvoorPinksterenvertrokhet
gezelschapvan 28 spelers en hun
begeleiders_Mettweeoudecampers
vol slaapzakken en luchtbedden en
een aantal personenauto'sreed het
gezelschap naar de oosterburen.
Overnachtwerd erineen grotesport
hal en gevoetbald werd er zaterdag
en zondag op een modderig veld,
samen met nog 400 spelers van in
totaalcirca 30clubs uitheel Europa.
Alleswasprimageorganiseerd,voor
alover hetontbijtis hetgezelschapte
spreken. "De C1 en C2 deden het
fantastisch;beideteamswaren ineen
aantal duels ondanks de nederlaag
tóchdebeste',aldusjeugdleiderHarry
Janssens.WaarmeehijGEOlaataan
sluitenbijdetraditie dieonlangs door
topclubs als PSV en AZ is ingezet.
Onvergetelijkwas het momentnadat
hetenigeGEü-doelpuntvanhethele
toernooi werd gemaakt; de tribune
werd bijkans afgebroken door het
publiek datbestond uit eengroepje
GEO-begeleiders,waarna de maker
van degoal OaveHuismaneen dol
blije Harris Janssens in de armen
sprongdievanvreugde hetveld was
opgerend.
Alsof het zo moest zijn kwamen de
beide GEO-ploegen uiteindelijk te
genover elkaar testaan. Aangezien
het velderslechtbijlag door devele
regen die indietwee dagen gevallen

Koos vande Belt

Zaterdag 18 juni
Opdeze dag wordt er op een toer
nooigespeeld voordeFen E-pupil
len ('Smorgens)en deO-pupillen ('S
middags).
Zozalmenigeendekomendeweken
nog veelinspanning kunnen verrich
ten en l of ontspanning kunnen vin
denophet sportparkinGarmerwol
de.

uitgebreid spellencircuit.Daarnakun
nenoudersmethun kinderenprobe
ren zoveel mogelijk strafschoppen te
scorenom inhetbezit tekomen van
debekendeen felbegeerde ouder
kind penalty bokaal. Het 7 tegen 7
toernooi begint om 14.00 uur, ge
volgddoordebarbecueen hetopen
GarmerwolderkampioenschapJeu
deBoules. Tijdens deavonduren is
er muziekvan First Move.

Voor GEO nog geen zomerstop

A-junioren vv GEO kampioen
Zaterdag 23 april beleefden de A-junioren van GEO een sportief
hoogtepunt door kampioen te worden in de 2e klasse N.

Froombosch A1was niet-zoalsKwiek A1deweek ervoor -instaat GEO nog
langerdevoetdwarstezetten naarhetverwachttekampioenschap.Met een
7 - 0 overwinning bekroonden trainer Bert Hermelink en zijn spelers een
uitstekend seizoen. Vanafdeeerste wedstrijdwerdduidelijk dat GEO de
meeste aanspraak opde titel mocht maken.
Datditineen ongeslagen kampioenschapzouuitmonden (slechtsdrie gelijke
spelen en geen enkele nederlaag) mag als eenextra oomplimentworden
beschouwd.

De competitie zit er voor alle1eams op moment van lezen op enwe
kunnen tevreden zijn over het afgelopen jaar. Enkele vermeldens
waardigheden: De A-junioren zijn kampioen geworden, E2 bijna 2
keer enheteerste elftal heeft zich gehandhaafd in de 5' klasse. De
C-junioren hebben een fantastisch voetbalweekend gehad in Duits
land, ondanks deplensregens. Maar ookdekomende weken staat er
nog het één en ander te gebeuren.

Dinsdag 31 mei
Op deze avond wordt het gereno
veerdehoofdveldofficieelgeopend.
Vanaf 18.30 uur ishet toegangshek
geopend, waarna op 19.00 uurop
een zeerbijzonderemanierdeope
ningshandeling plaatszalvinden.Om
19.30 uur speelt de 1e selectievan
GEO een wedstrijdtegenFCGronin
genA1,waarbij destandvoor ieder
een zichtbaar wordt bijgehouden op
het nieuwe elektronischesoorebord.
Vanaf21.15uurisergelegenheidom
onderhetgenot van een drankjenog
evenlekker natekletsen.

Vrijdag enzaterdag 10en11 juni
Het slotweekend met weer allerlei
activiteiten. Vrijdagavond is er het
traditionele bedrijvenvolleybal. Za
terdagmorgen staatinhet tekenvan
dejeugd.Vanaf09.00 uurkunnen de
kinderen zich vermaken tijdens een
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Koffiemorgen Kerkhörn
seizoen 2004 - 2005
30 september 2004
Jaap de Vries vertelt hoe hij in aanraking kwam met een jongeman uit
Litouwenenzijn bezoek aandatland.

21 oktober 2004
Koffie gedronkenop 'Het Geweide Hof". Dhr. Van Zanten
vertelde over biologisch boeren. Wat er allemaal komt
kijken;ze zijnboerenwetenschapper tegelijk.

18 november 2004
Ds. Volbeda •de nieuwe dominee - wasopbezoek. Hij
heeft aanvankelijk geleerd voor leraar, is later overgestapt
naar theologieenis nu domineeindeeltijd.

16december 2004
KerstverhaalengedichtjesdoorWiny.
Gebak van Jaap de Vries: was 40 jaar ge
trouwd.
Rolletjes gegeten.
Winyverteldeoverhetontstaanvanhetversturenvankerstkaar
ten. Rika Boer had voor onsallen een leukekaart gemaakt.

20 januari 2005
Gepraat over de identiteitskaart. Jaap Reinders zegt dat Nederlanders
zeuren; de ons omringendelanden hebben het allang.
Erwerdenvragen vankalenderblaadjesgesteld.zoals:Hoedichtisde mist?
Soms5meter,zoalsindeoudejaarsnacht.En hetverschil tussen nachtvorst
envorst aan degrond.
Dhr.Pelleboerisop oomputerlesenvraagtzichafwaaromallesinhetEngels
is.

24 februari 2005
De 130' koffiemorgenmetgebakenhapjesendrankjes.
Een terugblikop de laatste tienjarenkoffiemorgen,waarbij de namenwerden
genoemd vaniederdieerbijisgeweest.Dekoffiemorgendraaital zeventien
jaar.Voorlezingvanbinnengekomenklachtenbijde Woningstichting.zoals:
diemevrouw, die getrouwd wasmet een kind van2,5jaar en ergens waar
ze met z'nvijftienen opde wc zaten (zeker een badkuipgeweest).

31 maart 2005
MevrouwTepperwas 90jaargeworden en trakteerde. Ze vertelde overhaar
eersteschooldag;dat wasin 1920 -net vijf jaaroud.
Dia'sbekeken.

28 april 2005
Delaatste koffiemorgen van het seizoen.
Quizen.Onze groep krijgtal tijddemoeilijkstevragen, dusverliezenwe.

De eerstvolgende koffiemorgen isop donderdag 22 september.

J.Star·Wassens

"De Soos"
Deklaverjasavond inmeiheeftdevolgende uitslag opgeleverd:
1. Della van der Molen 5257
2. Jannes Ramaker 51 20
3. Exaequo:

KeesWierengaenJan vander Molen metieder 4973 punten.

Deleden van deFotoGroepGarmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Foto'svanuit het gevoel Ol'

Op vrijdagavond 13mei vond deofficiële opening plaats van de
vijfde jaarlijkse foto-expositie doordeFoto Groep Garmerwolde
in de prachtige Garmerwolder kerk. JanWigboldus betrad als
voorziller van deVKDG (Vereniging KleineDorpen Groningen)
het spreekgestoel1e ("Toen ik nog heel jongwas, heb ikeralvan
gedroomd ombovenop dit katheder te mogen staan.") en wees
indiehoedanigheid o.a. ophetbelang van dergelijke initiatieven
voor de leefbaarheid van het plalleland.

Er isditjaar geensprakevan eenvast thema;de acht fotografenlaten
elk ophuneigen wijzezienwathenalsfotograaf bezighoudt. Dit leidt
toteen verrassendeexpositie metheelverschillendeonderwerpen.Van
nachtmerries over'zachtestenen",prachtige onbevangenkinderkop
pies, racende speedwaymotoren,sfeervollewaddenfoto'stotdiverse
aspecten van het Griekse leven. Gerritter Veer koos voor mensen die
hun brood verdienen met hun handen,zoalsdevisboer en deschoen
lapper.Hij levert nietalleeneen totaalbeeld,maar heeft ook oog voor
het detail. Cheryl Hoekslra richllehaar blik op haar dorpsgenoten.
Vooral de foto van Jan Leugs in z'n ijokvolle werkplaats indeoude
molenstomp en dievan dhr.Pelleboerbijhem thuis aan dekeukentafel
('Hebikzoveul rimpels?") sprekenmijergaan.Auke Kuiperszochthet
in een samenspel van omgeving, licht, sfeer en model en liet Aury
Hoekstraopindrukwekkendewijze voor hemposerenindeeeuwen
oudeGarmerwolderkerk.

De Foto Groep Garmerwolde komt een keerper maand bij elkaar,
behalveindezomermaanden. 'Het isgeen clubom hetfotograferen
nog teleren;jemoet het al kunnen: aldusGerritter Veer. 'Wegeven
elkaar aanwijzingen. Er zijntwee ouderollen inhet vak,daar kunnen
we veel van leren:

Dankzij desubsidie vanDorpsbelangen hebbenzenude beschikking
over professionele lampen. Over het bezoekersaantal zijn ze best
tevreden;vrijdagavond zatdekerk volen ookop Pinksterzondag was
het erg druk. Verder liephet de hele tijd aan. Deopmerkingeninhet
gastenboeksprekenvoor zich;enkelevoorbeelden:
• Dat was weer genieten!
• Geweldige foto's.Dekwaliteitwordtelk jaarbeter.
• Deemoties engevoelens zijnheel mooi weergegeven.
• Schillerendelichteffecten.
• Sprekendefoto'smetveel zeggingskracht.

Jammerdaternadeveelbelovende foto'svanvoorgaande jaren geen
werkvan dejeugd was tezien. Volgend jaarmisschien?

HillieRamaker-Tepper
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Foto van de maand
Hoewel de kerkuil een nachtjager is, wil hijbijdaglicht wel poseren. (Foto: Wo/terKarsijns)
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Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
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Dorpsweg 26 . 050·5415335
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www herbertkoekkoek.nl

Te Koop
Blauwe Parkiet € 4.
Marcel Kol 3022181

• •
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Opert juni vm septembef op lal&rda g en zondag

tussen 13 en 17 w ren op alspraail.: 050-3024869
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Wist Udat.
• Peter deHaan (Pé Daalemmer)
in het najaar optreedt in Dorpshuis
De Leeuw?
• Hijbegeleidwordtdoorzijngroep
"Een Stuk Herrie'?
• Het"wistuda~e' indevorige G&T
over een "klein' optreden van Pé &
Rinus dus een foutje was?

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg6
Garmerwolde 05D - 541 6244

Protestantse
gemeente
5 juni
9.30 uur Thesinge,
mw.Euwema uit Groningen
12juni
? uur Thesinge.
19 juni
9.30 uur Garmerwolde,
ds. Zuur uit Den Haag
26 juni
11.00 uur Thesinge,
ds. Volbeda

(circa 1300-1 377) en muziek aan
het hofvanKing HenryVIII (1491
1547).Toegangsprijs/met Pas 651
met CJP. collegekaart:
€ 10.-/€ 8,501€ 5.50.
Zondag 19 juni
KloosterkerkThesinge, 12.00 uur.
Het Incanto trio brengt klassieke
liederen.duetten,musical-enope
rette- aria's. Een gevarieerd pro
gramma,met muziekvan Schubert,
Schumann, BernsteinenLehár.
Dinsdag 21 juni
Dagtocht reisclub Thesinge 1Gar
merwolde:"DeWitteWieventocht".
Info: Eitje Havenga, tel. 050
541 6516
Zaterdag 25 juni
Schutterlaan 17 Thesinge, 10.00
17.00 uur Tuinfair
Zaterdag 25en zondag 26 juni
Het Geweide Hof, Garmerwolde;
10.00- 17.00uur:Openbiologische
dagen. Entree gratis.
zaterdag 2 juli
Roefeldag
Feestdag Garmerwolde

Zondag 12 juni
Kloosterkerk Thesin
ge. 15.00 uur; Blok
fluitconcert door het
Bassano Quartet:
Jankees Braaksma,
Adriana Breukink,Lu
cia Mense, Ronaid
Moelker. Programma:
Guillaume de Machaut

Zondag 29 mei
Kerkin Garmerwolde;15.00 uurAf
wisselend concert metorgelmuziek
en zang.Carel van Aurich bespeelt
het orgel, het Nonet Musica Son
vertolktacapella liederen. De acht
zangers enzangeressen vertolken
een (modern) klassiek repertoire
en zijntweevoudigwinnaar van het
Nederlands Festival voor vocale en
sembles. Op hetprogrammastaan
werken van Mendelssohn,Elgar en
Rutter.De orgelmuziekwordtafge
wisseld metzang enenkeleliederen
worden begeleid door het orgel.
Entree: € 2,50
3D mei t1m 2 juni
AvondwandelvierdaagseGemeen
te Ten Boer.
Dinsdag 7 juni
Voorjaarsdagtocht voor 50+ naar
Twente (Losser enomgeving).
Er kunnen nog een aantal mensen
mee! Info:Hillie Hamaker. tel.050
5415335.

genda
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