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Thomas Meusel in zijn atelier (foto: Myla Uitham)

Kapper in de caravan
‘Ik was in mijn werk altijd onder de 
mensen’, zegt Simon (76) in de 
huiskamer van zijn woning aan de 
Hildebrandstraat in Garmerwolde. 
Het dorp waar hij is geboren en 
getogen en voor altijd wil blijven. 
Ooit woonde hij twee jaar in Wol-
tersum, maar hij kwam weer terug 
naar zijn dorp. Lekker dicht bij de 
stad, waar hij toen werkte als kap-
per in de chique herenkapsalon 
Meijer aan de Grote Markt. ‘Het 
was een echte elitezaak, er kwa-
men onder anderen veel professo-
ren. Sommige klanten lieten zich 
wel twee keer per dag scheren, ze 
hadden hun eigen scheerkwast in 
onze zaak.’ 
In de jaren zeventig begon Simon 
voor zichzelf, als ambulant kapper. 
Met een caravan ging hij naar Ten 
Boer, Thesinge, Woltersum, en 
natuurlijk Garmerwolde. De zaken 
gingen goed; de klanten stonden 
in de rij als Simon aankwam met 
zijn caravan. ‘Het was wel even 
wennen. In de stad werden de 
mensen gewoon op de beurt af 
geholpen. Kinderen ook. Maar op 
het platteland ging dat anders. 
Kinderen moesten oudere mensen 
voor laten gaan. Dat vond ik maar 
niets. Kinderen zijn toch ook klant. 
Er was ook een rijke boer, die vond 
dat hij altijd als eerste geholpen 
moest worden. Maar zo werkte dat 
niet bij mij. ‘Din pazen wie mekoar 
nait’, zei die boer boos en ging 
weg. Na een paar weken kwam 
hij terug op een woensdagmiddag, 
toen er allemaal kinderen zaten. 
Dus vertrok hij weer. Maar uitein-
delijk is hij toch klant geworden.’

Klaarstaan voor zijn klanten. Simon Veninga deed het zijn hele leven lang. Als kapper, als ober, en meer dan 32 jaar als cafébaas en 
beheerder van café en later Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde. Per 1 juni stopt hij als dorpshuisbeheerder. ‘Het is tijd om afstand 
te nemen.’ Tijd ook om terug te kijken op een druk en arbeidzaam leven van een man die niet kan stilzitten.

Dorpshuisbeheerder Simon Veninga

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

37e jaargang    mei 2011

Cafébaas
Naast zijn werk als kapper werkte 
Simon in zijn vrije uren altijd in de 
horeca. ‘Met een groepje obers 
bedienden we overal in de provin-
cie. Ik ben op heel wat plaatsen 
geweest.’ 
In Garmerwolde werd hij uiteinde-
lijk cafébaas, van toen nog café 

De Leeuw. Dat café had achter-
eenvolgend een aantal verschil-
lende eigenaars en Simon be-
heerde voor hen het café. Maar 
toen het café opgekocht dreigde 
te worden door een seksbaas, 
kwamen de gemeente en Dorps-
belangen in actie. Uiteindelijk 
werd in 1987 de Stichting Dorps-

huis Garmerwolde opgericht. Si-
mon kreeg het verzoek beheerder 
van het nieuw opgerichte Dorps-
huis te worden. En dat is hij dus 
bijna 25 jaar gebleven. Daarnaast 
was hij ook nog jarenlang voorzit-
ter van Dorpsbelangen, GEO en 
de visclub. 

Goed schoonhouden
‘Of het nu een café is of een 
dorpshuis, je moet het draaien 
alsof het je eigen zaak is’, vindt 
Simon. ‘Voor mij is netheid het 
eerste punt in de horeca. De eer-
ste indruk is heel belangrijk. Als 
een klant ziet dat de wc of keu-
ken niet schoon zijn, dan haakt 
hij af. Goed schoonhouden, daar 
ben ik dus heel precies in. Het 
verschil zit hem in de klandizie. 
Bij een café moet je maar zien of 
er klanten komen. Bij een dorps-
huis weet je vooraf dat er mensen 
komen. Bruiloften en partijen, 
begrafenissen, dat gaat allemaal 
op afspraak. En je hebt natuurlijk 
de clubs, zoals het zangkoor, de 
dansclub, de plattelandsvrouwen. 
Dat vind ik altijd erg leuk en gezel-
lig om te doen. Die clubs leveren 
vaak ook weer nieuwe klanten op 
door mond-tot-mondreclame.’

Gezellige rokers
Wat ziet Simon als de belangrijk-
ste verandering in de horeca? ‘Je 
ziet in de hele horeca toch wel 
een teruggang. Dat heeft voor een 
deel te maken met de crisis. Maar 
het komt ook doordat mensen 
minder dan vroeger grote brui-
loften geven. Ze kiezen er vaker 
voor met een kleinere groep uit 



      

     

   
                        
                     


     
     
     
      
    
    
     
     
     
        
      
    
   

       
   
        
       
      
     
    
      
  


     
     
    
     
      
      

     
     
     
 
   
     
     
    
     
     
      
     
     
     
   

   
    
    
    
     
    
     
      
     
       
      
    
    
    
 
  
      
   
     
     
    
     
     
    
     
      
     
    
   
       
     
 
      
    
      
  


    
    
      
   
    
   
     
    


   

        

    
   
    
     
       
   
  

  
     
     
    
    
    
    

   
    
  
   
     
     
   
     
     
    
     
      
      
   
   

‘Altijd bok staan voor je klant’

Simon Veninga aan het werk in Dorpshuis de Leeuw (foto: Margriet de Haan)
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eten te gaan.’ En het rookverbod 
heeft ook zijn gevolgen. ‘Rokers 
zijn de gezelligste klanten’, weet 
Simon. ‘Daar verdien je het meest 
aan, vooral in de kleine uurtjes. 
Die stuurde je dan ook nooit weg. 
Vroeger liepen de avonden van 
het zangkoor of de dansclub, maar 
ook vergaderingen van Dorpsbe-
langen wel eens flink uit. Het wer-
den soms gewoon grote feesten, 
zo’n dansclub ging door tot vier 
uur in de nacht. Toen de rokers 
naar buiten moesten, of naar het 
voorgedeelte van het Dorpshuis, 
werd het minder gezellig. Maar je 
kunt het rookverbod niet van alles 
de schuld geven hoor, de tijden 
zijn ook anders.’ 

Smeuïge caféverhalen
Wie zo lang in het horecavak zit, 
kan natuurlijk veel vertellen… Al 
twinkelen zijn ogen als hij zegt: 
‘Ik heb zo veel meegemaakt’, ver-
wacht van Simon geen smeuïge 
verhalen over wat zich allemaal in 
De Leeuw heeft afgespeeld. Voor 
hem geldt: een café, daar moet 
je niet over praten. ‘Ik zou er een 
boek over kunnen schrijven, maar 
dat doe ik maar beter niet’, lacht hij. 
‘De cafétijd was een mooie tijd. Er 
waren toen nog echt grote partijen 
en daarvoor huurden we dan een 
kok in. Een enorm dikke man was 
dat. Een heel goede kok ook; hij 
ging zelfs met koninklijke bezoe-
ken mee naar het buitenland om 
daar te koken. In de keuken van 

de Leeuw was het bij zulke par-
tijen een grote drukte. Ik zie nog 
die enorme pan met erwtensoep 
voor me, de preien stonden er 
rechtop in.’

Een vak apart
Kapper en cafébaas, het is allebei 
een vak apart, vindt Simon. ‘Je 
bent altijd onder de mensen. Daar 
moet je wel van houden. Maar ik 
heb graag veel mensen om me 
heen. Je leert ook veel mensen 
kennen. Toen ik nog in de kap-
salon werkte, maakten we er met 
collega’s een sport van uit te vis-
sen wat de klanten deden. Er was 
er één, een echte heer, altijd keu-
rig in het pak, bij wie we daar niet 
achter kwamen. Tot die op een 
dag zei: ‘Nu ga ik met pensioen, 
en jullie weten nog steeds niet 
wat ik heb gedaan.’ Wat bleek? Hij 
werkte bij de inlichtingendienst!
In de kapsalon en in het café 
moet je ook met iedereen kunnen 
omgaan. Dat wil niet zeggen dat 
je het altijd iedereen naar de zin 
kunt maken. Zoals mijn baas in de 
kapsalon altijd zei: ‘Als er van de 
honderd klanten tien de pest aan 
je hebben, dan doe je het goed.’

Eén uitzondering
Altijd bok staan, klaarstaan voor 
de klant, hoe laat op de avond 
het ook is. Dat uitgangspunt 
was al die jaren heilig voor Si-
mon. Met één uitzondering: zijn 
vrouw Mannie, die jarenlang met 

hem meewerkte in De Leeuw. In 
1990 werd ze getroffen door een 
ernstige hersenbloeding. Ze zou 
nooit meer de oude worden, ze 
bleef halfzijdig verlamd en kon 
niet meer lopen en praten. Later 
kreeg ze bovendien kanker en 
uiteindelijk stierf ze in 1999 aan 
een hersentumor. ‘Ik wilde niet 
dat Mannie naar een verpleeg-
huis ging. Daar was ze ook geen 
mens voor. Tot het einde toe heb 
ik haar thuis verzorgd, en ik ben 
heel blij dat ik dat hebben kunnen 
doen. Met de ambulante kapsalon 
ben ik gestopt toen ze ziek werd. 
Maar ik ben wel blijven werken 
in het Dorpshuis en dat is goed 
geweest. Want zoals de dokter in 
het ziekenhuis ook zei: iemand 24 
uur per dag verzorgen, dat houdt 
geen mens vol. Als Mannie belde, 
liet ik alles liggen en ging meteen 
naar huis. We hebben nog goede 
jaren gehad. Mannie ging vaak 
mee naar De Leeuw, naar een 
toneelvoorstelling of het zang-
koor. En al kon ze niet meer pra-
ten, sommige liedjes kon ze nog 
wel meezingen. Je zag haar dan 
genieten. Dat ze niet meer kon 
praten, was het moeilijkst. Je zult 
nooit weten wat ze allemaal had 
willen vertellen. Ik heb leren liple-
zen en kon goed met haar com-
municeren. Ik wist precies wat ze 
wilde zeggen, dat ze soms ‘ja’ zei 
en ‘nee’ bedoelde, en andersom. 
Maar sommige mensen dachten 
dat ze niet goed bij haar hoofd 

was en dat vond ze heel erg.’ 

Op de bank?
Beheerder van het dorpshuis: met 
in het winterseizoen bijna elke dag 
een activiteit en het schoonhou-
den erbij is dat bijna een volledige 
dagtaak. Wat gaat Simon met zijn 
vrije tijd doen? ‘Ik ben graag bezig, 
stilzitten is voor mij het minst.’ Toch 
zal het er nu af en toe van komen. 
De nieuwe houten tuinbank met in-
scriptie, een geschenk van de dans-
club, staat al klaar. ‘Ik weet niet of ik 
er vaak op zal zitten. Er is nog van 
alles te doen in huis en in de tuin. 
Dan heb ik nog wat knipklantjes en 
ga ik af en toe een avondje helpen 
in de bediening. Bij collega’s, niet 
meer in De Leeuw. Want als je er-
gens weggaat, moet je je niet meer 
met de dingen bemoeien. Het is nu 
tijd om afstand te nemen. 
In mijn werk als beheerder en ook 
tijdens de ziekte van Mannie heb ik 
veel hulp gehad. Ik ga geen namen 
noemen, want ik wil niemand over-
slaan. Ik kijk met een goed gevoel 
op die 32 jaren terug. En voor de 
toekomst: ik heb niets te klagen, ik 
ben nog goed gezond. Stel dat ik er 
morgen niet meer zou zijn, dan heb 
ik een mooi leven gehad.’

Anne Benneker

(vervolg van pagina 1)

Het afscheidsfeestje voor 
Simon staat gepland op vrij-
dagavond 2 september; hou 
de datum alvast vrij.

Koninginnedag Thesinge
Om stipt 9.00 uur vertrok het 
muziekkorps ‘de Bazuin’ voor de 
jaarlijkse koninginnedagoptocht 
door Thesinge. Toen de optocht 
bij het sportveldje aankwam 
waren er al veel mensen op de 
been. Na het Wilhelmus en het 
Gronings volkslied werd gestart 
met de spelletjes. Eerst voor de 
jongste groepen van de basis-
school, daarna voor de oudste, 
gevolgd door de wijkenzeskamp. 
Het Oranjecomité had weer alles 

uit de kast gehaald om originele 
spelletjes te bedenken. In een 
competitie waarin twee wijken 
tegelijkertijd tegen elkaar streden 
moest men o.a. met een spaghet-
tistokje penne rijgen, wattenbol-
letjes geplakt op je neus naar de 
overkant brengen, ‘bier’pul schui-
ven en als vanouds touwtrekken. 
Hiervoor kwam Roelf Jansen naar 
het sportveld met een groot touw. 
Nadat de teams klaar stonden 
werden door Roelf de traditionele 

woorden ‘Pak touw’ uitgesproken. 
Het was een geslaagde en gezel-
lige dag.
Uitslag van de zeskamp:
1. Molenhorn
2. Dorp / Bakkerstraat
3. Molenweg

Desiree Luiken

Eva en Stijn Oomkes vieren feest in 
de optocht van Koninginnedag  

(foto: Myla Uitham)

Pak touw! (foto’s: Desiree Luiken en Lucie Kol)
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Neuten schaiten

Pasen

Tweede Paasdag 2011 was het 
weer tijd voor het traditionele 
‘neuten schaiten’ in dorpshuis 
Trefpunt. Onder het toeziend oog 
van de jury werd er om ongeveer 
kwart voor twee gestart met het 
programma. Vanwege de onder-
grond, die zorgde voor worpen 
met veel effect, werd er weinig 
‘dik’ gegooid. De juryleden, Roelie 
Dijkema en Jakob van der Woude 
hielden de puntentelling nauw-
keurig bij. Na een gezellige strijd 
werd de uitslag bekend gemaakt:
Winnaars volwassenen:
1. Harmien Tolsma
2. Heina van Zanten
3. Henk Busscher Jeugdspeler Robin, overall winnaar, krijgt de wisselbeker uitgereikt door 

Geerten (foto: Annelies Hofstede)

De twee paashazen, Winnie Bijkerk en Ella Krol (foto: Paul Sloot)

Geert Pops. (foto: Sieb-Klaas Iwema)

Eén ei is geen ei!!
Het was paasmaandag, 25 april 2011. De dag dat twee paashazen besloten Thesinge te bezoeken. 
Dat had een reden. ‘s Middags vanaf half twee kwamen er namelijk zo’n achtentwintig kinderen naar 
het Trefpunt om daar naar een verhaal te luisteren en vervolgens in vijf verschillende dorpstuinen 
eieren te zoeken en spelletjes te doen. Het weer was helemaal goed, de zon scheen uitbundig!

Bij de twee verhalen zaten de 
meeste kinderen aandachtig te 
luisteren. Voor een enkeling duurt 
dat, met het eieren zoeken in het 
vooruitzicht, begrijpelijkerwijs te 
lang. Tussen de twee verhalen 
in waren de twee paashazen zo 
aardig om alle kinderen met een 
chocolade-eitje te verblijden. 
Na het verhaal gingen de kinde-
ren in vijf groepjes het dorp in. 
Wanneer je langs de tuinen en 
door het dorp liep hoorde je vanuit 
de verschillende tuinen enthousi-
aste kreten en gelach, wat doet 
vermoeden dat de kinderen het 
naar de zin hadden! Tussen het 
groen en de bloesems door zag 
je af en toe weer de oren van de 

paashazen opduiken die rondlie-
pen met hun mand vol eieren.
Voor een enkel kind volgde er na 
het eieren zoeken in het Trefpunt 
een deceptie: er was geen prijs 
voor de groep die de meeste ei-
eren had gevonden! Wel waren 
daar kleur- en knutselboeken, 
ranja, grote chocolade-eieren en 
tafels waar je geschminkt kon 
worden. Om half vier was het 
alweer afgelopen en gingen de 
meeste kinderen hopelijk voldaan 
naar huis of nog even kijken bij 
het ‘neuten schaiten’.
Iedereen die mee heeft gehol-
pen door groepjes te begeleiden, 
tuinwacht te zijn, mooie verhalen 
aan te leveren, het Trefpunt op 
tijd open te doen of een tuin be-
schikbaar te stellen; heel hartelijk 
dank!

Marianne Haagmans

Noten schieten paasmaandag
Een leuke traditie die weer in ere 
is hersteld; jong en oud doen er-
aan mee.
De uitslag bij de jeugd na 15 ron-
des luidt als volgt:
1. Aron van Geffen (+ 15)
2. IJsbrand Brak (+ 10)
3. Mats la Bastide (- 9)
4. Tom Broere (- 26)

Winnaars jeugd:
1.  Robin Sewuster (met 14 pun-

ten, overall winnaar)
2. Sterre Buitenhuis
3. Tessa Tammens

De kersverse voorzitter van 
dorpsbelangen, Geerten Eijkelen-
boom, reikte de prijzen uit. 

Deelnemers, bezoekers, vrijwilli-
gers van Trefpunt en de organisa-
tie van de paasactiviteiten: harte-
lijk dank voor het organiseren van 
deze gezellige middag.

Annelies Hofstede

Na een sportieve strijd in tien ron-
den gaan de prijzen bij de oudere 
jeugd en volwassenen naar:
1. Died Kok (+ 47)
2. Arne Stiksma (+ 27)
3. Pia Pops (+ 14)
De poedelprijs is voor Anne Ben-
neker met – 102 punten
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De paashaas Manuel Hindriks en zijn 
boerenknecht Thacor Visser  
(foto: Margriet de Haan)

Wally Wolters in actie. 
(foto: Sieb-Klaas Iwema)

Hoe is dat eigenlijk ontstaan?

Noten schieten 50+

Paaseieren zoeken

Toen wij, de familie Arends, in 1990 vanuit het Noord-Drentse in 
Garmerwolde kwamen wonen was er NIETS te beleven met Pa-
sen. Terwijl we in Noord-Drenthe altijd veel activiteiten hadden. 
Op een zekere zaterdag, onder het genot van een borrel bij de 
buren (de familie Veenstra), kwam dit ter sprake. En van het een 
kwam het ander.

Het paasprogramma is toen ver-
der uitgewerkt door de families 
Veenstra, Boes, Hoekstra, Kat-
tenberg (de familie Kattenberg 
woonde toen ook aan de Gras-
dijkweg) en de familie Arends. 
Omdat de Grasdijkweg vroeger de 
Fledderbosscher Grindweg werd 
genoemd, werd al gauw de naam 
Fledderbosscher-wisselbokaal-
club in het leven geroepen. 
Naast het ‘eieren-zoeken’ organi-
seerden wij ook het ‘noten schieten’ 
in de schuur van de familie Span-

Op de middag ‘noten schieten’ 
van de Vrouwenraad op 20 april 
zijn 22 mensen van de partij. Het 
wordt meer en meer een soort 
reünie van personen die nog in 
onze dorpen wonen en zij die 
naar Bloemhof of het Koopmans-
plein zijn verhuisd. Allen genieten 
van de gezellige sfeer, maar het 
opzetten van de noten wordt wel 
steeds meer een probleem.
‘Kobus het t swait veur kop stoan 
…’ Na negen rondes staan er 
slechts vijf mensen in de plus. De 
kampioen is Jan Feenstra met 47 
punten, op de voet gevolgd door 
Luikje Venema (46 punten). Dina 

Tweede paasdag was de paashaas 
al vroeg uit de veren. Omdat zijn 
broer zoek was, verstopte hij al-
leen meer dan tweehonderd eieren, 
waaronder twee gouden eieren, in 
het weiland van de familie Werkman. 
Daarna reed een boerenknecht hem 
met de tractor door Garmerwolde 
om alle kinderen op te halen. De 
grote en kleine kinderen zochten in 
verschillende delen van het weiland. 
Stefanie vond als eerste een gou-
den ei. Omdat het gras hoog was en 
de eieren goed verstopt, moesten in 
het veld van de kleine kinderen ou-
ders helpen zoeken om het tweede 
gouden ei te vinden. Uiteindelijk 
werd deze gevonden door Lotta.

Margriet de Haan

ninga. En in de beginjaren was er 
ook een groot traditioneel paasvuur 
(toen mocht er veel meer) op ons 
weiland. De paashaaspakken bij-
voorbeeld zijn toen ook door deze 
club aangeschaft, met financiële 
ondersteuning van de familie Boes 
en Willem van de Schans van café 
Jägermeister. Want dat was natuur-
lijk ons ‘clubhuis’. Ik vind het mooi 
dat het eieren zoeken en ook het 
noten schieten nu zijn overgeno-
men door andere dorpsbewoners.

Jacob Arends

Metaalatelier en galerie

Herbert Koekkoek
Bovenrijgerweg 19
9797 TD Thesinge
050 3024869

Metalen beelden 
uit eigen atelier
in binnen- en 
tuingalerie.

Open:
Op afspraak
Wanneer aanwezig
Elke 1ste zondag
van de maand van 
13.00-17.00 uur.
(april t/m okt.)

www.herbertkoekkoek.nl

Feenstra wordt nummer drie met 
43 punten, Anje van Dijken haalt 
18 en Roelie Dijkema 17. De rest 
staat allemaal in de min. Alle 
opzetters en schrijvers: bedankt 
voor de medewerking! Dankzij jul-
lie hulp is het weer een gezellige 
middag geworden.

Hillie Ramaker-Tepper

Het bankje
Het is een ‘doodse stilte’ in The-
singe. Bij de familie De Vries 
hangt de vlag halfstok, maar dat 
lijkt me logisch. Op deze avond 
herdenken we velen die wijlen 
zijn. Straks zijn we weer twee 
minuten stil, en terecht.
Een ‘eenzame’ wielrenner vraagt 
me of ik de weg kan wijzen. Dat 
kan ik. Hij was al een paar keer 
door het dorp gereden, maar 
kwam er niet uit. Wijlen mijn 
tante, die in het ‘centrum’ van 
het dorp woonde, vertelde eens 
op het verjaardagsfeest van wij-
len mijn oude moeder, dat twee 
mensen op de fiets driemaal 
haar huis waren gepasseerd. Ze 
bleven maar rondrijden en kon-
den in dit ‘doolhof’ de uitgang 
blijkbaar niet vinden. Toen had 
ook zij de fietsers de weg gewe-
zen.
En morgen, hoe zal de vlag er 
dan bij hangen?

De driekleur wappert uitbundig. 
Bij de kloosterkerk bouwen Ne-
derlanders en Duitsers samen 
steigers. Ze gaan de dakruiter 

(het torentje) restaureren. Mis-
schien kunnen de Thesingers 
in 2015 ook samenbouwen met 
onze oosterburen aan het her-
denken en vieren? 
Achter mij staat het huis (de 
boerderij) van ook wijlen Jan 
Pieter Heidema en zijn vrouw 
Anje Heidema-de Vries. Hij zat in 
het verzet begrepen we. Zij is op 
20 april 2011, op 99-jarige leef-
tijd, in de USA overleden. 
Niet iedereen kan van deze Be-
vrijdingsdag genieten, omdat ze 
mogen werken. Niet moeten, wat 
in de kampen wel het geval was. 
En morgen, waar hangen we de 
vlag dan voor uit? 

Niet voor de 19-jarige inwoner 
die naar de stad verhuist. En 
ook niet voor het echtpaar dat 
als één van de eersten met hun 
caravan ons dorp heeft verlaten 
voor een welverdiende vakantie. 
De vlag blijft voorlopig binnen, 
tot de volgende gelegenheid zich 
voordoet.
 

Jakob v.d. Woude

Opentuinendag
Op zaterdag 18 juni van 11.00 - 17.00 uur is er weer een Opentui-
nendag in Thesinge. Info via e-mail labloem@hetnet.nl of per tele-
foon op 06 10 500 773. Op de site www.labloem.nl komt t.z.t. weer 
het overzicht van de tuinen die meedoen.

Willeke Huistra
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Van kwaad tot erger 

Het is een bekend gezicht op 
onze wegen: de groepen idioten 
op nepbrommers met nephelmen 
en jassen van nepleer. Afgezien 
van die debiele uitstraling bleef 
de overlast een tijdlang beperkt 
tot lawaai en de doordringende 
stank van bromfietsbenzine. Maar 
er is een nieuwe ontwikkeling 
zichtbaar. De bromtorren worden 
tegenwoordig vergezeld door een 
soort bezemwagen: een knalgele 
kar die wordt getrokken door een 
quad. Kennelijk is het walmende 
materieel niet in topconditie, want 
het komt steeds vaker voor dat er 
opstoppingen ontstaan door de-
fecte solexen en de slordig gepar-
keerde bezemwagen. Ook menen 
de torren zich slingerend en drie 
of vier breed te mogen voortbewe-
gen, alsof wij hun speelplaats zijn 
en niet een drukke dorpsweg. 
 
Onlangs stuitte mevrouw Bouma 
op een groepje solextuig, dat in 
Garmerwolde het verkeer hin-
derde. Ter hoogte van Dikkema 
stond midden op de weg de be-
zemwagen, omringd door solex-
volk, die samen de doorgang voor 

Er is in deze kolommen eerder aandacht besteed aan de plagen 
die onze dorpen teisteren. Afgezien van de brullende motoren 
en schreeuwende fietsduivels, was daar de Solexbende. Dat on-
nozele, in nepleer gehulde bromvolk zorgde voor overlast. Maar 
dat dossier kan nog niet worden gesloten: er zijn nieuwe feiten. 

medeweggebruikers beletten. 
Claxonneren hielp niet. Sterker 
nog: onder luid geschreeuw kreeg 
ze zelfs de Stinkende Vinger voor-
gehouden! 
 
Gekker moet het niet worden, jon-
gens. 

Fredje Bouma

Waar is Josje, de prinses?
Zaterdag 30 april 2011 was een schitterende ‘zomerse’ Koningin-
nedag met een stevig briesje wind. Na het openingswoord en 
het hijsen van de vlag werd begonnen met de vrijmarkt, vooral 
bemand door jonge kinderen met uiteenlopende koopwaar: van 
spullen ‘Hier ben ik nu te groot voor’ tot ‘jong gestekte’ moes-
tuinplanten.

Daarna kon men zich te goed doen 
aan het oranjebuffet. Ondertussen 
kon je aangeven of je mee wilde 
doen aan de vossenjacht en kreeg 
je een gekleurde ballon (rood, wit, 
blauw of oranje). Zo ontstonden er 
leuke koppels ouders met kinde-
ren op zoek naar de zes vossen 
o.a. een schoonmaakster, een 
houthakker en een fotograaf. On-
derweg kreeg men allerlei spullen 
zoals stoelen, boeken, een sche-
merlamp, lepels, pannen, enz. en 
bij de fotovos mocht je zo lelijk 
mogelijk kijken; hier was een prijs 
aan verbonden.
Na ongeveer een uur door Gar-
merwolde gelopen te hebben - en 
ook mensen die toevallig buiten 
aan het werk waren de vraag 
‘Bent u een vos?’ te horen hadden 
gekregen - ging het weer naar het 
GEO terrein. Daar kreeg men een 
lekker ijsje en een envelop met de 
opdracht om een – door het Oran-

jecomité aangepast – sprookje 
uit te beelden met behulp van 
de verzamelde attributen. Mooie 
toneel- / theaterstukken met een 
koning(in) en prin(ses)sen en b.v. 
Holle Bolle Gijs. Eén stuk ging 
over een lieve draak met een aan-
geschoten koning en een zenuw-
achtige koningin. De draak kreeg 
van alles naar zijn hoofd geslin-
gerd, inclusief het theedrinkende 
prinsesje Josje. Het koningshuis 
stond op stelten en de hele hof-
houding ging op drakenjacht. Uit-
eindelijk vonden ze Josje, maar 
deze wilde bij de lieve draak blij-
ven: liefde op het eerste gezicht.
En zo waren er nog drie heel 
andere verhalen met een goede 
afloop; prachtig en vol overgave 
opgevoerd door de kinderen, aan-
gevuld met ouder(s). 

De prijs voor de leukste gekke 
bekkentrekker/-ster bij de jeugd 
- een FC Groningen voetbal met 
handtekening – ging naar Maartje 
van Geffen; met een eervolle ver-
melding voor Tineke Meierink bij 
de volwassenen.
En uit de pot met namen voor het 
FC Groningen shirt werd door 
Bouke, mister FC Groningen, 
Lotte la Bastide getrokken. Met 
zoveel aandacht werd het haar 
haast teveel.
Dat was alweer het einde van een 
gezellige Oranjedag. En nadat 
men de keuken had bedankt voor 
het lekkere eten en drinken en 
Jan Willem van Geffen voor zijn 
ca. 12-jarige inzet - hij stopt als 
voorzitter van het Oranjecomité – 
was het tijd om op te ruimen. Het 
springkussen was al opgeruimd; 
de wind was daarin spelbreker. 
Maar niet gezeurd: men had er 
een schitterende zonnige dag van 
gemaakt.

Sieb-Klaas Iwema

Herman Huiskes speelt in het sprookje Domme Hans de vader van Hans en 
diens twee ‘slimme’ broers (foto: Margriet de Haan)

April 2011: geluksmaand voor Lotta 
la Bastide! Tijdens het paaseieren 
zoeken vond Lotta la Bastide het 
gouden ei. En op Koninginnedag won 
Lotta met lootjes trekken een wed-
strijdshirt met alle handtekeningen 
van de FC-Groningen spelers  
(foto: Margriet de Haan)
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Pedicure en
voetreflexmassage

Ook behandeling aan huis!
Lid van ProVoet,
de landelijke organisatie voor  
voetverzorger/pedicure

Astrid de Leeuw 
Thesinge, (050) 314 7052
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De G.N. Schutterlaan te Thesinge
In den beginne was de G.N. Schutterlaan onbebouwd. Uit voor-
malige kloosterplaatsen van o.a. het Felicitasklooster ontston-
den boerderijen in en rond het dorp en aan de Lageweg, en om-
streeks 1870 ook enkele aan de rechterzijde van de uitvalsweg 
naar Garmerwolde. In de ontwikkeling van deze weg speelde één 
persoon een belangrijke rol: Gerrit Niklaas Schutter.

G.N. Schutterlaan 4
In 1880 kochten Gerrit Niklaas 
Schutter (zoon van Niklaas Schut-
ter van Bovenrijge) en zijn vrouw 
Dietje Kuipers de boerderij (nu 
G.N. Schutterlaan 4) met 14½ ha 
land.
Ze kochten er in 1886 nog ruim 
4 ha land bij van de erfgenamen 
van Luitje Jans Oomkes en Sie-
brig Bonsema. Dit land lag aan de 
overzijde van de weg, de huidige 
oneven kant dus.
Vanaf die tijd heette de laan tus-
sen de dorpskern en de Lageweg 
in de volksmond ‘Schutters Lo-
antje’. Vanwege Gerrit Schutters 
verdiensten voor de gemeente 
Ten Boer is deze laan later, bij 
het invoeren van straatnamen 
en huisnummers, naar hem ver-
noemd.
In 1896 werd het echtpaar ook 
nog pachter van ‘Langeland’ op 
Bovenrijge. Ze gingen daar wo-
nen en de boerderij in Thesinge 
werd aan derden verpacht. In 
1918 werd hun zoon Jan Schutter 
pachter. Deze was tot 1914 in de 
Verenigde Staten geweest maar 
werd teruggeroepen voor de mo-
bilisatie. Hij trouwde in mei 1918 
met Geertje Smith.
Vader Gerrit was in de twintiger ja-
ren op voortvarende wijze de stro-
ken direct langs de Schutterlaan 
in percelen gaan verkopen, ener-

zijds ten behoeve van een sociaal 
project uit die tijd, om landarbei-
ders in staat te stellen een eigen 
bedoeninkje te beginnen (de 
karakteristieke ‘miniboerderijtjes’ 
op de nummers 11 t/m 25) en an-
derzijds ook aan particulieren, dit 
vooral aan de even kant.
Zo ontstond er een uitbreiding 
van Thesinge richting Lageweg. 
Na de tweede wereldoorlog werd 
de rest van de even kant volge-
bouwd. Het huis op nr.21 (nu van 
Joop Blauw) werd nieuw gebouwd 
na een brand.
De grond tegenover nr. 4 (de hui-
dige nrs. 5, 7, 7a en 9) werd eerst 
nog vrijgehouden ten behoeve 
van het uitzicht.

Een drama
Gerrit Schutter was een man met 
karakter. Hij gaf niets uit handen 
en was het hoofd van het gezin. 
Waarschijnlijk hebben de kin-
deren niet de behoefte of het lef 
gehad een boedelscheiding te 
houden na het vroege overlijden 
van hun moeder in 1899.
Na een drama in de familie werd 
een boedelscheiding echter nood-
zakelijk.
Zoon Willem Schutter, die boer 
was in de Bouwerschap, stierf op 
4 januari 1921. Hij overleed aan 
de gevolgen van een ongeluk met 
een jachtgeweer; hij had zich in 
het been of de voet geschoten. 
Aanvankelijk had de huisarts 
Reddingius de zaak niet zo zwaar 
ingezien, maar er kwam een ake-
lige infectie bij en Willem Schutter 
stierf aan een bloedvergiftiging.
Dit betekende het einde van de 
carrière van Reddingius. Hij stop-
te onmiddellijk met de praktijk. 
Rond dit verhaal zou wellicht een 
hele roman te schrijven zijn, maar 
het fijne weten we er niet van. Het 
zou best eens kunnen zijn dat de 
oude Schutter een rol heeft ge-
speeld in deze kwestie.
De weduwe van Willem Schutter 
en haar drie kinderen moesten 
nu een boedelscheiding houden, 
waardoor de oude Schutter voor 
de dag moest komen met het erf-
deel van zijn zoon. Hierbij werd de 

boerderij in Thesinge toegeschei-
den aan Gerrit Niklaas, die zijn 
kinderen dus uitkocht.

Na Gerrits dood op 22 maart 1949 
(hij was toen bijna 98 jaar) hielden 
de kinderen op 12 november 1949 
opnieuw boedelscheiding, waarbij 
de zonen Jan en Derk Schutter 
de boerderij op nr. 4 kregen, Jan 
het land aan de noordzijde van de 
weg en Derk het land aan de zuid-
zijde (de huidige oneven kant). In 
het uittreksel van deze akte wordt 
niet gesproken over G.N. Schut-
terlaan 7 (zie hierna). Waarschijn-
lijk was die reeds in het bezit van 
Derk en viel het daardoor niet on-
der de boedelscheiding.
Op 1 november 1956 verkochten 
Jan en Derk de boerderij op nr. 4 
met de landerijen, ruim 8 ha groot, 
aan Gedeputeerde Staten. Jan 
Schutter en zijn vrouw vertrokken 
naar Ten Boer.
In 1961 werd de boerderij ver-
kocht aan Eisse Bus en Trijntje 
Oudman. Zij beëindigden hun 
bedrijf in 1985. De behuizing met 
schuur werd in 1986 gekocht door 
Henk en Reina Busscher en de 
landerijen door Klaas Steenbeek.

G.N. Schutterlaan 7
Naar verluidt woonde zoon Derk 
Eisse met zijn vrouw Egberdina 
Bolhuis en hun dochter Dietje 
lange tijd bij vader Gerrit op Lan-
geland.
Hij bouwde in 1939, op 57-jarige 
leeftijd, schuin tegenover zijn va-
ders boerderij (nu dus nr.4 en toen 
gepacht door zijn broer Jan) een 
eigen boerderij (nu G.N. Schutter-
laan 7) met inpandige hooizolder, 
schuur en stal. Gedurende de oor-
logsjaren woonde Gerrit Niklaas 
nog kort bij Derk in, daarna vertrok 
hij naar Haren.
Het eerste huis aan de zuidoostzij-
de, nu nr. 5 en bewoond door Evert 
Lammerts, was een jaar of wat 
eerder gezet voor een bodebedrijf.
De boerderij van Jelle van Zanten 
achter in het land, die eerst nog 

geen aansluiting op de Schutter-
laan had, werd bij de latere huis-
nummering om ‘n niet te door-
gronden reden nr. 1 gedoopt, het 
molentje aan het maar (in de 70-
er jaren afgebroken) werd nr. 3.
In 1949 verkreeg Derk Schutter, 
zoals eerder gemeld, de grond 
achter de oneven kant in eigen-
dom. In de stal van de boerderij 
pasten naar schatting vier koeien, 
daar kon men dus in die tijd van 
rondkomen!
Een onbebouwd perceel (nu nr.9) 
werd toen afgestoten voor de 
bouw van een woning met (admi-
nistratie)kantoor. Hier wonen nu 
Edward en Renee Oudman.
Net als zijn broer hield Derk (in-
middels 74 jaar) het in 1956 voor 
gezien, verkocht zijn bezit aan 
Wijbo Jelte Kamphuis en Anje 
Tiglaar uit Lageland / Luddeweer 
en vertrok met zijn vrouw naar 
Garmerwolde.
Wijbo Kamphuis verbouwde het 
woongedeelte ingrijpend en ging 
na een aantal jaren in de sanering 
(ook toen al!). Hij schakelde over 
op kippen en verhuurde eerst (en 
verkocht later) vrijwel alle land 
aan zijn achterbuurman Jelle van 
Zanten. Dit land strekte zich uit van 
het Thesinger Maar en de bode-
woning tot aan de sloot tussen de 
huidige nrs. 21 en 23.
De kippen huisden in een aantal 
hokken direct achter de boerderij, 
daar waar tegenwoordig de achter-
tuin is.
Het perceel nr. 7a (zie foto) aan de 
weg, direct naast de boerderij, werd 
door Van Zanten in 1969 verkocht 
aan Van Hemmen, die er een ren-
tenierswoning op zette. Het is nu in 
bezit van Saskia Vaatstra.
Op 14 maart 1968 verkocht Wijbo 
Kamphuis boerderij en erf (de hui-
dige voor- en achtertuin) aan Wil-
lem Zijlema, voordien melkboer te 
Thesinge, en zijn vrouw Trijn.
Jelle van Zanten verkocht in 1986 
de resterende voormalige grond 
van deze boerderij aan Joop 
Blaauw, die er schapen op ging 

Een korte historie

G.N. Schutterlaan 7, 1967. De woning op 7a is nog niet gebouwd, in de verte 
het molentje (nr.3)
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houden. Spoedig daarna kocht Wil-
lem Zijlema een deel van het land 
weer van Blaauw.
Het besloeg het stuk land tussen de 
ree en de boerderij, benevens de 
strook achter de nrs. 7, 7a en 9 tot 
de sloot tussen de nrs. 9 en 11. Joop 
Blaauw behield de strook hierachter, 
dus vanaf het maar tot aan de sloot 
tussen de nrs. 21 en 23.
De genoemde ree had Van Zanten 
inmiddels aangelegd vanwege het 
zwaarder geworden melktransport – 
eerder ging dit over het maar en la-
ter over een pad naar de Lageweg.
Willem Zijlema ging op de nieuw 

Het Thesinger Meer (foto: Jan Ceulen)

Bronnen: Boerderijenboek Gem. Ten Boer-Overschild, ISBN: 90-5294-
357-5, door Piet Pastoors; Jelle van Zanten; Oomke Postma; Willem Zij-
lema en andere Thesingers.

Jan Ceulen
G.N. Schutterlaan 7

(vervolg van pagina 8)

Aangenaam

Zwemmen of toch niet?

Stine Dutmers, illustrerende non

Op zondag 12 juni speelt het Trio 
Retour Warffum een programma 
rond het getijdenboek van Thesin-
ge. Dit gebedenboek is voltooid in 
1527, handgeschreven en geïllus-
treerd door de non Stine Dutmers, 
werkzaam in het atelier van het 
klooster in Thesinge. Dit gegeven 
inspireerde het trio om muziek uit 
die tijd te laten horen. Zanger en 
componist Peter Lunow zingt en 
vertelt legendes over heiligen uit 
het getijdenboek. Een prachtig en 
sfeervol concert op deze eerste 
pinksterdag. 
Muziek van Dufay, Obrecht en 
nieuwe composities van Peter 
Lunow voor zang, blokfluiten, 
hobo, fagot, en cello.
Aanvang 15.00 uur in de Kloos-
terkerk Thesinge, Kapelstraat 2a. 
Entree: v 10; studenten en scho-

lieren v 5. Kaarten kunt u reserve-
ren door een e-mail te sturen naar 
stichtingfelicitas@gmail.com. U 
kunt ook bellen naar nummer 050 
302 1927.

Na afloop biedt Stichting Felicitas 
u een drankje aan en is er gele-
genheid om na te praten met de 
musici en met elkaar.
Tevens heeft u deze middag de 
mogelijkheid de expositie van Rie-
neke Gollnau en Marchien Cordes 
in de kerk te bekijken. Voor meer 
informatie over beide activiteiten 
verwijzen wij u graag naar de 
volgende websites: www.retour-
warffum.nl of www.thesinge.com/
muziek en www.thesinge.com/
tentoonstellingen.

Stichting Felicitas

Myla Uitham heeft bij het waterschap Noorderzijlvest gevraagd 
naar de waterkwaliteit in het Thesinger Maar. Kun je er in zwem-
men? Het antwoord luidt kort gezegd: beter niet! Weliswaar is 
de waterkwaliteit goed te noemen in algemene zin (bijv. voor de 
planten en dieren), maar of er voor mensen schadelijke bacteriën 
in zitten wordt niet gemeten. Hier ligt dus een risico. Ook kan 
er van alles op de bodem liggen. Lees verder voor de complete 
reactie van het waterschap.

De waterkwaliteit van het Thesin-
ger Maar wordt eens per drie jaar, 
met een frequentie van twaalf keer 
per jaar, door ons waterschap ge-
meten. Het meetpunt bevindt zich 
nabij de brug over het maar. Dit 
jaar wordt vanaf januari de kwa-
liteit opnieuw bepaald. Deze is 
goed te noemen. Het betreft hier 
de fysisch/chemische kwaliteit van 
het water. Het Thesinger Maar is 
echter geen officiële zwemwater-
locatie. De bacteriologische kwali-
teit wordt daarom niet onderzocht. 
Over deze kwaliteit is dan ook 
niets bekend. Ook de aanwezig-
heid van voorwerpen onder de 

waterspiegel vormt een risico bij 
niet-officiële zwemlocaties.
Wat mij verder opviel is dat in de 
nabijheid van de brug ook een 
overstort is gelegen. Overstorten 
zijn bronnen van bacteriologische 
verontreiniging. Daarom is extra 
voorzichtigheid geboden bij het 
zwemmen in het maar na bijvoor-
beeld stortbuien.
Ik hoop u hiermee voldoende te 
hebben geïnformeerd.
 

Met vriendelijke groet,
John Laninga 

waterschap Noorderzijlvest
050-304 8343

• Gezocht: Dorpshuis de Leeuw 
in Garmerwolde zoekt een 
schoonmaker/ster,  ca. 3 uur 
per week (betaald), tijden en 
vergoeding in overleg. Reac-
ties graag naar info@dorps-
huisdeleeuw.nl of telefonisch 
050 850 8118 (Jurrien) of 050 
542 6469 (Ard).

• Gezocht: Iemand die te-
gen betaling naai- en 
verstelwerk wil doen.  
Jan Ceulen, 050 311 6551

Stoomfluitjes

verworven grond (zo’n 2600 m2) 
voor de hobby tuinbouw bedrijven 
en verkocht, zoals velen nog we-
ten, jarenlang de opbrengst langs 
de kant van de weg.
Toen de Zijlema’s naar Ten Boer 
wilden vertrekken verkochten ze 
eerst het land achter de nrs. 7a 
en 9 aan de bewoners Vaatstra en 
Oudman, die er hun achtertuin mee 
uitbreidden, en in 2003 pand, erf en 
resterend land (totaal 2500m2) aan 
Jan Ceulen en Carla Winkelman.
Deze realiseerden in 2010 op een 
deel van het voormalige weideland 
het Thesinger Meer.

• Te koop: Stormtent Holt-
kamper Utopia voor 2 per-
sonen. In redelijke staat.  
T.e.a.b. 050 542 07 29 of 
wim195@hetnet.nl.
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“De Soos”
De klaverjasavond in mei heeft 
de volgende uitslag opgeleverd:
01. Kees Wierenga …… 5673
02. Bert Buringa ………. 5522
03. Ton Bouchier ……... 4903
04. Jo Reinders………...... 4561

De volgende en tevens laatste 
keer voor de zomerstop is op 
dinsdag 14 juni, aanvang 20.00 
uur. Nieuwe kaarters zijn van 
harte welkom.

Jaarlijkse fietstocht
De jaarlijkse fietstocht van Dorpsbelangen Thesinge is gepland op 
vrijdagavond 17 juni. Hou de datum vrij, want het is de moeite waard 
om deze tocht mee te rijden: niet te veel kilometers, halverwege een 
rustpauze in een gezellig café en na afloop weer even bijkomen in 
Molenzicht. Met vriendelijke groet namens Dorpsbelangen,

Ria Stoppels, secretaris 
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Agenda Redactie

Foto van de maand

Protestantse gemeente 
Garmerwolde/Thesinge

Elke zaterdag
 » Thesinge; 15.00 - 20.00 uur: café 
De Oude School open.
Woensdag 1 juni

 » Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules NBvP, Vrouwen van Nu.
Vrijdag 10 juni

 » Garmerwolde; tussen 18.00 en 
20.00 uur: Ophalen oud papier.
Zondag 12 juni
•  Thesinge; Kloosterkerk; 

15.00 uur: Felicitas-concert. 
Trio Retour Warffum speelt 
een programma rond het ge-
tijdenboek van Thesinge.

•  Thesinge; Kloosterkerk: ex-
positie van Rieneke Gollnau 
en Marchien Cordes.

Vrijdag 17 juni
 » Thesinge; ’s avonds de jaarlijkse 
fietstocht.
Zaterdag 18 juni

 » Thesinge; 11.00 – 17.00 uur: 
Opentuinendag.
Zondag 19 juni

 » Garmerwolde; Geweideweg 7, 
11.00 - 17.00 uur: Open dag op 
het biologisch akkerbouwbedrijf 
van Piet en Vera van Zanten.
Woensdag 22 juni

 » Parkeerplaats GEO, Garmer-
wolde; aanvang 14.00 uur: 
Speurtocht voor alle kinderen van 
6 tot 13 jaar (ook voor niet-GEO-
leden). 
Zaterdag 25 juni

 » Thesinge; vanaf 9.00 uur: Opha-
len oud papier.
Woensdag 29 juni

 » Garmerwolde; 19.00 uur: Jeu de 
boules NBvP, Vrouwen van Nu.
Vrijdag 1 juli

 » Openluchttheatertje bij de Basis-
school Garmerwolde: Openlucht-
spel Rederijkerskamer ‘Wester’.
Zaterdag 2 juli
•  Molen Germania Thesinge; 

15.30 uur: opening gerestau-
reerde molen.

•  Openluchttheatertje bij de 
Basisschool Garmerwolde: 
Openluchtspel Rederijkers-
kamer ‘Wester’.

Zondag 29 mei
 » jeugddienst om 11.00 uur in 
Thesinge

 » voorganger is dhr. Epema uit 
Groningen

 » m.m.v. gospelkoor Spirit uit Ten 
Boer 

 »
Zondag 5 juni

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
 » voorganger is ds. Segger uit 
Uithuizen

 »
Pinksterzondag 12 juni

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
 » voorganger dhr. Brontsema uit 
Uithuizen

 »
Zondag 19 juni 

 » dienst om 9.30 uur in Garmer-
wolde 

 » voorganger is dhr. Epema uit 
Groningen

 »
Zondag 26 juni 

 » dienst om 9.30 uur in Thesinge 
 » voorganger is ds. Koolhaas uit 
Winschoten

Fotograaf Garmerwolde
Margriet de Haan 050-5719225
Fotograaf Thesinge
Myla Uitham 050-3023486
Eind-redactie
Garmerwolde:
Hillie Ramaker-Tepper 050-5415335
Thesinge:
Desiree Luiken 050-3023352
Jan Ceulen 050-3116551
Penningmeester
Karel Drabe 050-5411019
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementen
Abonnementsgeld: v 14,50 p.j.
Bij autom. incasso: v 11,55 p.j.
Postabonnees: basistarief + porto
Prijs losse krant v 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net
Opmaak: Strik Design

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 
16: uiterlijk dinsdag 21 juni voor 
18.00 uur.

Aron van Geffen verkleed als koning tijdens Koninginnedag  
(foto: Margriet de Haan)

Speurtocht
Op woensdagmiddag 22 
juni organiseert GEO een 
speurtocht voor alle kinderen 
van 6 tot 13 jaar (ook niet-
leden). Aanvang 14.00 uur.  
Verzamelen op parkeerplaats 
GEO. Opgave voor 19 juni, tel. 
06 25 490 240. DOE MEE!

Biologische Open dag
Op het biologisch akkerbouwbe-
drijf van Piet en Vera van Zanten, 
Geweideweg 7 te Garmerwolde, 
wordt op zondag 19 juni a.s. weer 
een ‘open dag’ georganiseerd.
Men kan diverse soorten brood 
proeven, met daarnaast een kof-
fie- en theeschenkerij. Daarbij 
koek, cake, gebak enzovoort. Na-
tuurlijk alles biologisch. Voor de 

kinderen zijn er pannenkoeken. 
Ook worden er per groep(je) veld-
excursies en wandelingen gehou-
den om zo kennis te maken met 
de biologische natuur.
Welkom op ons bedrijf van 11.00 
tot 17.00 uur. Vragen? Telefoon: 
541 6091.

Vera van Zanten

Weer een openluchtspel in Garmerwolde!
Op 1 en 2 juli wordt er in Garmer-
wolde weer een openluchtspel op-
gevoerd. Rederijkerskamer ‘Wes-
ter’ speelt het stuk ‘Domsnoeten’, 
een Groningse vertaling van 
‘Fools’ van Neil Simon.

Er wordt gespeeld in het open-

luchttheatertje bij de Basisschool.
Muzikale medewerking verleent 
de band ‘Daip River’.
U kunt kaarten bestellen bij Janna 
Hazeveld en bij de Agrishop.
 

Hartelijke groeten,
Janna Hazeveld


