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Jonge ondernemers in/uit Thesinge
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Veel mensen dromen er
van, som migen doen het:
een eigen bed rijf beginnen.
Hier drie verhalen van The
singers die de startperike
len , de lange werkdagen en
de onzekerheid voor lief na
men en die zich nu 'onder
nemer ' mogen noemen.

Menno Ritsema:

'Er komt heel wat op je af'
Klaas van der Veenen Menno
Ritsema. (Foto: Ber tbo Top)

Het witte busje met de f lit 
sende groene tekst heeft u
vast wel eens zien ri jden
door het dorp. De letters I
en T st aan voor Installatie
bedrijf Thesinge. Dit is een

, vennootschap onder firma
gevestigd aan de Kerk
straat nr. 1. De compag
nons zijn Menno Ritsema
en Klaas van der Veen, in
stallateurs van beroep. Ge
specialiseerd in alle werk
zaamheden op het gebied
van electra, gas, water,
dakbedekking, c.v. en zink 
werk.

Jong en dynamisch

Menno Ritsema is de jongste
zoon van de fam. Ritsema uit
Thesinge. Hij is 25 jaar en
werkte samen met Klaas van
der Veen, 35 jaar, bij de firma
Kroeze in Bunne. Beider ide
aal. om ooit een eigen bedrijf
te beginnen, konden ze dit

voorjaar verwezenlijken.
Menno vertelt dat dit alles te
maken heeft met het overlij
den van onze plaatselijke in
stallateur Jan Derk Slachter
in decemb er vorig jaar.
Menno en Klaas hopen net
zo'n vertrouwde naam op te
bouwen als Slachter in The
singe en omgeving had. De
vestigingsvergunning kregen
ze vlot en na de verbouwing,
achter in de boerderij van
Menno's ouders, startten ze
hun bedrijf per 1 maart.
"Er komt heel wat op je af in
het begin. We moesten de
nodige investeringen doen:
mater ialen inslaan voor het
magazijn, gereedschappen,
kantoorbenodigdheden
waaronder een faxapparaat
en een autobusje aanschaf
fen. Je moet bekendheid ge
ven aan de zaak door adver
teren en visitekaartjes en een
logo bedenken voor op de
werkbus. Daar zijn we heel

tevreden over. De kleur van
het logo is knal-g roen en dat
past bij onze instelling : jong
en dynamisc h!" legt Menno
uit.

De regio

Menno woont tegenwoordig
in Bedum en Klaas is afkom
stig uit Kolham. Vanuit deze
woonplaatsen willen ze hun
werkgebied uitbreiden. Klaas
heeft veel contacten in de
buurt van Kolham en Hark
stede en Menno in Bedum en
Thesinge. Hoewel, de afgelo
pen week waren ze op karwei
in Wezep. Via via kregen ze
de opdracht voor een grote
verbouwing in een tandart
senpraktijk.
Per telefoon en fax zijn ze al
t ijd bereikbaar. "We hebben
een pieper op zak en de tele
foon in ons kantoor wordt au
tomat isch doorgeschakeld
naar het voorhuis, waar mijn

moeder hem dan beant
woord t. Daar hebben we wel
geluk mee, dat zij dat wil
doen" glundert Menno. "Zo
kunnen we opdrachten of be
stellingen eff iciënter afwer
ken. Bovendien heeft mijn
moeder alt ijd wel een bakje
koffi e voor ons als we op de
zaak zijn!"

Toekomst

Inmiddels is er sinds kort een
tweede werkbus aange
schaft. "Het gaat lekker",
meldt Klaas vrolijk. "We we
ten dat we, zeker in het begin,
flink wat uren draaien. Maar
dat hebben we er graag voor
over." Klaas heeft in een be
drijf de installatieafdeling ge
leid. Hij heeft de ervaring om
goed in te kunnen schatt en
welk en hoeveel materiaal er
voorradig moet zijn. Behalve
het werkmateriaal staat er in
het magazijn ook een voor-



Tiemen Dolfijn:

,Je moetje gewoon aanpassen.'

Tiemen en Hilde Dolfijn met baby Jacqueline in de kas.

raad lampen en batterijen.
Op zaterdagochtend is de
zaak geopend voor de ver
koop van dezeart ikelen en al
lerlei materialen op installa-

Een bedrijf van 7200 vier
kante meter. Een gasreke
ning voor meer dan
500.000 kuub per jaa r. Zo
kunt u zich ongeveer de
omvang voorstellen van de
onderneming waarvan Tie
men en Hilde Dolfijn - Tie
men verliet Thesinge zes
jaar geleden - nu mede-ei
genaar zijn.

Tiemen was ooit van plan om
een eigen rijschool te begin
nen, maar hij werd bedrij fslei
der bij een anthur ium- tuin
der. Zijn vrouw Hilde (uit Lel
lens) vond een baan bij een
rozenkwekerij in Naaldwijk,
aan de Honselersdijk. Niek
en Nel van de Wel, de eigena
ren van de rozenkwekerij,
hadden geen opvolger. Nu
wel. Maar in plaats van rozen
groeien er in de kassen nu
anthuriums.

Anthuriums?

'Rozen kweken is enorm be
werkelijk,' vertelt Tijmen, op
bezoek bij zijn pa en moe
vlak naast het 'gasveldje' tus
sen Thesinge en Garmerwol
de. 'Daar moet je iedere dag
bij. Daarom zijn we overge
stapt naar anthur iums. Je
hebt er minder personeel
voor nodig en je hoeft er ook
geen zeven dagen per week
voor aanwezig te zijn. Werun
nen het bedrijf nu met z'n vie
ren en over een jaar of drie,
vier stappen Niek en Nel er
uit.'
Een anthur ium is zo'n stijl
volle bloem die nogal eens in
bloemstukken gebruikt
wordt. In Nederland is er
trouwens weinig vraag naar.
'We exporteren vooral naar
Duitsland, Frankrijk, Italië,
Rusland en de Oostbloklan
den. In Italië betalen ze al
gauw 15 gulden voor één
bloem, wat inhoudt dat wij er
3 gulden voor krijgen. Neder
landers vinden dat duur.
Maar dan staat ie ook zeker
dert ig of veert ig dagen!'

t iegebied. "Wij zijn dan alle
bei aanwezig om orde op za
ken te stellen."
Als U hen wilt bereiken, kijk
dan even naar de advertentie

Klimaat en sluipwespen

In de subtropische kassen
wordt het klimaat geregeld
door een com puter. 's Nachts
komt er een soort scherm
langs het glas, waardoor de
warmte binnen blijft. Tiemen
gebruikt geen chemisch e
middelen bij het opkweken
van de anthuriums. In de kas
sen worden bijvoorbeeld
sluipwespen uitgezet tegen
plagen als witte vlieg, spint of
trips. Ook is er een soort lie
veheersbeestje dat nutt ig
werk verricht in de strijd te
gen schadelijk ongedierte.
'We vermeerderen de anthu
riums niet zelf. We kopen
kleine plantjes en die kweken
we op. Vier soorten hebben
we nu: de Fantasia, de Para
diso, de Madonna en de Tro
pical. Die laatste is nu heel
populair. Het werk wat we
doen bestaat vooral uit het
gewasonderhoud, het snij
den van bloemen en dan
vooral ook het verpakken.'

in deze krant. Zowel zakelijk
als privé mag U hen bellen.

Truus Top

Risico en mode

Ook in snijbloemen bestaat
zoiets als mode. 'Daar moet
je op inspelen. Eenjaar of vijf
geleden was er veel vraag
naar oranje, bijvoorbeeld. Te
genwoordig is rood erg ge
wild en rond 1 november - Al
lerheiligen - is er veel vraag
naar wit , terwi jl in de rest van
het jaar wit het juist weer niet
goed doet.'
Eén van de grote bedr ijfsr isi
co's hangt samen met de va
lutamarkt. 'Toen de lire deva
lueerde, hadden wij dus een
prob leem, want we exporte
ren heel veel naar Italië.'

Baby mee

En hoe bevalt het leven in het
drukke Westen?
'Nu valt het wel mee,' zegt
Hilde. 'Eerst woonden we in
de binnenstad van Den
Haag, achter een fietsenstal
ling. Nu hebben we een flat,
vier hoog. Maar we gaan bij

Braderie
Garmerwolde

Op 1 juli a.s, wordt weer de
traditionele Braderie georga
niseerd in de W F. Hildebrand
straat en de L.v.d. Veenstraat
met het Shantykoor "Op
wierde 11" o.l.v. Sim Noord
hof, wereldkampioen dir ige
ren, en draaiorgelmuziek van
de familie Ridder ing.
Ook word t er weer een
plaatsje ingeruimd voor een
kindermarkt. De "handel"
moet wel echt van de kinde
ren zijn en niet b.v, een
zolderopru iming van Pa en
Moe.
De kinderen kunnen zich
vanaf 16.30uur op de Brade
rie, melden bij Lieske Mande
ma, in de W F. Hildebrand
straat.
Inlichtingen over de Braderie
bij Janna Hazeveld, W F. Hil
debrandstraat 35, tel.: 050 
414717.

Janna Hazeveld.

Tiny Smit stopt
met eindredactie

Enige jaren lang zette zij
nauwgezet de puntjes op de
i's van uw Garmer & Thesin
ger Express. Voorlopig ech
ter heeft Tiny Smit het druk
genoeg met drie kinders en
een baan. Vandaar dat zij uit
de redact ie stapt van de G&T.
We willen haar echter harte
lijk bedanken voor al het werk
dat zij voor de krant heeft ge
daan en we hopen dat Tiny's
agenda over een jaartje of
wat weer ruimte zal bieden.

De redactie

het bedr ijf wonen.'
'Je moet je gewoon aanpas
sen,' zegt Tiemen. 'Maar, dat
moet overal. In het Westen
zijn ze wat harder, zakelijker
en fanatieker. Dat is even
wennen.'
Ook baby Jacqueline, nu een
jaar oud, past zich aan. Die
gaat namelijk overdag mee
naar de kas. Midden in de
Hollandse winter kan zij in
haar blote hemmetje rond
kruipen.

Lezen jullie de G&T nog wel
eens?
'Ja hoor, alt ijd als we hier op
bezoek zijn.'

Elisabeth Tolenaar



Gonnie Pater en Nel/ian Dijkema voor de etalage van hun pak
huis. (Foto: Hereert Koekoek)

Nellian Dijkema en Gonnie Pater:

'Dáár gaan we mee bezig'
Vraagt de onderwijzer: 'En
meisje, wat wil je later wor
den?'
Zegt het meisje: 'Begrafe
nis-ondernemer, meneer.'
Nee, zo is het niet gegaan
bij Nellian Dijkema en Gon
nie Pate r. En toch hebben
ze net een visitekaartje la
ten drukken met de tekst:
'D ijkema & Pater. Uitvaart
bemiddeling.'

Nellian zat in het onderwijs
en·was eigenlijk al op zoek
naar iets anders. Gonnie had
haar opleiding middle ma
nagement afgemaakt en ont
dekte dat het bedrijfsleven
niet op haar zat te wachten.
Nellian: 'Ik had een paar be
grafenissen meegemaakt en
ik ging me afvragen waarom
dat altijd zó ging en niet an
ders. Daar ben ik over gaan
lezen.'
Gonnie: 'Er werd een klein
kind begraven van vrienden.
Dat was een heel ander soort
begrafenis, heel persoonlijk.
Tot dan toe vond ik een be
grafenis altijd juist heel ón
persoonlijk. Het ging niet om
de persoon die was gestor
ven, maar om de organisatie
eromheen. In die periode las
en hoorde ik er opeens heel
veel over. Programma's op
televisie. Artikelen. En ik
dacht: daar moet ik wat mee
doen.'

Samen gingen Nellian en
.Gonnie eens informeren wat

er zoal voor nodig is om uit 
vaart-ondernemer te kunnen
worden. Vestigingspapieren ,
bijvoorbeeld. Daarvoor halen
zij (hopelijk) in juni hun di
ploma uitvaartverzorging.
'Een heel saaie studie,' zegt
Gonnie, 'met weinig aan
dacht voor het menselijke.
Dat maakt het voor ons extra
zwaar. We hebben er ook
aanvullingen bijgedaan: een
cursus gesprekstechniek bij
voorbeeld en verlieskunde.'
Verder heb je een ruimte no
dig. Die was gauw gevonden.
'Een pakhuis van mijn vader
kwam leeg,' vertelt Nellian.
'Aan de Schoolholm in de
stad . Vanaf septem ber vorig
jaar zijn we bezig geweest
met de verbouwing. Zo lang
zamerhand zijn we comp lete
bouwvakkers geworden. We
hebben er een soort winkel
van gemaakt. Om alles rond
de dood wat meer openbaar
te maken. Er liggen boeken
over stervensbegeleiding en
rouw, ook boeken voor kin
deren. We hebben werk
staan van kunstenaars die
zich bezighouden met vorm
geving rond de dood : urnen,
herdenkingsmonumenten,
kisten en dergelijke. Er zijn al
lerlei folders van stichtingen
en groeperingen die zich be
zighouden met het onder
werp sterven. Verder kunnen
we mensen informeren over
wat met sterven, uitvaart en
rouwverwerke n te maken
heeft .'

I

Wat is er dan nog meer no
dig? Praktijkervaring. Die
hebben ze via stages opge
daan bij bestaande onderne
mingen.
Leren afleggen, is zo'n stukje
praktijkervari ng. Nellian:
'Werkzaam in het mortua
rium van het Mart inizieken
huis hebben we van Agnes
een heel goede begeleiding
gekregen. Eerst heel veel
theorie, heel rustig, op een
prettige manier. Ik ontdekte
dat ik het afleggen eigenlijk
heel mooi werk vind.'
Gonnie: 'Het afleggen hoort
bij de rouwverwerking. Het is
het laatste wat je voor ie
mand doet. Daarom vinden
wij het belangrijk dat nabe
staanden daar zelf een ac
tieve rol in vervullen. Als zij
dat moeilijk vinden, kunnen
we hen erbij betrekken in de
kleinere detai ls: het haar
kammen, een sieraad om
doen. Maar natuurlijk hóeven
mensen niet aanwezig te zijn
bij de laatste verzorg ing.'

Niet beter, wel anders

'Wij willen het niet beter doen
dan andere uitvaartbemid de
laars, wel anders,' zegt Nel
lian. Persoonlijker. Met meer
inbreng van de mensen die
afscheid nemen.
Maar is daar wel tijd voor?
Als iemand sterft, moeten de
nabestaanden immers on
midd ellijk allerlei zaken rege
len en bedenken?

'Dat tijdgebrek is een misver
stand, zegt Gonnie. 'In feite
heb je vijf dagen de tijd. Het
klopt wél dat er de eerste dag
veel beslissingen genomen
moeten worden , in verband
met de rouwadvertentie en
de kaarten die de deur uit
moeten.'
Nellian: 'Je moet mensen het
gevoel geven dat ze wéi tijd
hebben om zelf beslissingen
te kunnen nemen. Erkan heel
veel. Thuis opbaren . In eigen
auto naar de begraafplaats .
Een bijzondere ceremonie.
Een orkest in de aula. We zijn
bij de drie noordeli jke crema
toria langsgeweest om te vra
gen welke mogelijkheden er
zijn. Dan blijkt gewoon dat er
heel veel kan.'
Gonnie: 'We hebben nu zelf
stand ig twee begrafenissen
gedaan. De mensen erbij be
trokken . Dat hoeft niet altijd.
Voor sommige mensen is het
prettig als iemand anders al
les bedenkt en regelt. Maar
voor anderen is het juist wel
nodig om er zélf meer aan te
kunnen en mogen doen. Dat
hoor je vaak naderhand: het
gebeurde allemaal zo snel,
het overkwam me, we heb
ben het niet echt beleefd. Dat
kan enorme prob lemen ge
ven. En juist dát willen wij dus
anders.'

Klan ten

U vindt het misschien (nog)
geen prett ig idee, maar de
part ners 'Dijkema & Pater'
zijn nu druk bezig om hun
klantenkr ing op te bouwen.
Gonnie: 'Vanaf september
gaan we ook lezingen geven
om mensen te informeren
over wat mogelijk is. Verzeke
raars hebben al contact met
ons opgenomen, in plaats
van andersom. Dat is toch
een soort bevestiging van
wat we proberen te doen. We
gaan op uitnodiging het ko
mende weekeinde naar Am
sterdam, waar de Oosterbe
graafplaats 100 jaar bestaat.
Daar is ook de presentatie
van een tijdschrift , dat heet
'Doodgewoon'. Dat t ijd
schrift komt natuurlijk in ons
assorti ment in de winkel.'

Het pakhuis aan de School
holm is geopend elke dins
dag, woensdag en donder
dag van tien tot vijf uur (en op
afspraak). Ook uit 'doodge
wone' nieuwsgierigheid kunt
u daar zomaar binnenlopen.

Elisabeth Talenaar



Koninginnedag Garmerwolde. (Foto: Els Kncl- Licntl

Te koop aangeboden: eenpersoons
bed 200x90 +bijpassen d bureau voor
tienerkamer. Tel. 050-416587.

Te koop aangeboden: moulinex grill 
bakoven, hoekbad. Tel. 050·4 16049.

Te koop aangeboden: motor Honda
CB400 bouwjaar 1983 (prijs n.o.t.k .)
en kinderwagen/buggy merk Bébé
Comfort, nieuwpr ijs ruim f 500, nu f
175. Tel. 05902-3723.

Te koop aangebode n: wij zoeken
goed tehuis voor onze twee pony's,
eenzeerpittige schimmelru in. scho lt
hoogte plm. 135 cm en een Shetlan
der hengstje. Geen handelaren . Tel.
05902-1731 of 050-424948.

Stoomfluitjes

En samen met u lijken we welke

lening het be ste bij u past.

Zo houden we terdege rekening

met uw persoonlijke

wensen en omslamlig 

heden. M .I .llwerk

noe men w ij dat.

Belof kom even

langs als u wilt wet en wat uw

Icenmogcl ijlthcdcn zijn . Wij advise rcn

BlIJ 1:1

Dan hebben
wi] een lcnino

b
naar wens.

ugraag.

Rabobank. Aangenaam.

Een andere auto. Nieuwe meu.

kis. De ...e rbo uwing van ee n huis. . .

Wie geld wil lenen moet bij de

Reboban k zijn.

Dat Is wel zo ver 

trouwd en u vind t er

"'cr<,,chil lt'ndl' voorde

lige leenvcrmen .

Als u e ven belt of langskomt.

rekenen wij u precies voo r boevee l u

kunt lenen.

Muziek en
vertier op 30/4

Koninginnedag Thesinge "Er zit muziek in". 1I./.n.r. Latte , San
ne, Mieke. Jentins. Emma. (Foto : Roe lie Karsfjns)

Thesinge. Koninginnedag.
Het was als vanouds: stra
lend zonnetje, vrolijke men
sen, vlaggen en muziek, een
kleurige optocht, een (echt)
fantastische playbackshow
op het schoolplein, span
nende (en natte !) kanowed
strijden en tot slot nog een le
vendig feest in café Molen
zicht. Het kon niet op.

Doe
eens een

wens.
het echtpaar De With 
Doornbosch aan de
Dorpsweg nummer 30 te
Garmerwolde op 10mei j.1.
55 jaar getrouwd was?
de familie Duursema van
de Dorpsweg 22 bij het
graven in de tuin een
"bom" tegen kwam? De in
allerijl gewaarschuwde bu
ren er achter kwamen dat
het zijn eigen koperen
fietspomp was?

Wist-u-dat

Detta van der Molen.

's Middags was er voor de
jeugd tot twaalf jaar een play
back show met als presenta
tor "Hennie Huisman", spe
ciaal overgekomen uit Urk.
Hennie Huisman praatte de
show op sublieme wijze aan
elkaar en wist de jury - be
staande uit Alco Mulder,Han
nie Havinga en Gerrit Wiekei
- na elk optreden een origi
nele reactie te ont lokken.
De groepen en solisten die
optraden waren stuk voor
stuk goed voorbereid. Er was
veel werk voor verzet door de
diverse ouders. De aanwezi
gen hebben er ook echt van
genoten.
Er kunnen maar een paar de
besten zijn; de jury heeft het
er heel moeilijk mee gehad
wie dat waren. Het eindresul
taat lag heel dicht bij elkaar.

Het is haast traditie, maar
wederom waren de weergo
den ons gunst ig gezind. Er
was een uitgebreid pro
gramma dat begon met een
rondgang van de muziek
korpsen Harmonie en Juliana
door Garmerwolde. Voor de
leden van de jeugddrum
band, die met een tamboerijn
liepen, een hele wandeling
voor de eerste keer. Er waren
dan ook pijnlijke voeten na af
loop.

De schoolgaande jeugd reed
achter de muziek aan op ver
sierde fietsen. Het thema
was dit jaar muziek. De aller
kleinsten zaten op prachtig
versierde wagens.
Aan beide onderdelen was
een wedstrijdje verbonden.

Koninginnedag
1994

Marijke van Zanten was die
dag Wia Buze. (Foto : Teunis Tooi



De Rijge speelt...
Tango

Toneelgroep De Rijge uit The
singe komt dit jaar met een
stuk getiteld Tango (van Sla
womier Mrozek),een tragiko
medie in drie bedrijven.
Plaats van handeling: de
schuur van Bovenrijger 19.
Arthur, de gedreven student ,
is wanhopig op zoek naar de
zin van het leven. Hij is opge
groeid in het idyllische dorp
Thesinge, op de boerderij
van zijn familie aan de Boven
rijgerweg. Met de dood van
zijn opa zijn langzamerhand
de boerderij plus alle normen
en waarden in verval geraakt.
Arthur doet vertwijfe lde po
gingen om met zijn princ ipes
dit immorele zooitje tot de
orde te roepen, maar de rest
van het gezelschap (moeder
Eleonora, vader Stomil, oma
Eugenie, oom Eugene en
huisvriend Eduard) schijnt

Toneelgroep De Rijge.

zich prima te vermaken. Ar
thur gaat, gebruikmakend
van zijn nichtje Ala, tot het ui
terste om zijn familie voor het
totale verval te behoeden.
Tango, een afscheid van
oude idealen en het verlan
gen naar vrijheid. Het stuk
wordt gespeeld op vrijdag 1
juli (première), 2, 15, 16,22 en
23 juli. Voor kaarten kunt u
bellen 05902-1731/2257.

Stomil terug

Het is lange tijd stil geweest
rond onze dorpsgenoot en
kunstenaar Stomil. Een crea
tieve crisis heeft enkele jaren
zijn inspiratie geblokkeerd en
al die tijd hebben we zijn
kunstzinnige experimenten
moeten missen. Maar... hij is
terug. Op zaterdag 25 juni
om 16 uur gaat hij een experi
ment uitvoeren dat zijn
weerga niet kent. 'Het gaat
om actie en reactie, om

Normen en
waarden

Thesinge lijkt soms een oase
in een wereld die afglijdt naar
chaos, apathie en geweld.
Lijkt, want de werkelijkheid is
anders. Ook in Thesinge be
ginnen gezagsgetrouwheid
en harmonie scheuren te ver
tonen. De jonge student Ar
thur, bijgestaan door zijn le
venswijze oom Eugene, zal
op 25 juni Thesinge aandoen
om in dit traditione le dorp
dergelijke ontwikkeli ngen te
keren. Om 16 uur houdt Ar
thur zijn redevoering aan de
haven. Detite l van de verhan
deling luidt: 'Herstel van orde
en gezag... ook in Thesinge.'

Muziek e n dans
in Klooste rke rk

Zondag 5 juni om drie uur is
er in de Thesinger Klooster
kerk een dubbel optreden:
van het Ensemble Midde
leeuwen-Renaissance (olv
Jankees Braaksma) en de
hofdansvereniging Plaisir
Courtois (olv Dirk Stobbe).
Dit concert wordt georgani
seerd door de stichting OSA
in samenwerking met de Cul
turele Vereniging gemeente
Ten Boer. Toegang f 2,50.

schijn en werkelijkheid. Méér
zeg ik niet,' aldus Stomil. Ui
teraard zal zijn toegewijde
vrouw Eleonora hem ook
deze keer assisteren. Fans
en sceptici, jong en oud,
komt allen op 25 juni om 16
uur naar de haven in Thesin
ge!

Lopen voor
basket

Zaterdag 21 mei om 14.10
uur werd het startschot (cla
xon) gegeven voor de spon
sorloop van de Jeugd Groep
Thesinge. Net als de 'op
brengst' van de cabaret
avond wordt ook deze op
brengst besteed aan de te
plaatsen basketbalpaal op
het sportveldje in Thesinge.
Ook hier een magere op
komst qua lopers en toe
schouwers. (Thesinge, leeft u
nog???)
De sponsorloop verliep voor
spoed ig. Ranja en water wa
ren aanwezig om de lopers
rennende te houden en na
een uur kon worden bere
kend dat sponsorloop ruim
800 gulden had opgebracht.
Lopers en sponsors , hier
voor bedankt!

JGT

Dé blues
in D é Le e uw

Het gaat weer gebeuren: een
grootscheepse bluesavond
in Garmerwolde. De Ameri
kaanse zangeres Leontene
Dupree zal op zaterdag 18
juni optreden in dorpshuis De
Leeuw. Miss Dupree komt
voor enkeleexclusieve optre
den uit Chicago naar Neder
land; bluesgrootheden als
Bobby Bland en Albert King
voorspellen dat zij de vol
gende Blues Queen zal zijn!
Aanvang 22 uur, toegang 10
gulden.
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Fietsen voor GEO

(Foto: Bertho Top)

Filialen:
Nieuwew eg 3
Winkelcentrum
PaddepoeJ

Elisabeth Tolenaar

den.'
Op donderdag 9 juni begint
hun eerste etappe in het
Deense Täsinge (waarvan
daan Andries van de Meulen
ooit eenansichtkaart stuurde .
naar de familie 'Top en Co') . Ó:

Op vrijdag 10 juni worden de
fietsers aan het einde van de
dag (en zo'n 6 á 700 kilome
ter verder) ingehaald op het
sportveld je van Thesinge,
waar natuurlijk dan flink feest
wordt gevierd. Allemaal ko
men!

(A/jnkelcentrum Lewenborg
Klljult 28 5
9703 LC Groningen
Telefoon 050-4 14746~

.

Boekholt
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II./.n.r. Ad van Zalk, Henk Reinders en Jaap Hindriks..

Delta iseen nieuw brilleglas bezigheden waarbi j het prettig
van Essilor, met een veel af zelfs nodig is om aak op
groter bereik dan een gewoon grotere afstonden binnen hond-
leesglas. Delto biedt goed bereik goed en scherp te kun-
zicht op alle afstanden binnen nen zien.

ongeveer 1 meter. :mul Bijvoo rbeeld bij het werken
Dat maakt Delta bij uit- '. ~~ aon een burea u, tekentafel

stek geschikt voor die • • af bi] het knutselen.
"" - -- -- -

DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONE LEESGLAZEN

lemaal zo serieus oppakt. We
wilden deze tocht sowieso
doen, maar op deze manier
wordt het weer iets heel bij
zonders. Werijden nu met z'n
drieën, maar liever hadden
we er vier gehad, zodat je ge
makkelijker in een bepaalde
formatie kunt rijden. Maar op
deze manier zal het ook wel
lukken. We kennen elkaar
goed , we hebben veelsamen
getraind, dus dat moet goed
gaan. Met t óch een beetje
spanning erin. Een tocht van
250 kilometer zouden we zelf
niet meer zo spannend vin-

Krijn Veuger
repareert

correct !!!

Defietsers Ad van Zalk, Henk
Reinders en Jaap Hindriks
zijn er helemaal klaar voor.
Henk Reinders: 'We zijn uit
gegaan van de 10 procents
regel, namelijk dat je voor
een tocht van zo'n 300 kilo
meter ongeveer 3000 kilome
ter getraind moet hebben.
Het is geen fluitje van een
cent. Er komen altijd momen
ten dat je het echt moeilijk
hebt. Ikzelf heb bijvoorbeeld
altijd last met de voeding;
dan kan ik er niets meer inkrij
gen. Je wurgt het eten er ge
woon door, dat moet wel. Ad
had vorig jaar, bij die fiets
tocht vanuit Maastricht , op
een bepaald ogenblik last
van buikpijn .
We vinden het trouwens heel
leuk dat de vereniging dit al-

Repareert bij u thuis
of in de werleplaats.
Ook voor onderdelen.

Rijl(sweg 130 B1.
GRONINGEN

tel . OSO - 419791

WASMACHINE.
KOELKAST, OVEN,
DROGER OF UW
TELEVISIE ENl.

DEFECT?

organiseren. De actie wordt
professioneel aangepakt en
van iedere mogelijkheid om
publiciteit te krijgen (krant,
radio, televisie) wordt ogen
blikkelijk gebruik gemaakt.
De fietstocht is één van de
acties waarmee het beno
digde bedrag van 75.000 gul
den binnengehaald moet
worden. Vijftien GEO-Ieden
gaan bij de deuren langs om
de formulieren weer op te ha
len. Ook bij het bedrijfsleven
wordt aangeklopt.

U hebt deze week een blauw
formulier in de bus gekregen
van GEO, over de fietstocht
van Tàsinqe naar Thesinge.
Met uw bijdrage (sponsoren
per kilometer of een vast be
drag) zal straks in Garmer
wolde een nieuw clubhuis
verrijzen voor de vele voet
ballers en voetballertjes die
onze dorpen rijk zijn. GEO
heeft maar liefst negen
jeugdteams; dat is echt uniek
en bovendien belooft dat nog
wat voor de toekomst.
De oude kantine is in '86
neergezet, een noodlokaal
dat voor de beroemde sym
bolische gulden werd ge
kocht van de gemeente.Toen
werd al gezegd: dit is niet blij
vend. Nu, acht jaar later, is de
behoefte aan een betere ac
commodatie evident. Die
nieuwe kantine moet er dus
komen - en aan de inspan
ningen van GEO-topman
Bertho Top uit Thesinge zal
het niet liggen. Die is zo'n
beetje fullt ime in de weer met

~

ft"-Itt G renen M eubel PakhuisJ
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Voor al uw:
Bedden , Kasten , Tafels enz.,
in bl an khout en loogkfeur.
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Feest in de Luddestraat in Thesinge. (Foto: Bertho Top)

Vlaggen en muziek voor.. .

Bij écht bijzondere evene
menten in Thesinge gaat de
muziek de straat op. Konin
ginnedag , bijvoorbeeld. Of...
wanneer Roger Abbring zijn
zwemd iploma A haalt.
Tien jaar lang heeft de nu 16
jar ige Roger zwemles gehad.
In het Noorderbad, in Help
man en zelfs in het nieuwe
Kardinge heeft hij al ge
zwommen. En eindel ijk, na al
die jaren doorzetten, heeft
deze sportman op zaterdag 7
mei het begeerde diploma
behaald . Reden voor feest.
De Luddestraat hing vol vlag
gen en vlaggetjes, de buurt
liep uit en de Thesinger mu
ziekvereniging (waar zelfs de
kleine Ewout Boer zijn part ij
tje in mee blies) zorgde voor
een geweldig openluchtcon
cert.
Overigens verklaarde Roger
dat het bij dit ene dip loma
niet zal blijven. Hij gaat door
totdat hij álle zwemd iploma's
aan de muur kan hangen.

Ingezonden brief:
'Het bijzondere van dit di
ploma zal een ieder bekend
zijn, en zoniet informeer dan
even bij de buren. Hoe het
ook zij, wij willen via deze
weg ALLE mensen die heb
ben gereageerd op het af
zwemmen van Roger mid
dels een kaart , geld enJof feli
citaties , hartelijk bedanken.
Ook het muziekkorps dat een
geweldige serenade aan Ro
ger bracht, verdient een
pluim en dankwoord. De ge
speelde tonen raakten zo af
en toe eengevoelige snaar.In
één woord prachtig. En niet
te vergeten de kinderen die
liedjes zongen en Roger feli
citeerden; bedankt jongens
en meisjes, het was heel leuk.
Roger vond het prachtig en
heeft vanwege het hele ge
beuren nauwelijks kunnen
slapen, maar dat was het ze
ker waard. Met name de ini
tiatiefneemster en haar help
sters wil ik hier nog evennoe-

men: Corrie van Houten,
Betty Slager en Ina van Zan
ten. Dames, bedankt, we zuI
ten deze dag niet licht - wat
zeg ik... nooit! - vergeten. Wij
hebben genoten, en met ons
de rest.
Zo zie je maar weer waarin
een klein dorp groot kan zijn.
Thais'n bedankt, namens

Anje Abbring, Ria Stal en Ro
gerAbbring '

Kaartclub "de Soos" te Garmer
wolde

Uitslag mei 1994:
1. Mevr. R. Tebbes 7534; 2. Mevr. A.
Aeinders 6743; 3. Hr. J. Aamaker
6550; 4. Hr. H. Vliem 6480; 5. Hr. G.
Bouwman 6365. Poedelprijs: Hr. J .
Aeinders 5253.

Muzikale
wereldreis

Vrijdag 24 juni komt de vrou
wenzanggroep Which Witch
is Which naar de Thesinger
Kloosterkerk voor een muzi
kale wereldreis. Het is een
heel speciaal programma
met pop , modern klassiek,
jazz, wereldmuziek, improvi
satie en theater. Er wordt a
capella en onversterkt ge
zongen. Dit is een uniek pro
ject van vijf Groninger zange
ressen met allemaal een
grote staat van dienst in de
popmuziek, de jazz en/of het
theater. Het zijn Joke Wie
ringa (artistiek leidster), Inki
de Jong e, Sina Keuning,
Alina Kiers en Josje van Zan
den. Aanvang half negen,
toegang f 7,50 (voor CVgTB
leden f 5,00).

Kostelijke
Kösters

Vrijdag 20 mei. Iets na half
negen galmden de eerste
klanken door café Molen
zicht van cabaretgroep K ös
ters uit Winsum. In de niet ge
heel uitverkochte zaal ver
zorgden zij een voorstell ing,
op uitnodiging van Jeugd
Groep Thesinge. In het begin
was de zaal nog niet zo vol,
maar na verloop van t ijd kwa
men er toch steeds meer
mensen bij. Zelfs de 'burge
meester' van Thesinge
(H.M.), zo werd zij door de
zanger van de groep Jaap
Rosema genoemd, kwam te
laat.
Na verloop van tijd kwam de
stemming er goed in. Ze zon
gen van de Beatles tot John
Denver en van Gert & Her
mien tot Eric Clapt on. Dit al
les met Gron inger teksten.
Na de tweede pauze werden
zelfs de tafels en stoe len aan
de kant geschoven en werd
er aardig op Groninger rock &
roll gedanst. Ook de polo
naise - met een ommetje via
de Molenweg - kwam er aan
te pas.
Ter afsluiting van deze toch
wel zeer geslaagde avond
werd het Gron inger volkslied
gezongen .

Marrit van der Meulen
Kor van Zanten

Heis dub Th e s inge

Voor de dagtoc ht naar West-Fries
land op 22 juni 1994 zijn nog enkele
plaatsen vrij!
Opgave bij E. Havinga, tel. 050 
416516.

M. Ritsema. Bedum tel. 05900· 13830 K. v.d. Veen, Kolham, tel. 05980-93504
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Installatie bedrijf
Thesinge V.o.f.

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fax. 05902 - 4693

king

• elect a
• gas
• water
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Voor aardappelen,
groen ten, fruit, exotische
vruchten en primeurs
gaat U naar de

echte
Groenteman

; ~i

Groentehal
VEGTER
Ten Boer

BRUILOFTEN
FEESTEN
RECEPTIES
VERGADERINGEN
ZALENVERHUUR
050-4 16244

Dorpshuis "de Leeuw"

Voor uw :

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde

Tel. 2592 - Ten Boer
Tel. 1368 - St. Annen



Het bevrijdingsbos in Noorddijk

Onder redelijke publieke belangstelling en bij de klanken van het Groot Koor Groningen is een
49-ja rige esdoorn geplant in het bevrijdingsbos. De officiële handelingen werden verric ht door
twee Canadese oud-strijders en de dochters van Vander Schalie, de ontwerper van het kunst
werk. (Foto : Wolter Karsfins)

Veel mensen uit Thesinge
en Garmerwolde f ietsen
over de Stadsweg naar
Groningen. Sinds een paar
jaar staat er aan hun rech
terhand . een bos in de
groei , het "bevr ijdings
bos". Waarom heet het zo
en waa rom is het geplant?

Zoals iedereen wel weet is
Nederland in 1945 bevrijd
door de geallieerd en. In het
Noord en waren dat voorna
melijk Canadezen. Neder
land, en zo ook Groningen ,
viert elk jaar de bevrijding;
vaak bescheiden , maar ie
dere vijf jaar uitbundiger.
Maar er komt een tijd dat de
mensen, die de oor log heb
ben meegemaakt, er niet
meer zijn en er ook niet meer
over kunnen vertellen. De vie
ring van vijf mei gaat dan
waarschi jnlijk steeds minder
leven. Om nu te voorkomen
dat alle herinneringen gaan
verdw ijnen, is er in Gronin
gen een stichting opge richt
die ten doe l heeft een blij
vend monument te realise
ren.
Er is veel over gepraat wat
het moest wor den: een sta
tisch monument, zoals bv.
een man op een paard (waar
men na een aantal jaren toch
niet meer naar kijkt) of iets
wat blijft boeien.

Bestemmingsplan

Het idee van een bevrijdings
bos kwam mede tot stand
door een bestemmingsp lan
van de gemeente Groningen.
De gemeente Groningen
heeft het gebied tussen
Noorddijk en de Thesinger
Maar bedoeld als recreatie
gebied, met hierin bos , wan-

TEN BOER

Wie slager Siegers
kent, zoekt niet.

Wie zoekt, kent
slager Siegers niet.

R. H. SlEGERS
Uw slager

05902-1 272

delpaden en kano-recreatie.
In dit kader leek het de Stich 
ting een goed idee om als
monument een Bevrijdings
bos aan te leggen.

Hoe ziet het bos eruit?

Zoals gezegd is Groningen
bevrijd door de Canadezen ;
het lag dus voor de hand om
een Canadese boomsoort te
nemen. De nationale boom
van Canada is de Meaple
Leaf (esdoorn), waarvan het
blad in de vlag is terug te vin
den.
Twee jaar geleden is men be
gonnen met het planten van
esdoorns . Dit ging met enig
ceremonieel gepaard. Er wa
ren enkele oud-strijders aan
wezig, oude legervoertuigen,
enz. De esdo orns, die toen

rHAARSTUDlcY

Perfektie in haarmode

Wl gb oldstr aat6, 9791 CR Te n Boer
Tel efoon (05902 ) 2 15 1

gepoot zijn, kwamen orig i
neel uit Canada.

Hoe groot wordt het bos?

In totaal komen er 30.000 bo
men te staan. Deze komen
echter niet uit Canada, dat
zou een veel te kostbare zaak
worden. Bovendien hebben
een aantal Canadese bomen
het niet overleefd. Het pro 
ject wordt gef inancierd doo r
de burgers zelf. Dit werkt als
volgt: iedereen kan een
boo m kopen voor f 10,-. De
eigenaar krijgt een certificaat
en helpt mee het bos te reali
seren. Momenteel zijn er on
geveer 15.000 bomen ver
koc ht. Ook in Canada loopt
een aktie om deze bomen te
verkopen en dat gaat uitste 
kend. Tevens wordt het be-

Oosterstraat 36
GRONINGEN

Tel. 050-143365

• Advies met behulp
van loopband en
voetana lyse-c om pu
ter

• Meest uitgebreide
schoenenko llekt ie
van Noord -Neder-
land (600 modellen)

drijfsleven benaderd. Maar
één ding staat voorop : er ko
men geen reclameborden in
het bos , waarop b.v. staat
"dit bedrijf heeft een x aantal
bomen gekocht ". Alle kopers
blijven anoniem. Deze anoni
miteit heeft ook een symboli
sche betekenis: een groot
aantal Canadezen dat Gro
ningen bevrijd heeft en er
voor gevallen is, is altijd ano
niem gebleven. Door de eige
naren van de bomen ook
anoniem te houden, worden
alle Canadezen geëerd.

Hoe komt het bos er uitein
delijk uit te zien?

Het stuk grond loopt van de
Noorddijkerweg langs de



Groninger brugklassers
terug in de geschiedenis

Stadsweg tot aan het Thesin
ger Maar. Het voorste ge
deelte blijft grasland, waar
paarden kunnen grazen. Hal
verwege komt een verhoging
van gras, waarin met rode
vaste planten het figuur van
een esdoornblad wordt uit
gebeeld. Daar achter komt
een plein, dat verhard is.
Rondom het plein komen
bankjes; in het midden van
het plein staat een nu 49-ja
rige esdoorn (de oorlog is
ook 49 jaar geleden). Om
deze esdoorn wordt een mo
nument gemaakt van staal:
er komen drie stalen balken
rondom de boom, die naar
boven toe als een holle cirkel
de kroon gaan omslu iten. 's
Zomers zal er weinig van te
zien zijn (dan groeien de tak
ken er doorheen),'s winters
des te meer. Het geheel
wordt uitgevoerd in donker
blauw. Dit kunstwerk is ont
worpen door de heer Vander
Schalie.

Vanaf dit plein loopt er een
verhard pad naar een tweede
plein achter in het bos. Dit
plein is niet verhard, maar
met gras begroe id. Langs het
pad komen plaquettes van
natuursteen te liggen. De Ver
enigde Naties heeft tien stel
lingen aangenomen over de
rechten van het kind, zoals:
het kind heeft recht op onder
wijs. Deze stellingen komen
op de natuurstenen te staan.

Wanneer is het klaar?

Het is de bedoeling dat in
1995 - wanneer het 50 jaar
geleden is dat de oorlog was
afgelopen - het bos ge
schonken wordt aan de Ca
nadezen.

Aangezien dit kado niet mee
te nemen is, wordt het onder
houd uitbesteed aan de ge
meente Groningen. De Stich
ting blijft er op toezien dat al
les zo blijft zoals het is en dat
het goed onderhouden
wordt.

Op 5 mei van dit jaar is met
enig ceremoniee l een es
doorn van 49 jaar gepoot.
Deze esdoorn is afkomst ig
uit een bomen bank. Hij is nu
reeds geplant om hem de tijd
te geven om te groeien.

Voor het tijdstip van 50 jaar
na de bevrijding is gekozen
om een hele prakt ische re
den: de meeste Canadezen
die Groningen bevrijd heb
ben, waren rond de dertig
jaar. Deze mensen zijn nu
rond de tacht ig jaar. Het is de
bedoeling dat er een aantal
Canadese bevrijders bij aan
wezig zullen zijn. Dat is nu
nog mogelijk, maar over tien
jaar waarschijnlijk niet meer.
We hopen allemaal dat het
bevrijdingsbos een geëerd
monument zal worden, dat
ons nu en in de toekomst
blijft herinneren aan iets dat
we nooit hopen te beleven.

Detta van der Molen.

PureelI
programma

Op zondagmiddag 19 juni
wordt er door een groep pro
fessionele zangeressen en
muzikanten een programma
gebracht rond de componist
Purcell in de Kloosterkerk
van Thesinge. Aanvang 15
uur.

Medio september 1994 zal
Garmerwolde het startpunt
zijn van een histor ische mani
festat ie waar met de hulp van
honderden vrijwilligers liefst
3500 brugklassers uit de pro
vincie Groningen terug in 'de
geschieden is' zullen gaan.

Onder het motto 'De jeugd
ontdekt de kerk' zal de Stich
ting Groninger Kerken een
manifestatie voor de jeugd
organiseren waarbij in een
dagprogramma een deel van
de oude Stadsweg, gelegen
tussen Garmerwolde en Ten
Boer, zal worden omge
toverd in een historisch thea
ter. De kinderen maken een
tocht door de geschieden is
beginnende in de Middeleeu
wen, via de roerige zestiende
eeuwen de reformatie en ein
digend in de Verlicht ing ende
vroege negentiende eeuw.
Naast ontmoetingen met de
toenmalige gebru ikers van
de Stadsweg - zoals reizi
gers, handelaren, kleine troe
pen soldaten, monn iken, be
devaartgangers, adel en boe
ren - zullen de kinderen ook
getuige zijn van marktsce
nes, conflicten tussen men
sen en groepen en histori
sche gebeurtenissen.
Hoogtepunten van deze
gang door de historie vor
men de korte programma's in
en rond de kerken van Gar
merwolde en TenBoer.

Gedacht wordt aan een kort
programma in de kerk van
Garmerwolde (ca. 10 tot 15

minuten) waarin zang, mu
ziek, voordracht en vooral
aankleding een belangrijke
zullen spelen. Buiten de kerk
zullen tegelijkertijd werklie
den (anno 1500) werken aan
de restauratie c.q . het onder
houd van de kerk.
In en om de kerk van Garmer
wolde zullen ongeveer 50
mensen bezig zijn om de kerk
te bevolken, waaronder een
Gregoriaans koor en bijv. de
toneelverenig ing uit Garmer
wolde .
Buiten kunnen figuranten de
rol van monniken en nonnen
vertolken. Een wagenspel
kan worden gespeeld door
plm. vijf personen die daar
enige ervaring mee hebben.

Op de Stadsweg zullen een
paar honderd acteurs en fi
guranten de kinderen verma
ken. Halverwege is er een
markt en kan men iets eten.
Uiteindelijk zal na een kort
programma in de kerk van
Ten Boer de tocht eindigen
temidden van een kleine
veldslag.

Jan van Dijk

Jan van Dijk. (Foto: Els Knof-Lich tl

DROGISTERlJ·PI\R.FUMEIUE-REFORM·8CIH)()NHEIIJSS.A.LON

TELEfOON 050-410508

SchoonheIdualon

"ANIC"
- plan taardige en dierproefvrije kosmetica
- elek trisch ontharen
- zo nnebank

Z ickc nfonds/ Pa rt iculicr

Bchan deling op afspraak

05902-2~ 18 G .N. Schulte rlaan 21. Thesinge

HOUT
PLAATMATERIAAL

KEUKENS
VLOEREN

PLAFONDPANELEN
TUINHOUT

HOUTMARKT NIJDAM
Woldweg 6-8, 9734 AC Groningen-Ruischerbrug

t/o wijk Lewenborg
Tel. 050-416135 Fax 050-415751



Foto van de maand

10mei, gedeeltelijke zonsverduistering goed te zien op de dijk in Thesinge. (Foto: Teunis Ton)

REDAKTIE
ADRESSEN
Redaktie Garmerwo lde:
Carel Hazeveld, Detta V.d. Molen,
Henk Remerie (fotograaf,
tel. 050-419630), Ineke Teunis,
Hillie Ramaker- Tepper,
Els Knol-Licht.

Redakt ie Thesinge: Peta Jurjens,
Teunis Ton (fotog raaf,
tel. 05902-3723). Elisabeth Totenaar.
Roelie Karsijns , Truus Top ,
Metha Nijkamp, Lucie Kol-S lachter .

Eind-redaktie Garmerwolde:
Ineke Taunis. L. v.d, Veenstraat 5,
tel. 050- 421160

Eind-redaktie Thesinge:
Elisabeth Tolenaar, De Dijk 4,
tel. 05902·3795

Lay-out: Lucie Kol-Slacht er,
Metha Nijkamp

Administrat ie: Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge.
tel. 05902 ·3896.
Bank: Rabo Garmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749
giro v.d . bank 815949 .

Abonnementsge ld f 17.50 p.j.

Kopi j inleveren: voor donderdag 16
juni 19.00 uur.

"Clubje"
Tijdens de playbackshow
van de jeugd op Koninginne
dag trad het Garmerwold er
meisjes Clubje ook op. Dat is
de meiden zo goed bevallen,
dat ze daarna doorgegaan
zijn met elkaar als "Clubje".

Het "Clubje" stelt zich ten
doel om geld in te zamelen
voor Unicef. Elke maandag
middag vanaf een uur of vier
willen de leden van het "Club
je" bij karweitjes doen voor u.
Uiteraard tegen een geringe
vergoeding bestemd voor
het goede doel: Unicef.

Motor of
bromfiets

MOTORENHANDEL

Joop
Noordhof

BoIJag -11d

Levering van alle soorten
rijwieton. motoren.

bromfietsen

ZUNDAPP - KREIOLER- GAAEl li
VESPA - TOMOS - YAM A HA
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RIJKSWEG 15
GARMERWOLDE

TELEFOON 05902-1624

Werk~aats .5 maandags de gehele
dag gesJoten.

Leden van het "Clubje"

Alle meisjes uit groep 3,4 en
5 doen mee aan het "Clubje" .
Dat zijn Cathelijn Spijker, Da
niëlIe Kuipers, Lisa Mocking ,
Marieke Kattenbe rg, Mendy
Kappeteijn, Pauline Benne
ker, Sandra Ganzeveld, Sara
Veenstraen Suzan Benneker.

Ook op afspraak

Als u op een andere dag dan
maandag een klusje hebt ,
dan kunt u het "Clubje" na
schooltijd bereiken via Ma
rieke (telefoon 414035 ) of Su
zan (tel: 420729).
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Goederen gebrach t
In de L. v d Veenstraat 3
Garrnerwolde.
(050- 4 13045)
worden vnl dagavond
thUis gebracht

Tevens '
5uéde-remlgmg
stoppage en
kledmgreparat'9.

Goed voor uw goed

Braderie

Ook op de braderie in Gar
merwold e kunt u het "Clubje"
meehelpen om veel geld in te
zamelen voor Unicef.

Els knol -Lich t

Stoomfluitjes

Te koop: tweedehands bromme r
spullen, een z.g.a.n. Suzuk iblok en
een Kreidlerb lok. tel. 050 - 413045.

Gevraagd : wipkar , mag een opknap
per zijn.
tel. 05902 - 3765 .

Install~jf

Fa. W. KOOI & Zn.

M IDDELBERT
050416263

ENGELBERT
050--41621 7

GAS-WATER
ELECTRA

Kerkdiensten hervormde ge·
meente Garmerwolde..The·
singe

5 juni: Thesinge 9.30 uur cand. R.
Knijff. Loppersum.
12 juni: Garmerwolde 9.30 uur ds. C.
de Vries-Batenburg, h.a..
19 juni: Thesinge 9.30 uur ds. C. de
Vries-Batenb urg.
26 juni: Garmerwolde 9.30 uur ds.
Mulder, Assen.
3 juli: 9.30 uur ds. C. de Vries-Baten
burg, gezamenli jke dienst in gereI.
kerk. koffi e na.

Kerkdiensten gereformeerde
kerk Thesinge/Garmerwolde

5 juni: 9.30 uur ds . Feenstra, Zeven
huizen: 14.30 uur ds. de Jonge . Vries.
12 juni: 9.30 uur ds. de Jonge. Vries:
14.30 uur ds. Oldenhuis, Coevorden
fjeugddienst).
19 juni: 9.30 uur. ds. Dijkstra, Vries;
14.30 uur ds. Zijlstra, Amsterdam.
26 juni: 9.30 uur Dienst; 19.00 uur ds.
Menkveld, Winschoten.

Schildersbedrijf

H. HOfSTEDE

verf· glas - behang 
klompen - laarzen -

9797 PC Thesinge.
G. N. Schutteflaan 28.
telefoon 05902-1957


