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Vaatstra 1930-2005
Van (Ebel) Vaatstra Fietsen in 1930 naar (Ebel) Vaatstra Installatietechniek enVaatstraDakbedekkingen in 2005; daar zitmaar 75jaaren een
wereld van verschil tussen. En ooknog Tjeert Vaatstra, devader van dehuidige Ebel, die dezaak in 1968 van zijn vader overnam en met
loodgieterwerkzaamheden begon. Opa Ebel zette hetwerken met fietsen nog een tijdje voort, tot ook dat langzaamaan verdween.
In1994 nam Ebel jr. zullen wemaar zeggen,hetroer weer van zijn vader over enhetzou niemand verbazen alsVaatstra over een aantal jaren
weer onder bewind kwam van een Tjeert!
Een echt familiebedrijf dus, dichtbij huis, nu nog in Zuidwoldewaar hetbedrijf begon, door zijnhuwelijk met saskia Holtman woonachtig
in Thesinge en straks dezaak waarschijnlijk in Bedum gevestigd. Tijd dus voor een diepte-interview!!

administratiefmedewerkersaange
steld.
Dat namEbel heel wat werk uit de
zeilen.zodathij nu nog slechts werk
weken van 60-70 uur heeft en zelfs
tijd heeft om even met zijn (snelle)
boo~e naarSchiermonnikoog open
neer tevarenopeenmooiezomer
avond.
Echtgenote Saskia werkt al jaren
meeinhetbedrijf,zijdoetzo'ndrietot
vier dagen administratie en boek
houding. Dat heeft als voordeel dat
ze goed weet wat erspeelt binnen
hetbedrijf,maar gelukkig kunnen ze
inhun vrijetijd ook nog overandere
dingen praten!
Maar ook zoon Tjeert draagt zijn
sleen~ebij ;opzijn achtstehielphij al
inde vakanties inhet magazijn met
opruimen en schroefjes sorteren en
nog steeds brengt hij menig vakan
tie-uurtje inZuidwolde door.
Ofschoon demedewerkers somswel
eens watverderweg moeten,speelt
het werk zich toch voornamelijkafin
de provincie Groningen. maar ook
Friesland en Drenthe. Veelal in
nieuwbouwprojecten,maarookeris
ook renovatieen onderhoud.

Zo kwam Bram van Zalk (ook uit
Thesinge),diealjaren vakantiewerk
bijVaatstra verrichtteen de Interna
tional Business School volgde, als
commercieel managerindiensl. Ook
werden ertwee calculators, iemand
dieontwerptekeningen maakt, een
planner,twee projectleiders en twee

Nieuwe start
In 2006 hoopt Vaatstra de nieuwe
startinBedumtekunnen maken. Er
komennu zo'n10-1 5wagensvande
groothandel perdag hun ladingafle
veren, teldaarde25 busjes vanhet
bedrijf zelfbijop enjekuntjevoorstel
lendatditaande Oosterseweg inhet
kleineZuidwoldetoch wel voorenige

(Ebel) Vaatstra BVin t930.gevestigdaande Oosterseweg 5inZuidwolde. overtastkan zorgen. Hetbedrijfwordl

nog zelfalle projectenenhaalde ook
de opdrachten binnen.Langewerk
weken dus enerkwam steeds meer
bij kijken. Tijd voor verandering; er
kwamen meer monteurs (24totaall,
meermedewerkersopkantoor (8in
totaal) en erontstonden nieuwe func
ties.

Splitsing van bedrijven
In2001 werd besloten tot eennieu
we organisatievorm en werd het
bedri~ gesplitst intwee takken:Vaats
traInstallatietechniekBVen Vaatstra
Dakbedekkingen BV. In 2005 ont
stond nogeenapart onderdeel,na
melijkRioolserviceVaatstra.Eenal
lroundbedrijf dus!
Totdan toe leidde en plande Ebel

Inhet januarinummervan de G&Tin
1996 berichtten wij over de nieuw
bouw van Vaatstra in Zuidwolde.
waarvoorTjeert Vaatstraindecem
berde eerste paalinde klei geslagen
had.Ze waren uilhetkrappe onder
komen gegroeid, er kwamen wat
mensen bij en een magazijn, waar
doe-het-zelversookterecht konden.
Achtfulltimeen tweeparttimemede
werkers kende hetbedrijf toen. De
nieuwbouw betekende een stap
voorwaarts engroei, waarbij dere
dactie vandeG&Then veelsucces
wenste.
Werkweken van 80-90 uur,twee tot
drie avonden studie en bijscholing
per week voorEbelen deovername
van twee andere bedrijven (1997
Hulsebos ElectrotechniekuilBedum
en 2002 Pol TechniekuitWinsum)
leverdeneenbelangrijkebijdrageaan
het succes dat inderdaad kwam.
In hetjaar2005alsVaatstrazijn75
jarig jubileum viert, werken er 42
mensen voor het bedrijf,rijdener25
busjes tie ziet ze ook overall) en
wordtwaarschijnlijk rond de jaarwis
seling de eerste paal voor nieuw
bouw inBedumgeslagen,



SusandeSmidt

Deredactiewensthetbedrijfenzijn
medewerkerseen fijn feest,een voor
spoedige bouw en opnieuwveel suc
ces bijdeze nieuwe start!Zullen we
over tien jaar opnieuw kijken hoe
jullie erdan voorstaan? Wij zijn be
nieuwd!

Ebel Vaatstravoor de huidige vestiging inZuidwolde. (Foto:BramvanZa/kj

gevestigd ophet nieuwe industrie- terecht op de open dagen in de
terreinvanBedum enbedraagtzo'n feesttent voor Verenigingsgebouw
3500 m2 totaal oppervlakte tegen Irene aan deOosterseweg inZuid-
700m2nu.Erkomteenshowroom. wolde. Zaterdagavond is er feest
waarjezelfjeeigenideale badkamer vooralle medewerkers engenadig-
kunt samenstellen en een winkeil den.
magazijnvoordoe-het-zelvers,waar
alle onderdelen losverkrijgbaar zijn
en niet tevergeten gratis deskundig
advies!
Op16 en 17 septembera.s.wordt er
feestgevierdtergelegenheid van het
75-jarigjubileum.
Opvrijdag van 19.00 -22.00 uur en
zaterdagvan 10.00 - 17.00 uur kan
iedereen die belangstelling heeft,

Kunst en Erfgoedroute
Ten Boer
Open monumenten en open IJte/iers
Opzaterdag 10en zondag 11 september van 10.00tot 17.00
uur is er open atelier bij 28kunstenaars in de negen dorpen
vande gemeente Ten Boer. De werkgroep Kunst & Erfgoed
routeheeft zich bil deorganisatievanhetevenement gericht
op het thema van Open Monumentendag 2005 "Religieus
Erfgoed", dat in hetzelfde weekend plaatsvindt. Een groot
aantal monumenten is datweekeinde geopend. Ukunt ken
nismaken met keramiek, schilderijen, huis & tuindecoraties,
meubelontwerpen, foto's, metaalobjecten, illustraties, glas
in lood, grafisch ontwerp, papiermarmers, organische vorm
geving, beeldend theater,productontwerpen. Ook kuntueen
kijkje nemen In kerken, molens, boerderijen en musea.

Als centrale plaatsen alsbeginpunt van deKunst &Erfgoed route
isgekozenvoordeN.H.KerkinGarmerwolde.ln en om dekerkzullen
de 28 deelnemende kunstenaars een aantal van hun werken
exposeren,waardoor eenoverzichtstentoonstelling ontstaatmetde
naam "Tussen hemel enklei".
Op9september2005opentburgemeesterPot,inaanwezigheidvan
deelnemers ensponsoren,deze tentoonstelling engeeft daarmee
hetstartsein voor het weekeinde.
Meteenbezoekaan detentoonstelling "Tussenhemelenklei"kunt
ukijken van welke kunstenaars uméér wilt zien,omaandehand
daarvan naar eigen interesse devolgordevanwandel-offietsroute
tebepalen.
Halfaugustus komt dewerkgroep Kunst & Erfgoed routemet een
catalogus,waarin deinformatie overenfoto'svankunstwerkenvan
deelnemende kunstenaars en monumenten issamengebracht.Het
boekjewordtuitgebracht inzwartlwitennodigtuitom debijbehoren
dekleurenfoto's,als sticker,gratisaftehalenbijdeopenateliers en
monumenten.De catalogus is,tegen een geringeprijs,op een aantal
adressen invoorverkoop én tijdens hetweekeindebijalle deelne
mers verkrijgbaar.

Bronwww.thesinge.comJcultuur

Roe/ieKarsijns

Ebel Vaatstra als monteurzelf "op deklus" inhetbekendeoranjebusje.
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Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

Prunusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 5·U 84 68
Ambulant (050) 5736989

veraergde voeten komen verder

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

déwinkelvoor ollJW
Ondergoed -Ungerie

Beenmode -Badmode
NodJtmode &

Damesmode maat 36 t/m58

deskundig odvies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fox (OSO) 541 B995

Kunstenaars uit Garmerwolde:
1 H.C. Hazeveld, Kerkhom (achter de kerk)
2 Ine Hoejenbos, Kerkhorn(achter dekerk)
3 Auke G. Kuipers,Geweideweg7
4 Jack Brandsma en Francoise deThouars, Dorpsweg 37
5 Theo Spijker, Dorpsweg 11
6 HettyBoogholt, L. V.d. Veenstraat20
7 TinekeMeirink, L. V.d. Veenstraat13
8 Marteen Riegman, Lageweg 18
9 Palricia Suer, Lageweg 22a

Kunstenaars uit Thesinge;
1 Christa Zentveld, Molenweg2
2 AlyPepping,Singel4
3 Herbert Koekkoek, Bovenrijgerweg 19
4 Gerard Kingma, H. Westerstraat26Ten Boer



All .",es mag ..... niets moet. ..
Onder gediplomeerde leiding starten wij op dinsdag 6 september om
20.00 uurweer met onzefilnesslgymclub. Naeenrondjeconditie·training
wordt over gegaan naarde spieren in ons lichaam. MeisjesIdames: wij
nodigenjullie vanharteuiteenproeflesbijtewonen en danhopen wij naar
aanleidinghiervanopeenflink aantalnieuweleden.

De één isbeter indeconditie-training.deanderkan meermet de spierbe
heersing.Verplichtingen zijnerniet!Eenvan debelangrijkste spiereninons
lichaam.de lachspier.wordtookzekernietvergeten;een stukje gezelligheid
magerbij naar onze mening.

Welkom ... welkom ... welkom.
Locatie: gymzaalGarmerwolde.

De vrouw met de baard (deel 1)
Zoals misschien bekend onder de lezers waren de patroonheiligen
van hetThesinger klooster deHeilige Felicitas enhaar Zeven Zonen.
Ze werden indetweede eeuw doodgemarteld· eerst dezoonsentoen
pas demoeder - omdat ze weigerden hunchristendom aftezweren.
Maar recent onderzoek heeft uitgewezen datnog een andere vrouw
een belangrijke rol heeft gespeeld in hetklooster van Thesinge. Wie
was zij? Fredje gaat terug in detijd.

Zuzan en Peter inhungerenoveerde kapsalon. (Foto:Wo/ter Kars/jns)

Tot zjens op 6 september!!!

Meisjes/dames
gymclub Garmerwoldeenomstreken

FredjeBouma

(Wordt vervolgd)

haargebedverhoord:zehad'snachts
een volle rodebaard gekregen. Haar
heidense vrijerzette hetopeen lopen
enhetprobleemleek opgelost.

Maar haar vader reageerde woe
dend op dezelisten sprak zijndoch
terbriesendtoe:'Alsjij zodolbentop
dieGod vanjou.danzul jeook ster
venzoalshij.'Enhijlietzijneigen kind
aan het kruis nagelen. in prinselijk
ornaat. met baard en al.

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

In de Middeleeuwendedenheelwat
heiligenverhalen de ronde.Debijge
lovige middeleeuwerhadzoeenkeur
aan schutspatronen diehijkonvere
ren en bij wie hij zijn zorgen en
angsten kon neerleggen. Eén van
die legendes gaat over een heilige
dieinde zuidelijke Nederlandenver·
eerd werd.Ze was een devootchris
tenen dochter vandeheidense ko
ningvan Sicilië,die haarwilde uithu
welijken aan een heidense prins.
Goederaad was duur.Ze bad vurig
tot God om een oplossing in deze
netelige kwestie. En zie: toen ze de
volgendeochtendwakkerwerd,was

Roe/ieKarsijns

werk zoals knippen. krullers zetten
en ander kapwerk blijft natuurlijk
beslaan.
Wel even afspreken. Zonder af
spraakkan deklantterecht bijSolitai
re&Guikema coifturesaan hetdorps
plein inTen Boer.De kapmobiel.een
eigenwijze smartmaakt vervoervan
en naardekapsalon ofeen kappers
beurt aanhuis mogelijk. Peter. Zu
zan en hun personeel zijn ergeknipt
voor!

De metamorfose
Het lijkt van buiten een gewoon woonhuis, deHaarstudio van Peter
en Zuzan Schoonbergen aan de Wigboldstraat 6 in Ten Boer. Mis
schien is dit wel één van de geheimen van deze succesvolle zaak.
Gemoedelijk en toegankelijk. Na een kappersbeurt voelt een mens
zich vaak gemetamorfoseerd. Zou de kapsalon zich nade onlangs
gerealiseerde verbouwing en renovatie ook zo voelen?

Doortoepassing vanwarme hoeitin
ten.gecombineerd met felrode stoe
Ienenlampeninallerlei felletintenen
eenuitnodigendestijlvollezithoekmet
prachtig uitzicht op deKloosterkerk.
heeft dezaak een heel andere look
gekregen. Maar erisook geïnves·
teerdinde eigenlijke functie van deze
zaak. De aanschafvan een verfma
chine maakt aan het handmatig
mengenvanhaarverf ineen kornme
ijetotverledentijd.Dejuistekleurtinl
wordt nu met behulpvan deze ma
chine bepaald. Het ambachtelijke
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De Silene - een atelier
Bijhethorenvan "deSilene" denk jemisschienniet ineerste instantie
aan kunst.Toch hebben wehiertemakenmeteenatelier, "DeSilene",
waar Glas-in-Lood, Tiffany enMozaïekwordt vervaardigd doorMar
leen Riegman uit Garmerwolde. De naam isontleend aan eenbijzon
dere plant: de nachtsilene, die Marleen tegenkwam tijdens een
wandeling langs deDrentse Aa. Ditplantje is inmiddels ook bij haar
in de tuin te vinden - gekregen van een kweker.

tuurlijk inheel veel kleuren.

Karla Postma

Het ismij inmiddelswelduidelijk ge
worden,daterheelveel werk inzit en
dat voor Marleen kwaliteit voorop
staat. Niets gaatdedeuruitvoordat
het helemaaláf is.

Wat wordter zoalgemaakt
Marleen maaktmetdezetechnieken
veel verschillendedingen: lampen,
klokken, vazen en prachtigebloem
pottenentuinornamenten,voorzet
ramen (om inkijk te voorkomen!),
raamhangersof tweeluikendieom
keerbaar zijn,watweer eenspeciaal
effect geeft.

Isuwbelangstellinggewekt?
Veel informatie kunt uterug vinden
ophaarwebsite:www.desilene.nl.
Of kom gewoon eens langsbij haar
thuis: Lageweg 18, Garmerwolde.
Tel:050·5415411.Mailen kan ook:
m.riegman@hccnet.nl.

Kunst en erfgoed route
Op 10en11septemberzijnerweer
velekunstenaarsdiehun waar weer
tentoon zullen stellen, tijdens de
kunst- en erfgoedroute van de ge
meente Ten Boer. Marleen is met
"De Silene" ook vandepartij. Inde
kerk van Garmerwolde en op hun
eigen atelierzullen vanvelekunste
naarsvoorwerpentezien zijn.
Ookdan bentuvan hartewelkom bij
Marleen thuis.

Marleen Riegmandruk doendemethetfabricerenvaneen uithangbord om
iedereenkennistelaten maken met haar hobby. (Foto:Henk Remerie)

Ontwerpenin opdracht
Bij het ontwerpen en maken van
voorwerpeninopdracht, iseen goed
overlegmetdeklantvan essentieel
belang. Detijd voor het makenvan
een voorwerp issterkafhankelijkvan
het ontwerp. Rechte vormen gaan
vaak wat sneller dan rondingen.
Materialen endewerktijddie nodig
zijn, maken het geheel vaak prijzig,
maar je hebt dan wel een uniek,
handgemaaktobject,ietswaargeen
tweede van is:een unica.
Glashaaltze bijeen groothandel in
Duitsland.Er zijnhonderden soorten
glas:vlak,geribbeld,gegolfdenna-

Mozaïek
Voor het makenvanmozaïekwordt
ereersteenbasisontwerp gemaakt;
tijdens hetplakken word uiteindelijk
hetgeheel gevormd.Alle stukjeste
gel worden apartopmaatgesneden,
geplakt endaarnawordt het geheel
gevoegd,het iseenheel bewerkelij
ke techniek.
Eenwensvan Marleen isom voorhet
huisonder de grote kastanjeboom
een bank te maken van mozaïek.
(Dusalsunogergensoudegekleur·
de tegeltjes hebt liggen, schenk ze
dan aan Marleen. Wellicht zietuze
danin de toekomst terug onder de
kastanjeboom.)

neerd worden om het een kleur te
geven (zwart, zilver of koper) . Een
voordeel van TIffany is, dat je met
veel kleinere stukjes glaskunt wer
ken.

Tiffany
Het vervaardigen van TIffany-ont
werpen gaat tot en met het snijden
van hetglashetzelfde alsbijGlas-in
Lood. Daarna wordt erom het glas
koperfoliegeplakten stevigaange
drukt, alle stukjesglas worden aan
elkaar gelegd en de punten worden
gesoldeerd. Met tin en de soldeer
bout, worden vervolgens de lijnen
gesoldeerd en daarna heel goed
schoongemaaktomde soldeerzuren
te verwijderen. Het tin kan gepati-

Als hetontwerpopdeoomputer klaar
is,wordt hetoppatroonpapierover
gezet en met carbonpapieroverge
tekend op dik sjabloon-karton. Ver
volgensworden alle stukjes met een
specialesjabloonschaarnauwkeurig
uitgeknipt en op het glas gelegd.
Vervolgens begint Marleenmet het
snijden vanglas,langsdesjablonen.
zodat alle glasstukjesdaarnainhet
lood kunnenworden gezet. Dekrui
singenvan deloodlijnenworden ge
soldeerd.Het hele raam wordt gekit:
ditgeeftstevigheiden voorkomt lek
kage.Met zaagsel wordt het geheel
schoongemaakt (zaagsel neemt het
overtolligekit goedop).

Kelkpot. (Foto:Mar/eenRiegman)

Eenstukje geschiedenis
AImeerdan1000jaargeleden werd
Glas-in-Lood gebruiktom grote ra
men tekunnen maken - desnoods
verstevigd met ijzeren roeden. De
afbeeldingen,meestalreligieusvan
aard,werdenaangebrachtinglasof
door brandschilderingen. Tegen
woordigisGlas-in-Lood een kunst
vormvoor oud én jong, modern en
klassiek.
TIffanyiseenjongeretechniek:rond
het einde van de 19' eeuw ontwik·
kelde deAmerikaanseglaskunste
naarLouisComfortTIffanyen tech
niek om kleine stukjes glas met be
hulp van koperfolie aan elkaar te
solderen.Hij gebruikteronde mallen
om ruimtelijke vormen te maken:
o.a. de beroemde Tiffany lampen.

Glas-in-Lood
Bijhet makenvan eenGlas-in-lood
raam gaatMarleenalsvolgtte werk:
eerst maakt zij een aantal ontwer
pen op de computer, waarbij ook
glas (kleur en textuur) en looddikte
worden ingevoerd. Samen met de
klantwordt dande definitieve keuze
gemaakt,waarna de klantal dan niet
besluit deopdracht teverlenen.

AI sinds 1964 uwbetrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

UwvagecertificeerJe,
erkend Hoofdaannemer

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE

T. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 92 68
www.havenga.com

inlo@havenga.com
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a- Tel. 3021785· Ten Boer

SINDS 1932

Oslowog 126
9723 ex Groningen
T(OSO) 5421ll!lO
f(050) 5423778
Iwww.kuilreiniging.nl

'j'#lI:/td':UfIî#i'1t9i

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

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

pfTtt KUILRijksweg 15

Garmerwolde

terk in senioren fauteuils

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens- Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAM

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

www.nijdam.nl

050 · 5498416

, '_ I

:j I
t ,

1F-==tf?t SlAGTE
WONINGINRICHTING

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Voor motor, bromfiets
affiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Bovag-lid · 011. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

. .. .

.. .

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~:i: C05ters~eg lb
:: tri: 9785 AD z utdwolde Gr.
::.::- Tel. (050) :JO l 28 32

www.vaa tst ra .ul
v.la tstra l~'vaats t rJ. .nl

GJ' . Schut ter/aan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

Telefoon :
Fax
Email

Postbus 91
9780 AB Bedum
Td . (050) 301 28 32
..•vww-vaats tra.a l
vaats tra @vaa ts tra ,nl

VISHANDEL
~~

lImit

VA ATSTRA
dakbedekkingen B.V.

LEVERANCIER CiROOTKEUKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Bezoekopma. trn vr.na(tel.) afspraak
zaterdags bent u degehele dagwelkom

Dorp.weg58. 9798 PG Garmerwolde
T(050) 5494580 - F (050) 5494579
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Woensdagmiddag 7 september gaat de volksdansgroep "Klank en
Beweging" om 15.00 uur weer van start. Onze leidster is de altijd
optimistische en geduldige Fieke Polderman.
Een enorme verscheidenheid in dansen uit de hele wereld, zowel
paren-dans als losse dansen; ook het tegenwoordige line-dance
(country dansen) zit in ons repertoire.

Dansen is plezier voor twee
volksdansen is plezier voor de hele groep!

Op vrijdag30 septembera.s.isweerdeThesinger Reis.Dit jaar gaatdereis
naar slot Clemenswerth inSögel (0).
Hetprogramma ziet eralsvolgt uit:
Vertrek8:30 uur vanuitThesinge, Koffie inhet Boschhuis inTer Apel,
Aansluitend rondleiding door het Klooster.
Via Aschendorf en Papenburg (ruimeen uur verblijf) naar Sögel.
Bezoekvanhet prachtige slot Clemenswerth
Terugreis via Lathen naar deGrens, 3-Gangendiner inRütenbrock
Aankomst inThesinge om ca.20:30 uur.
Dereiskost circa € 38,= pp,inclusief koffie/cake, bezoek kloosterTer Apel,
bezoek Slot Clemenswerth en het diner.
Let op de nieuwsbriefdie binnenkort indebus valt.
Meer informatiebij Jakobvan deWoude.

Alleledenvan"Klanken Beweging"

Gecombineerd betekent diteen ge
zellige middag voor jong en ietsje
ouder. Alle leeftijden dus! Nieuwe
leden zijnvan harte welkom.
Tot ziens opwoensdag 7septem
berindorpshuis"DeLeeuw"teGar
merwolde.

róesinler Deis

Tot dusver zijn wij allemaal dames;
een gedeelte van de dames danst
dusalsheer.Deeerste man (hij isop
woensdagvrij)heefttoezegging ge
daan enkele proeflessen mee te
draaien. Een uitdaging voor meer
mannen!!!!!
Damesen heren:dansen isbewe
gen.Muziek(klank) isplezier.

Een exemplaarvan debuitencategorie. (Foto:Koos van deBelt)

Koos van de Belt

Buitencategorie
Regelmatig vinden wij aan de rand van de tuinhondendrollen. Soms
eendrolletjevan 3' of4' categorie,maarookregelmatig exemplaren
van l ' en 2' categorie.
Wij doen dan wat de hondenbezitter nalaat; opruimen met een
schepje.
Enkele weken geleden iser echter één gelegd vande buitencate
gorie. Hetschepjewas teklein,erwas echt een schep nodig(endie
had de eigenaarvanzelfsprekend nietbij zich).Ikkan mijvoorstellen
datdehondenbezitter trotsis dat zijn/haarhond zo'nfraai exemplaar
heeft kunnen draaien.Alsdank mag de rechtmatigeeigenaar van
de hond een schepje bij onskomen halen om een volgendekeerzelf
de troep optescheppen enmee tenemen naar het thuisfront. Dan
kande helefamilie de prestatievan dehondbewonderen.Nu moeten
ze het slechts doen met een foto.

Vereniging Dorpsbelangen Thesinge

Deze kruiswoordpuzzel heeft alsthema vakantie.Deoplossing wordtinde
volgendeG&Tafgedrukt.Veel plezier!

Puzzel

Horizontaal

1 Sluit je at voor de rels tt t )

7. Familielid (2)

8. Diersoort (8)

11. Vervoermiddel (2)

12. Deze trui neem je mee naar een k.oud land (

14 Smalle opening (3)

16. Moeder (4)

17. Huisvesting op de camping (6)

18. Rookwaar (3)

20. Vakanl ieplek in Drenthe (5)

22. Maken veel mensen in de vakantie (4)

24. Kun je snel mee naar verre landen (9)

26. Oude lengtemaat (2)

Ellekevan dermolen

Vert icaal

1, Gaan veel mensen in de zomer (8)

2. Meisjesnaam (3)

3. Kun je de weg op vinden (7)

4. Nationali teit (3)

5 Niet parkeren (2)

6 Lamp voor op de camping (7)

9. Jongensnaam (4)

10. Voorzetsel (2)

12. Verblij fplaats tIjdenS de vakantie (7)

13. Voorzetsel (2)

15 Niel langzaam (4)

19 Koude lekkemij (2)

21. Meisjesnaam (4)

22. Grote boom in een bos (4)

23. Pret (3)

25 Onberqmoqehikheid (2)
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Winkelcentrum LewenborgGroningen (050) 5410508

Ookvoor reparaties&upgradu

Complete PC

€ 549!

JPCOM
computers

Degelijk & Goed koop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwo lde

Drogisterij - Parfumerie- Reform -Therapie

Dorpswe9 1Garmerwolde
Tel. (050)404292115418462

Fax (050) 4042922
Goed engezond van d~ boerengrond

D

Directe boerderijverkoop
• groenten &fruit
• aardappelen /!;;:.
• scharreleieren ~
• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

divers in groe nten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

HAARSTUDIO

;; r-« (
,;),>1« /, /i j :.-

TEN BOER

i CAIE. I

I voor cadeaus I
huishoudelijke artikelen I

I speelgoed en i
kinderboeken I

I CAIE. i
I Winkelcentrum I

I Lewenborg I
Telefoon (050) 541 40 40

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

• Elektra
• Gas
• Water
.CV
• Zink
• Dakbedekking

~
Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.

=

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

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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 "AG RISHOP" .
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. (OSO) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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'DE ZAAK KLUITJES'

FDtD-eXpDsitie NDDrderlicht Hallu lu,
Hemmen iet ookheurd en zain?
Int echt,ofopradio en televisie?
Op moandag 15augustusree de
Loadklep, devrachtwoagen van
RTV Noord, deur onze dörpen!

In Gaarmwol nammen ze nkiekjebie
Piet en Vera vanZanten op tGewei
oenot. Piet verbaauw1 gain eerap
pels, doarisde grond nait geschikt
veur. Zien hoofdgewas is groan:
zummerwaail,gaarst,hoaver ...Van
de Sint Jansrèlg bakt Vera lekkere
SirnJanskouken.Datvuil dergoud in;
zekonnen wel vuilen dat ze wat in
moag haren!
Der kommenvan allerlei bezuikers
bieIinformoatsiecentrum:vanschoul
kinder tot bejoardensozen. De kin
der leren der speulenderwies woar
van brood bakd wordt.
JobkeNainhoeskeekverlekkerdnaar
Piet zien k1aain handzoam trekkertje
oet1959.nDrijcilindertje met smale
baandjes.Doarmet kenehalhandeg
tussende riegen deurom I roet weg
teschovveln.

In Thaisn belandden ze netuurlek
bieIsmederijmuseum.Omke Post
moa en Siebelt Oudman stonden
heuraloptewachten.Derwordt nog
echt metd' haand smeed. Omke het
o.a. zainlollenhouo!jenolderwetse
spieker mokken. Enwoarnveemoa
mer veurdaint ...

In Sintannen ging heur aandacht
oetnoardekJokkenstoul. De k10kludt
automoatisch om aacht, twaalf en
zes uur;zeuven doagen inde week.
En gain mèns dij der over k1achl;
zukke geludenbennender nou ain
moal op ndörp ...

I<\ury'.

mzaterdag van 13.00 tot 17.00uur
en zondag van 11 .00 tol 17.00 uur.
Detoegang isvrij, op verzoek wor·
denerconsumptiesgeserveerd.

Alsouders waren we uitgenodigd om de musicalvan groep
7en8van "DeTil" 20 juli 2005 bij tewonen. Het was voor
ons een avondje uit. want wat hebbenwe genoten van de
zang· en acleertalenten van deze leerlingen. Ik had geen
enkel ideewatikmoestverwachten, wantonzedochter had
ons nietzo uitgebreid voorgelicht over deze voorstelling.
Eveninhetkortwaarhet eigenlijkomdraaide inditstuk.De
directrice vanhetbejaardentehuis De Gouden Kroon,zeer
goed gespeeld doorKiki,duldde geen dieren inhet bejaar
dentehuis terwijl de bewoners erg graag dieren wilden
houden. De kleinzoon van een bejaaro echtpaarwilde hier
verandering in brengen en besloot met detectivebureau
Wizz·kids hier een en ander aan tedoen. Na allerlei verwik
kelingen moest dedirectrice uiteindelijk toegeven aan de
wens van debewoners. Er werd prachtig gezongen en de
zaalreageerde zeerenthousiast. Tijdens de generale repe
titieging er nog wat mis,maar bij deze uitvoering liep alles
gesmeerd. Ookde juffenwaren diktevreden overdeze zeer
geslaagde avond. Groep 7en 8, julliekunnen trotszijnop
jezelf,wat een prestatie.

FotoGroepGarmerwolde Ie weten
Cheryl Hoekslra-HawkinsenGerrit
ter Veer.
Op zalerdag 10enzondag 11 sep
tember is er in de gemeente Ten
Boer een kunslroute samengesteld
langs vele monumentenen ateliers
metals thema:lussenhemel en klei".
Tijdensdezebeidedagen zaldefoto
expositie van Auke worden aanqe
vuldmet religieuzefotobeelden.De
openingstijden zijn van woensdagti

Leigh V/aar,KikiOngering enUsa Ritsema in
de musical "DEZAAKKLUITJES"

De totale expositie van "Noorder
licht" dieop velelocaties instaden
provincieplaatsvindtheeftalsthema
"Traces en Omens" (een blikinhet
verleden en in de toekomst). De
expositie van Auke Kuipers draagt
als subthema"Portraits and Lands
capes": folobeelden van bewoners
en landschappen inen om Garmer
wolde.De25foto'szijn een selectie
uit een groot aantal fotobeelden en
zijnsamengesteld door leden vande

Vanaf zaterdag 3september Um zondag 9oktober aanstaande is er
in de biologische boerderij "Het Geweide Hof" Geweideweg 7 te
Garmerwolde een foto-expositie van 25 fotobeelden, bijeenge
bracht doorfotograaf Auke G. Kuipers uitGarmerwolde inhetkader
van de fotomanifestatie "Noorderlicht".

YvonnevanderWeert HillieRoamokker

schoonheiddsspecialisi~
pedicure, manicure
visagiste . ,.

,. ,./
voor afspraken: /'#
050 • 5424948 'I ,.Il

. ~I / ....... r ,
" /1'/,

Sloep 3t ' ~, '/1/
9732 CB Groningen}

""-.. . ,
Lid ANBOS en ProVoet.

Gediplomeerd pedicure.

Voetverzorging diabetici.

.91á;jf[ame'rCo/è

t$öae
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

050 • 3021321

Mat ~OOI nie.-webeelden UlI81gen JT'letaa\8~ller

en van enkele gast-exposa nten.

Open: juni rm september op zaterdag en zordag

tu8~ 1J en 17 uur en op alspraak : 050-3024869

ct !lei't)ertkOekkoekOpianet.n1

www.herberlkoekkoek.nl
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sanitai r en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

~.........B__U~RINGA

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227

Bijons staan

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Schoe n;\!kerij
Slë~lS'ervicer«{ i rit \I ~

Midctr~Ijans
Kaju it 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

1
,~g·~rMn""'"
Wtrr~"_I'II'7' L"",'8<'I>Cijl
~C60-64t.u61

g e,;i Ie, Ve"

Goederen gebracht inde
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050) 541 3045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

AA..,.i"ra", Ritsema
&btJalt i"jMdr'inhuro I

Uw ad res voort

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N . Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 \ 3 19
fax (aSo) 302 1\ 82
mobiel 06 51533n 2

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten,

REINDER
vld VEEN

Voor bed ri jven en parti cu l ier
hand el in:
• Pallet - en magazijnstellingen

• Magazijnwagens
• Palletwagens '

~. Kantoo rkasten .4
• Gebru ikte kant oonneubelen
• Enz. " •
• " Top way " prof. aluminium

steigers , trappen en ladders

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

@ Be lga Fietsen _k~~.•;~,t:'~~
• OSO,S(2 22 ~

. Groningen ..". F"" ·' Ill12m... ,'
Ruim fHl rJrIIfJS petrl<.,.nl

Reparat ie alle merken !

Kom langs voor gratis Fietsme ting

Uw fiets ook leverbaa r via
BedrijfsFietse n Nederland en

Nationale FietsProjecten

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessolres
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Toerfietsen
Woon· Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

• dr- nieuwvtc ~l' lIcratil'!" gla/ c:u • -uperlir tu en ultra d un

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborç
Kajuit 281 - 9733 CV Gromnoen

Telefoon/Fax (05 0) 54905 49

\looie hrillenglazen hc-uum niet.

mooie ogen wel.
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Yanuit tie mitltleleeuwen totin tie eeuw van mijn vatler
'T1Jiasinga: 'wie tlountzul!' (1)

Thesingegingeen week lang terug indemiddeleeuwen,Ondergetekende mocht vijf maal een tocht maken met belangstellenden, 'Gewapend'
met een foto, wat informatie over de omgeving, een Benedictijner gewaad en gelukkigdroog weer, gingen weop pad, Het startpunt was
de plaats waar vroeger dekapel te Steerwolde stond.

Het bordjeStuurwo/derpo/dervindtutussen de boerderijen van Jansen en
Dijk (nuBolt). (Foto:AdHaaksman)

Steerwo/de
Met een zekerheid van 100% kun
nen we zeggen, datop deplaats,
waarnudeboerderij van degebroe
ders Jansen staat, de kapel heeft
gestaan. Een bewijsdaarvan iseen
fotovandedeksel vandesarcofaag
diebij opgravingen isgevonden,en
diesarcofaag stond indekapel.Deze
deksel bevindt zich thans indeop
slagruimte van het Groninger Mu
seum. Dankzij dewelwillende mede
werking van dhr. dr. E.Knol, van dit
museum,haddenwe debeschikking
over een aantal prachtigekleurenfo
to'svan dedeksel.
Een sarcofaag iseen doodskist. Sar
cofaag komt uithet Grieks en bete
kent vleeseter'. Inzo'nkist werden
meestal priesters begraven. Deze
priesters werden in demiddeleeu
wen richting het oosten begraven.
De oude kerken en kapellen waren
en zijn nog steeds op het oosten
gericht. Vanuit het oosten komt de
zonop,het licht valt dekerkvanuitdie
richting binnen. Maardebelangrijk
ste reden is,dathetchristendomde
opstanding vanChristus vanuit het
oosten verwacht. IndeR.K. traditie
zei men dat depriesters alseerste
werdenopgewekt. Daarnavolgden
de'leken',degewone parochianen.
Wanneer iemand inDuitsland wordt
begraven dan wordt hijof zijineen
'Sarg' gelegd, in een kist dus. Wij
Nederlanders (zerk) en Grunnegers

10

(zaark)kennen ditwoord ook,alleen
ineen andere betekenis. Een zetkot
zaark bevindt zich ophetkerkhof/op
de begraafplaats, waaronder de
overledene rust.
TIjdens één van de rondwandelin
gen hadden we een echtpaar uitde
tak vandefamilieStuurwoldtegast.
Roei enAnnieStuurwoldstammen
uithet eeuwenoude geslacht Steer
wolde (Stuurwold). Deze familie is
dus genoemd naar deplaats Steer
wolde. Tot het jaar 1976 was de
naam Stuurwold met Thesinge ver
bonden.lndatjaar overleed delaat
ste Stuurwold die inThesingewoon
de. Met het overlijden van Jacob
Stuurwold (Job stoet) was er een
einde gekomen aan dejarenlange
binding tussen defamilie en hetdorp.
De familie heeft veel voor Thesinge
betekend,vooral ophet gebied van
waterbeheersing. Er is zelfs een
poldernaarzegenoemd. Hetbordje
Stuurwolderpoldervindtutussen de
boerderijen vanJansen en Dijk (nu
Bolt).Ook speelden ze een belang
rijke rol tijdens de Reformatie en
vooraltijdens deAfscheiding.

De Rooms Katholieke Kerk
Datisdeofficiëlebenaming van deze
geloofsgemeenschap. Tegenwoor
dighoor jeveel mensen zeggen,de
'katholieke' kerk. Dat is echter niet
juist,want 'katholiek' betekent alge
meen. Tot het jaar 1596 waren de

inwoners van onze provincie en ook
dievan Thesinge R.K.
leder dorp had een kerk ofklooster,
ofbeide. InThesinge waseen groot
kloostergebouwd,daldenaam 'Ger
mania'droeg. De molen heet heden
ten dagenog steeds zo.Zo'nbewo
ner noemde zich ineerste instantie
kluizenaar en het gebouw dat ze
bewoonden,heette kluis. Latergin
gen ze ingroepjes samenwonen. Zo
ontstondenomstreeks het jaar 300
na Chr. de kloosters, dat zijn dus
eigenlijk kluizen voor meer daneen
bewoner.
Klooster komt uithet Latijn, daus
trum, wat afgesloten ruimte bete
kent. De bewoners, de kloosterlin
gen, werden monniken genoemd.
Ditwoord isafgeleid van hetGriekse
'monachos', wat alleen betekent.
Vrouwelijkekloosterlingen werden
nonnen genoemd. Waarschijnlijk is
deze naam afgeleidvan het woord
'nonna', uit het Koptisch, hetgeen
zuiver betekent. Aan het hoofdvan
een monnikenklooster stond een
overste of abt. Abt komt van het
Aramese woord abbas,endatbete
kent vader. Een leidster van een
nonnenklooster heet moeder-over
ste ofabdes.
De kloosters behoorden toteen be
paald bisdom. Het hoofd van zo'n
bisdom heette eenbisschop.Thesin
gebehoorde tot hetbisdom Munster
(Westfalen - 0.) Het dorp lag opde
grens van dit bisdom, want 10km

verderop lagdemachtigestad Gro
ningen, endiebehoordebijhet bis
dom Utrecht.
OokindeMiddeleeuwenhebbende
Thesingerswaarschijnlijkalgedacht
'Wiedountzuil".Debisschopwasver
weg,dedorpelingengingen hun ei
gengang. Wanneerdeabt vanhet
klooster Germania werd ontboden
op de bisschoppelijke vergaderin
gen, liethij zich meestal vertegen
woordigendooreen collega-abt uit
deomgeving.

N.B. DefamilieStuurwolddie mee
liep,wasRooms Katholiek;datiseen
unicumbijdefamilie,bijna alleStuur
wolds zijn Gereformeerd (Protes
tants).

De Reformatie
Hetjaartal isaleven genoemd:1596
(deReductieofReformatie van Gro
ningen).AIvoor het jaar 1596waren
veel -toen nog Booms-katholieken 
het niet eens met degodsdienstige
regels die in de R.K. kerk golden.
Veel Groningersvluchtten indie tijd
vanwege hun overtuiging,naarOst
Friesland (0.)Hetklimaattegenover
andersdenkendenwas inditgedeel·
tevanDuitsland,vrijer. AI inhet jaar
1517hadimmersLuther zijn 95stel
lingen aan deslotkapel van Witten
berg gespijkerd. Men zou kunnen
zeggendat inDuitslanddeoorsprong
van de Reformatie in gang werd
gezet.

(Foto:AdHaaksman)



Oliebollen

Wordt vervolgd

Jakob v.d.Woude

het procesverbaal opneemt.
De Cockwildeechterde bijeenkomst
niet voortzetten, zolang hij(de veld
wachter) nog in het vertrek was.
Maar H.E.Dijkhad toeneen aantal
aanwezigen verzocht dekamer te
verlaten, daarbij voegende: 'Ik wil
daarover niet inhet gevaar zijn'. In
derdaad waren er nu enige perso
nenweggegaan, zodat ernog 25 in
dekamer achterblevenvan wie 5tot
het huisgezin van Dijk behoorden.
M.a.W. debijeenkomst kon worden
vervolgd, er waren nu immers 20
personen aanwezig, de5 van het
huisgezinwerden niet meegeteld.
Daarop had deze vergadering van
25personen eersteen psalm gezon
gen, waarna De Cock een gebed
had uitgesproken en er weer een
psalm was aangeheven.Na afloop
van alles was ergeroepen, dat de
weg gegane personen, die zich zo
lang in de stookhut hadden opge
houden, weer in dekamer konden
komen.Intotaal waren ertoen meer
dan 40 personen aanwezig. Allen
hadden zich weer om de lafel ge
schaard, waarna De Cockhetwoord
had gevoerd,voornamelijkovergods
dienstige onderwerpen enoverhet
onbetamelijke, datzeinhun bijeen
komstgestoord werden.En hem (de
veldwachter) opeen godsdienstige
wijze gispende, dathetvoorhemniet
goedwas daaraandehandtelenen
ofdaartoe behulpzaamtezijn.Ver
der waren ergeen bijzonderheden
voorgevallen en tegen 11 uur die
avond wasdeveldwachternaarhuis
gegaan. Ook hier weer: 'Wie dount
zuil'.

getale van 35 personen,zittendeop
banken enstaande rondom een ta
fel, bezigzijnde over godsdienstige
onderwerpen te spreken, daartoe
bijbels en andere godsdienstigeboe
ken bij zichhebbende. Hun hoofdof
voorganger was degedemitleerde
(afgezette) predikantH.deCock te
Ulrum.TIjdens deze bijeenkomsten
mochten nietmeer dan20 mensen
vergaderen.AI spoedighad De Cock
hem (de veldwachter) aangespro
ken, waarop zich het volgende ge
sprek tussen beiden ontwikkelde:

H. de Cock: Opwiens order zijt
gij hier, veldwachter?
Veldwachter: Op order van de bur
gemeester om te zien wat hier ge
beurt en hoeveelpersonen hier ver
gaderd zijn.
H.deCock:Gij moogthiernietindrin
gen, gij hebt daar geen recht toe,gij
hebt hier geen macht.
Veldwachter: Ikben niet ingedron
gen,dedeurstond open enikhoefde
erdus niet intedringen.
H. deCock:Alsikinde plaatsvan H.
Dijkwas, dan joegikudedeur uit.
Veldwachter:Datzouzogemakkelijk
nietgaan, ik laat mij erzo licht niet
uitjagen.
H. de Cock: Dan moest het met
geweld gaan,danzoudt gij ertoch
wel uil moeten.
Veldwachter:Ikzou dan wel moeten,
overmachtdoetwijken.
Dezeregelswerdentijdensderond
wandeling, doorenkelemensendie
deelnamen, opgelezen.Zo konhet
voorkomendat we een vrouwelijke
Cockse dominee hadden endat de
echtgenoot van de burgemeester
vanTen Boerals veldwachterfun
geerde.Tot zover deze merkwaar
digedialoog,diedeveldwachter in

De boerderij waar de familie Dijk heeftgewoond. (Foto:Ad Haaksman)

Hervormde Kerk.Endegroei vande
afgescheidenen gaat maar door.
Zolang er nog geen eigen kerkge
bouw was, vergaderde men bij de
leden aan huis,bijv.bij KI. J.Bouw
man, G.E.StuurWold(debakker), en
vooral bijouderling HendrikE. Dijkop
diens boerderij.
Zo ook op15 september 1836. De
veldwachter (pieter Garbrandus
Nienhuis) wordt op die avond om
8.00 uur, doordeburgemeester van
Ten Boer (Rutger Adolf Benthem
Reddingius), naar de boerderij van
H.E. DijkteThesinge gestuurd.Ge
kleed in zijn gewoon uniform met
sabelkomthijdaaraan. Daarvondhij
debuitendeur aan de zuidzijde van
degenoemde behuizingopen.Toen
hij daardoor naar binnen was ge
gaan, en zich inhetkarnhuis bevond,
bleekookdedeurvan hetbinnenhuis
ofde woonkamer nietdicht te zijn.
Naarbinnengestapttrofhijdaar 'een
aanzienlijke vergadering van men
sen, van beiderlei kunne aan', ten

;; l ekker de lekkerste !
3 .. f ~• • ~ _

, ~

De Afscheiding
De wandeling wordtvervolgden dan
komen we bij de boerderij van voor
heenDijkaan.
In 1834verlaatds. HendrikdeCock
wegens een conflict de Hervormde
kerk IeUlrum.Deze predikant komt
regelmatig naarThesingeomtepre
ken. Inhetjaar 1840(dus 6jaar na
deAfscheiding)ismeerdandehelft
van deinwoners afgescheiden. Dat
wilzeggen: diekomennietmeerinde

In 1596 krijgt het in Groningen een
vervolg, wanneer deeerste 'vluchte
lingen' terugkeren uitOst-Friesland.
Het zou tever voeren om uitgebreid
opdesituatie inte gaan. Maar het
komt eropneer, dat het merendeel
van onzeprovincie metdeReforma
tie meeging. OokThesingeging mee.
Het grote klooster werd gesloopt,
alleen dekruiskerk (42 meter lang)
bleef behouden. Wat nu nog res
teert, ishetvoormalige koor van deze
grote kerk.
De 35 nonnen diena destrijd vanuit
destad naar Thesinge waren terug
gekeerd,ontvingen vande provincie
een alimentatie. Hiervan kon men in
het levensonderhoud voorzien.
Wanneer de grond teheet onder de
voeten werd,vluchtten deklooster
lingen naar het Refugiumhuis inde
stad(Refugium=asiel).De meeste
kloostersbezaten zo'nhuis/herberg
inde stad.
In1614 wordende eersteHervorm
de(leesProtestantse) diensten ge
houden indenog steedsbestaande,
maar door oorlogsgeweld zwaar
gehavende, kerk. Tot het jaar 1629
waarschuwde de burgerlijke over
heiddeThesingers, dat die verder
felijke Paapsche missen,dieblijkbaar
in Thesinge doorgang vonden, on
middellijk moesten ophouden. Wie
dount zuil, Menreageert eerst niet,
maar in1629 ishet blijkbaarafgelo
pen, er wordt niet meer gewaar
schuwd.
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Foto van de maand
Maauw, word ikook zo groot?Boe, ikbenjemoeder niet! (Foto: Wo/ter Karsijns)

Open Monumentendag
Kerk van Garmerwolóe opent deuren
De Open Monumentendag vindt dit jaar plaats in hetweekend van 10en11 september. Thema dit jaar
is Religieus Erfgoed en in Garmerwolde staat daar een schitterend voorbeeld van. Loop op 10en 11
september eens binnen. Er is van alles te zien, te horen en te proeven!

Kunst en Erfgoedroute Ten Boer
Net als vorig jaar valt OpenMonumentendag weer samen met deKunst en Erfgoed route Ten Boer: 25 ateliers
vanverschillendekunstenaarsen vanvele monumenten indegemeentezijndezedagen geopend.Hetstartschot
voor de Kunst- en Erfgoed route wordt op vrijdag 9 september in de kerk van Garmerwolde gegeven door
burgemeestermevrouw Rika Pot.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Elnd·redactle:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-54 11 019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bij automatische incasso € 10.50p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SChutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 21 sep
tember vóór18.00 uur.

Protestantse gemeente.
4 september
9.30 uur Thesinge
dhr.Dijkstra
11 september
9.30 uur Thesinge
ds. Timmerman
18 september
9.30 uur Garmerwolde
ds. Pol
25 september
10_00 uur Thesinge
ds. Volbeda (startzondag)

Proefloop voor de 4Mijl
Heb jeeenstartnummervoor de 4mijl en wil jedeafstand voor die tijd
een keer gelopenhebbenofheb jegeen startnummervoor de4mijlen
wil jede afstandgraag eenkeer lopen ...
Doe danmee met deproefloopopzondag2oktober. We startenom
10.00 uurvanafhetvoetbalveld.Halverwegewordtvoorwatergezorgd.

Desiree Luiken
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Garmerwolder Moppen
Indekerk exposeren locale kunste
naarshun werk.Ondertussenwordt
het Van Oeckelenorgel door ver
schillende organisten bespeeld.Wil
je wel eens meer weten over de
achtergronden van dekerk ofheb je
altijdalwillen wetenwatdieprachtige
schilderingenvoorstellen?Tijdensde
OpenMonumentendagenwordteen
aantal rondleidingen gegeven! Op
het terrasinofbijdetorengeniet je
van koffie,thee éndespecialiteitvan
Garmerwolde: heerlijke zelfgebak
ken "Moppen". Kinderen kunnen
onderdeskundigeleidingkleien inde
Kerkhörn.
Open Monumentendagen. 10en 11
september inde kerkvan Garmer
wolde.Kijkvoormeerinformatie ook
op www.garmerwolde.nel.

Anne Benneker

Agenda
Donderdag 8 september
Van ca. 9.00 - 18.00 uur:
Najaarsbustochtvoor50+ naarHin
deloopen en omgeving. Er zijnnog
enkeleplaatsenvrij.
Info:HillieRamaker,050-541 53 35.
zaterdag 10en zondag 11 sep
tember
10.00 - 17.00 uur: Kunst &erfgoed
route gemeente Ten Boer
Donderdag 22 september
10.00 uur:KoffiemorgeninKerkhörn
te Garmerwolde met als leidraad:
Koffie, Koek enKletsen.
Een gezelligeclubmetaandacht voor
elkaar! Nieuwemensenzijnvanhar
tewelkom.


