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'Koningsheert' verdwijnt
Abonnees van het Nieuws
blad van het Noorden en
van de Noorderkrant heb
ben er al over kunnen lezen
een goede maand geleden.
Anderen weten het van ho
ren zeggen. Stollenga's
boerderij gaat verdwijnen.

'De redaktie van G&T wilde
Stollenga erzelf weleens over
horen. En dat lukte, al kostte
het Frits Stollenga wel enige
moeite te praten over de toe
komst.

Oud maakt p laats voor nieuw. Kijkje vanaf de landerijen. (Foto.' Henk Remerie)

De oude gevelsteen uit 1872.
(Foto: Els Knol-Licht)

Eentoekomst die nog onzeker
is wat hun nieuwe woonstek
betreft. Er zijn een paar ge
dachten, annex wensen. Hoe
realiseerbaar?En hoevoelthet
als straks de boerderi j plat is?
De boerder ij waar hij geboren
is, waar zijn vader en zijn vier
kinderen geboren zijn. Zijn
grootmoeder trouwdezo'n 100
jaar geleden met een
Stollenga . Dat was ha ar
tweede man. De eerste, ene
Koning , was overleden. Met
hem woonde ze op deze plek

in de boerderi j. Vandaar de
naam 'Koningsheert'. Als u nu
de nog overeind staande ge
velbekijktkuntu de gevelsteen
zien, daterend uit 1872.

Na de bouwvak
Jarenlang is het verval van de
boerder ij een doorn in het oog
geweest van vele dorps
bewoners en van de gemeen
te. Pogingen van gemeente
zijde om de grond van Stol
lenga te kopen , ofwel hem te
bewegen tot op knappen , lie
pen op niets uit. De ping ping
was het prob leem. Frits wilde
geld zien. En gezien het feit
dat de locatie aantrekkelijk
leek, wachtte hij zijn tijd af.Tot
ergernis van velen.
Tot (Ieed)vermaak van ande
ren.Tot verdriet van betrokke
nen.

Eens moest er iets gebeuren.
Voor Stollenga was dit voor-

jaar de tijd rijp. Toen Garmer
wolderaannemerHavenga dit
keer opnieuw een bod deed
'hapte'Stollenga toe.Het voor
lopig koopcontractwerd gete
kend. Eén september zal de
definitieve overdracht plaats
vinden , als er geen kink meer
in de kabel komt. En die wordt
nietverwacht. De sloop kanna
de bouwvak beginnen .
1 Januari 1995 moet Frits zijn
boerderij verl aten hebben.
Deze maand viert hij er met
enige weemoed zijn laatste
verjaardag , 64 is hij dan.

Wat gebeurt er met het
terrein?
Havenga is vóór het tekenen
vanhetvoorlopig koopcontract
bij gemeente en provincie na
gegaan wat er 'mag ' op het
terrein.Een bestemmingsplan
moetweliswaar nog gewijzigd
worden , maar zoals de plan
nen nu liggen lijkt het bouw-

plan van Havenga mogelijk,

Hetterreinwordt opgedeeld in
kavels.Erkomtvri jstaande be
bouwing. Arc hitekt Schaap
hok, oud-Garmerwoldenaar,
heeft de eerste schetsen ge
maakt aan de hand van be 
staande richtlijnen. Het moet
stroken met de lintbebouwing
en hetomliggende landschap.
Gedacht wordt in de richt ing
van bijgaand schetsje ,al is dit
nog voorlop ig.

Wat voor huizen?
Hoe de huizen er uit zullen
gaan zien, is aan de koper. Bij
verkoop van de grond heeft
Havenga slechts één voor
waarde gesteld als aannemer.
Namelijk dat hij de bouwer is.
Er is alveel interesse, ook van
uit het dorp.
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andere liefhebbers) waren er
om te genieten vanhet - veel te
korte - op treden van miss
Dup ree. In Amerika zijn ze ge
wend om op zo'n avond drie
maal een half uurtje te zingen.
Gelukkig kon Henk Reinders
uit Thesinge (samen met Ad
van Zalk verantwoordelijk voor
deze blues-belevenis) de
zangeres overhalen tot een
toeg ift. Het kostte hem wél zijn
t-shirt; daarop stond het affi
che van de avond afgebeeld.
De Greyhound Blues Band liet
zich flink inspireren door de
aanwezighe id de Amerikaan
se blues-ster. Zij spee ldenook
sterren - van de hemel. Vooral
de mondharmonica-solo'svan
Hammie van Hall ('The Har
monica Man') konden reke
nen op luidruchtige waarde
ring van het publiek. En stilzit
ten was er niet bij.
Het begon allemaal wat laat,
maar toen het feest eenmaal
goed op gang was, hield het
ook niet meer op . De laatsten
konden op de weg naar huis
de dag eraad aanscho uwen.
E/isabeth To/enaar

Leeuw ~)Il
zaterdag 18 juni beleefde Garmerwolde het blues-evene
ment van het Jaar: Leontene Dupree (helemaal uit
ChicagoI), begeleid door de Greyhound Blues Band die
In dorpshuis De Leeuw geen onbekende Is.

Meer dan 200 mensen (Gar
merwol ders, Thesingers en

B/uesavond in Garmerwo/de
met zangeres L. Dupree.
(Foto: Henk Remet ie)
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Garmerwolde verdwenen .
We moetenons ingaan stellen
op Garmerwolde in de 21e
eeuw . Havenga gaat opn ieuw
geschiedenis maken.
Wij wensen zowel Stollenga
als Havenga veel sukses met
de realisatie van hun plannen.
En dat de Garmerwoldse toe
kijkers er tevreden mee zullen
zijn!
E/s Kno/-Licht
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Voorlichtingsbijeenkomst
Komend emaand wil Havenga
een voorlichtingsbijeenkomst
organiseren in de Leeuw. Wie
geïnteresseerd is kan zichmet
hem in verbinding stellen, tel.
416501 .

En wat de G&T betreft. Wij
houden u zo goed mogeli jk op
de hoogte .Want u zult het wel
met ons eens zijn:als de boer 
derij van Stollengaweg is, is er
gelijk een stukje historie van
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Oosterstraat 36
Installatiebedrijf

GRONINGEN
Goederen gebracht in de Fa. W. Kooi & Zn.
L. v.d, Veenstraat 3 Tel. 050 - 143365
Garmerwolde (050-413045) Midde lbertworden vrijdagavond

050-416263 • Adv ies met behulp van
thuis gebracht loo pband en

Tevens: Enge lbert voetanalyse-computer

Suède-reiniging 050-416217
stoppage en • Meest uitgebreide

kledingreparatie. GAS - WATER schoenenkollektie van
Noord-Nederland

GOED VOOR UW GOED ELECTRA (600 modellen)



10jaar bestaan van Bloemenhuis Inja. (Foto: Henk Remerie)

Bloemenhuis Inja
viert leest
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mooie en onverwachte kijkjes
op Thesingeen Garmerwolde.
Wanneer je ongeoefend bent
of in een rustig tempo peddelt,
onderweg nog een appeltje
wilt eten enz ., dan moet je er
ongeveer drie tot drie en een
half uur voor uittrekken.
Henk Busscher

,.

Vaak denken we, dat je leuke dingen alleen maar ver van huis
kunt doen .Zo gaan sommigen weleens kano varen in Molenrij.
aan het Lauwersmeer of op de Dordogne in Frankrijk.

Kanoen rond
Thesinge

Sinds kort kun je uitstekend
kanovaren in en om Thesinge.
Wie zijn kano in het dorp te
water laat (of er door Stollinga
een huurkano in laat leggen)
kan een fraaie tocht maken
over het maar. De tocht is on
geveer zeven kilometer lang
en geeft vanaf het water erg

&CO
Sinds 5 jaar is Bram V.d. Spek
uit Ten Boer compagnon van
Ineke, zodat de verantwoor
delijkheid wat gespreid wordt.
Vierpart-timemedewerkers en
stagiaires nemen ook heel wat
van hetarbeidsintensieve werk
uit handen.

Een hele
organisatie
Regelmatig gaat in huize Smit
om een uur of half vijf de wek
ker. Ineke stapt dan uit de ve
ren om bijtijds op de veiling te
kunnen versch ijnen. Lange
werkdagen in de winkel, veel
administratieve rompslomp,
beursbezoeken voor de
accessoiresendaarnaastnog
een dag lesgeven aan het
Elemacollege in Eelde (prak
tijklessenbloembinden)eneen
gezin met drie (kleine) kinde
ren, het vraagt de nodige or
ganisatie en improvisatie.
'Maar,' zegt Ineke, 'De hele
dagen thuis? Ik moet er niet
aan denken! ' De goed flore
rende zaak zorgt er wel voor
dat ze haar energie , creativi
teit en va kman(of is het
vakvrouw)schap ruimschoots
kwijt kan!
Roe/ie Karsijns

Op vrijdag 17 juni werd het 10-jarig ondernemerschap van
InekeSmit-Jongsma,wonend aande Dorpsweg inGarmerwolde,
gevierd. Tijdens een open huis kon ieder die dat wilde een kijkje
achter de (bloemen)schermen nemen, of op het terras voor haar
zaak in Ten Boer genieten van een drankje en van het zonnetje,
dat vooral 's middags voor een gezellig, bijna buitenlands
sfeertje zorgde, mede door de live-volksmuziek gespeeld door
een duo uit Ten Boer.

Het begin
Tien jaar geleden waagde
Ineke de stap . Na een oplei
ding aan de tuinbouwschool
in Eelde en een jarenlange
werkervaring als bloembinder,
dreigde ze werkloos te wor
den . En wat doe je dan? Je
begint een eigen zaakl Eerst
in een gedeelte van een oud
schoo lgebouw in Ten Boer en
nadriekwartjaaraande Tichel
dobben, waar de zaak nu ge
vestigd is.

Eigen huisstijl
Bloemenhuis Inja (naar INeke
en haar echtgenoot JAn) is
gedurende die jaren een be
grip geworden bij bloemen
minnend Ten Boer en omstre
ken. Rondkijkend in de over
wegend blauwgetinte winkel
ruimte kom jeogen tekort: boe
ketten, bloemstukjes, kamer
planten, aardewerken potten
en andere snuisterijen zijn
tentoongesteld in of op allerlei
spullen uit vervlogen tijden en
zorgen voor vele nostalgische
stillevens.
'Niets komt kant en klaar aan,'
zo vertelt Ineke, 'alles wordt in
de winkel klaargemaakt en zo
mogelijk naar de wensen van
de klant.Niets is standaard .'



Ad van Zalk, Jaap Hindriks en Henk Reinders na 617,5 kilometer oftewel 24.21 uur fietsen!
(Foto: Teunis Ton)

AKTIE VOOR GEO
sponsorfietstocht Täsinge-Thesinge
Namens de voetbalvereniging GEO is bestuurslid Dienco Bolhuis uit Ruischerbrug als
begeleider van het fietsteam meegereisd naar Tasinge in Denemarken. Op ons verzoek
schreef hij onderweg een verslag voor de G &T. Heel nauwgezet heeft hij alles tot in detail
uitgewerkt. We kunnener een halve krant mee vullen! U kunt het hele verhaal bij ons opvragen,
maar we besloten tot een ingekortte versie.

De dames maken een heer
lijke pan Italiaanse macaroni!
Om 22.00 uur dook iedereen
in z'n bed . 's Nachts om 2 uur
werde n we wak ker van
regengek letterop hetdak.Om
4.00uur, toen de eerstenwak
ker werden, motregende het.
Als ontbijt namen de fietsers
muesli en klommen om 5.00
uur op de fiets.

De eerste fietsdag
Na2uurkwamenwe aanbij de
eerste stopplaats. Het was
inmidde ls droog en er stond
weinig wind . Dit was in
Glamsberg waarweeenkwar
tier rust namen. Om 9 uur wa
ren we in Middelfart waar we
de jongens met soep en brood
opwach tten. In de stad Kol
ding raakten de begeleiders
het spoor bijster, zodat de fiet
sers eerder op de rustplaats
waren dan wij. Zij besloten om
door tefietsenen dus moesten
wij creatief denken. Eén auto
reed doorterwijlde anderbleef
wachten op de afgesproken
plek. Na 5 km. hadden we ze
te pakken en konden we de
volgende stop afspreken. Via
Haders lev kwamen we in
Flensburg aan. Er was toen
205 km. gefietst in 8 uur tijd.
Nawatgezeurmetde douane,
vanwege een paspoort dat in
de andere auto lag, en een
f li nke om weg om dat de
fietsroute niet parallel liep aan
de autoweg ,misten we elkaar
bijna in Schleswieg . In deze
grote Noordduitse stad kwa
men we rond 16.00 uur aan.

zaam te kriebelen. Op het ei
land Fünen zuchten de heren
fietsers diep:Toch wel heuvel
achtig hier! Rond 18.00 uur
komen we aan op de cam
ping , vlakb ij de brug die
Tasinge met Fünen verbindt.

rugweg zullen gaan fietsen 
worden begeleid door Harm
Derk Tammeling , Henny
Reinders, Petra Hielkema en
Dienco Bolhuis. De reis blijkt
langdurig te zijn. Eenmaal in
Denemarken begint het lang-

De heenreis
Op woensdag 8 juni vertrekt
een auto met caravan en een
camper om6 uur uitThesinge.
Jaap Hindriks uit Groningen
en Henk Reinders en Ad van
Zalk uit Thesinge - die de te-

Leuke collectie geloogd
grenen meubelen, veelal
uit eigen werkplaats, die
aan uw specifieke wensen
aangepast kan worden.

Folk ingestraBt 5 Groningen
050 - 139393

KWALITEIT~
is Onze , :'. '
Prioriteit "

Werkplaats
Grasdijkweg 8 Garrnerwolde
050 - 417517

DE MEUBELKIST

KLAUWVERZORGING

R. v.d. WOUDB
vooral uw

KOEIEN EN SCHAPEN

• behande ling rotkreupel
• horens zagen
• stieren ringen

BEL VOOR EEN A FSP RAAK:
Garmerwo lde 05 0 - 424962

.-.. ..

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maa ikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar

.~ -j
f

Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 418610

LOONBEDRIJF

W.LODE

ingegroeide nage ls
ee ltvorming

likdoorn s

voor ~iilvoetanamnes e
massage

rellexz óne
thera pie



Vrijdag 10 juni, 18.00 uur. Thesinge is in afwachting van
haar fietsers. Met man en macht is gesjouwd en geregeld
om de hele santek raam van het winderige speelveldje te
verhu izen naar de Kerkstraat. Maar niemand zeurtol klaagt.
Het spandoek hangt. Onder de fietsenstalling worden
hamburgers gebakken en saté.Binnen in heITrefpunt is de
verkoop van lootjes (voo r het Rad van Avontuur), t-shirts en
drankjes in volle gang .
Om een uur of acht roept iemand: ze schijnen eraan te
komen! De menigte verzamelt zich rond het spandoek.
Onder (of zo mogelijk vlak bij) een parap lu, want het
stórtregent.Arme fietsers! Om 20.25 uur rijden Ad van Zalk,
Henk Reinders en Jaap Hindriks over De Til. Als bij tover
slag houdthet op met regenen.Hiernaregent het alleen nog
maar blijde uitroepen en felicitaties. Ze hebben het ge
haaid!
Voetbalvereniging GEO mag tevreden zijn. Vrijwel ieder
een in de dorpen wilde weleen bijdrage leverenen er is alles
bij elkaar zo' n 15.000 gulden opgebracht. Dat is een
geweldig resultaat en daar mogen we met z'n allen trots op
zijn. Die nieuwe kantine komt er!
Elisabeth Talenaar

een stop in Remels kwamen
we om 17.00 uur in Leer aan.
Twee fietsvrienden wachtten
ons daar op om ons de laatste
80 km. te ondersteunen. Er
stond een harde NW-wind en 't
regende,maar de gemiddelde
snelheid lag op 25 km. InNieuw
Beerta werden de jongens ver
rast door Margot en haar buur
man Hans om de laatste lood
jes mee op te vangen . In
Scheemda werd besloten om
door te fietsen . Het waren net
paarden die de stal roken ! Het
g ing steeds harder. Bij Rui
scherbrug werden we opge
wacht dooreen geluidswagen
met vlaggen en ballonnen. De
doorkomst in Garmerwolde
was een feest en al die men
sen bij aankom st in Thesinge:
het was hartverwarmend . Wat
een planning om na 24.21 uur
en 6 17,5 km om 20.25 uur aan
te komen. Deze tochtwas voor
mij een geweldige erva ring.
Alle lof voor de fietsers en hun
verzorgers en zeker ook voor
de mensen die op het thuis
front alles hebben geregeld .
Het was geweldig !!!
Dienco Ba/huis

or plantaardige en dierproefvrije kosmetica
... elektrisch ontharen
... zonnebank

G.N. Schutterlaan 21 Thesinge
,. 05902·2418

Ziekenfonds/Part iculier
Behandeling op afspraak

tunnelgeholpen om het Noord
Oostzeekanaal over te steken.
De verloren tijd zou ons later
opbreken omdat de laatste
pont over de Elbe om 20.45
zo u vertre kken . Met een
gemiddelde snelheid van 35
km. per uur ging het richting
Glückstadt;we hadden geluk,
bij aankomst om 21.15 uur
bleek dater toch nog een pont
voer om 22.00 uur. Op de par
keerplaats van een camping
hebben we rond half 12 een
heerlijk bord nassi gegeten en
zijn we gaan slapen.

De tweede dag
Om 5 uur klopte Henk alweer
opde ruiten.Hetwaserg slecht
weer, regenen hardewind, en
er moest nog 300 km gefietst
worden.Kalm aan werd eront
beten en het vertrek was om
7.45 uur. Hoosbuien met ha
gel en onweer moesten we
trotseren. Via Mooraurmore
naar Bremerhaven. Twee mi
nuten voor vertrek van de pont
over de Weser arr iveerden
onze mannen. In Altjurhden is
gerust en gebunkerd om vol
doende energie voor de laat
ste 142 km op te doen. Na nog

oorzaken als wij er niet waren .
Tot onze verbazing waren zij
om 18.00 uur nog niet in
Remmers gear riveerd . In
Rensburg konden de heren
niet met hun fiets door een
tunnel. Een welwi llende Duit
ser heeft hen via een lift in de

15.000
gulden
voor
GEO

De volgende stop zou in
Remmers zijn, wat ongeveer
1,5 uur zou kosten. De bege
leiders namen echter de ver
keerde afslag en rede n zo 'n
32 km. om. Het werd toen een
race tegen de klok . Het zou bij
de jongens tevee l onrust ver-

AANNEMERSBEDRIJF

H.J.
nieuwbouw
verbouwen
onderho ud

oude rijksweg 11
GARMERWOLDE
Tel. 050 - 416501
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Groep 8 van Thesinge:
Jurjen Top, Bert van Houten. Rob in de Vries en Sebastiaan
Blaauw.
(Foto: Tennis Ton)

Komt er in Garmerwolde een nieuwe plek voor het open
luchttheater?DeherenK. Huisman. E. v. Huis, D. Groenhagen
en C. Hazeveld zijn er al druk mee bezig . Volgende maand
leest u hier meer over (Foto: Henk Remerie)

Groep 8 van Garmerwolde:
Maurice Ganzeveld, Hilde Remerie en Roei Veenstra.
(Foto: Henk Remerie)

Wenskaartenshop - Drukkerij
Reclame-Adviesburo - Uitgeverij

BLUEMULE
Rijksweg 83 - Ten Boer - Tel. 05902 - 1715 - Fax 1961

HOUTMARKT NIJDAM KEUKENS KASTEN DHl-CENTRUM

Wie slager Slegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

R.H. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 05902-1272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

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

tlo wijk Lewenborg - Tel. 050 - 416135 Fax 415751

Perfektie in haannode

Wigboidstraat 6. 979 1 CR Ten Boer
Tele foon (059021 21 51



Hilda de Boer en Annelies Jorna . (Foto: Teunis Ton).

Dorpsweg 55
Garmerwolde 050-416252

Ligplaats :
Damsterd iep bij Calé Jagermelster

Hortus Bota nicus en een
stadswandeling,ommaareen
paar voorbeelden te noemen,
hebben we de kinderen spe
lenderwijs taalonderricht ge
geven. Het was voor ons een
mooie leerschool. We konden
gebruik maken van de
leermiddelen van de school
maar waren vrij in het opste l
len van een programma. De
kinderen waren vooral veel
schriftelijke invuloefeningen
gewend en hebben genoten
van deze aktieve en creatieve
werkvormen .In vier weken
hebben ze behoorlijk Engels
leren verstaan en spreken.

Klino en Hoot
Verhuurbedrijf
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Verhuur van:
Kano's - Visboot

Huifboot - bootcaravan
ook voor groepen

Eigen tijd indelen
'Onze samenwerking is uitste
kend verlopen .Tijdens de stu
die, de stages en het geza
melijk project zijn we behoor
lijk op elkaar ingespeeld ge
raakt. We hebben er zin in om
samen taaltrainingen Engels
op te zetten die de elementen
aktiviteit, creativiteit en de
gelijkheid bevatten. Je eigen
tijd indelen en het werk samen
verdelen is een aantrekkelijk
idee. Per cursist kan bekeken
worden of er individueel of in
een kleine werkgroep wordt
lesgegeven', aldus Hilda en
Annelies.
In een folder die binnenkort
wordt verspreid staatvermeld
welke mogelijkheden LEXI
CON te bieden heeft om de
Engelse taal te leren, verbete
ren of op te halen.
Truus Top

Russische kinderen
Samen hebben Hilda en
Annelies een maand, vanaf
medio mei,eengroep van tien
kinderen uit Moermansk
Engelselesgegeven.DeStich
ting Stedenband Groningen
Moerrnansk organiseert gere
gel d uitwissel ingsprojecten
met o.a. twee middelbare
sc holen in de stad en in
Moerrnansk. Op de 'gewone'
scholen in de stad was geen
ruimtevoor deze jonge kinde
ren in de leeftijd van 10 tot 13
jaar. Via de Internationale
Sc hool werden Hilda en
Anneliesaangetrokkenvoorvijf
dagen per week van 9 tot 15
uur. Het programma dat zij
had den voorbereid moes t
direkt bijgesteld worden om
dat er in de groep zeker op
drie niveaus gewerkt moest
worden.'Enkelekinderenspra
ken geen woord Engels. We
moesten met handen en voe
ten lesgeven.Doormiddel van
video-en cassettebanden en
uitjes naar de dierentuin, de

maarniet ons favoriete vakge
bied. We wilden vooral onze
kennis van het Engels verdie
pen en verrijken.'
Annelies: 'In de onderbouw
van de Internationale School
van het Maartens College doe
ik eenvervanging. Ik geef een
'Foundation Course' aan kin
deren van verschil len de
nationa liteiten, die zonder
tussentaal het Engels aanle
ren.ln kleinegroepen geefik 8
uur per week les.'

w~nkelcentrum "I ew e n b o r ll"
telefoon 414770
IIron~nllen

merema
foto IUm

werd ik ingezet als invalkracht
op de Commerciële School.lk
had nieterg gemotiveerdeleer
�i ngen als vierde invalster in
vijf dagen tijd! Het gestructu
reerd werken in het reguliere
onderwijs trektons beiden niet
zo. Onderwijskunde was bin
nende opleiding wel boeiend,

In de G&T kunnen we wel een rubriek 'Jonge ondernemers '
beg innen. Alweer mogen we een ambitieus koppel aan u
voorstellen . Zij gaan de markt op met hun onlangs bij de
Kamer van Koophandel ingeschreven V.o.f. LEXICON. Deze
naam betekent letterlijk woordenschat. Als docenten Engels,
sinds vorig jaar afgestudeerd,willen Hildade BoerenAnnelies
Jorna uit Thesinge per september van start met een ruim
aanbod aan cursussen in de Engelse taal.

Lerarenopleiding
Annelies en Hilda hebben al
ervaringopgedaaninverschil
lende onderwijs situaties .
Hilda: 'Via een uitzendbureau

De vennoten hoeven nauwe
lijksvoorgesteld tewordenaan
dorpsgenoten en trouwe G&T
lezers. Hilda de Boer werd al
eens geïnterviewd in verband
met haar vrijwilligerswerk: het
inlezen van boeken op cas
setteband voor de blinden
bibliotheek.Zijwoont methaar
gezin in de Kerkstraat.
AnneliesJorna heeft jarenlang
in onze redaktie gezeten. Op
verzoekschrijftzijnogweleens
een artikel of verhaal, zoals
een kerstverhaal in het
decembern ummervanhetvo
rig jaar. Toen haar laatste ro
man 'Bijna ouder' uitkwam
heeft de G&Thaar latenvertel
len over haar beroep van
schrijfster/vertaalster.Zijwoont
aan de Schutterlaan met haar
gezin.
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De Middeleeuwen

Graag informeren wij u nader over de voortgang van het
grote brugklasprojekt Brugklassers de Middeleeuwen
in. Zoals in de laatste G&T reeds vermeld zal midden
september het grote projekt plaatsvinden. Als datum is
16 september uit de bus gekomen.
Brugklassers uit de gehe le provincie komen hier ervaren/
proeven wat die midde leeuwen nu eigenlijk inhielden. Voor dit
projekt waren er ruim 5000 leerlingen aangeme ld. Daar er
echter ten hoogste 3.500 deelnemers kunnen zijn moesten er
scho len uitvallen. Er zijn nu 3380 kinderen met bege leiding
ingeschreven. Zij komen o.a. uit Grijpskerk, Groningen, App in
gedam, Delfzijl, Veendam en Winschoten .

Jeugd op
dansles
Henk kwam thuis met het be
richt dat erkinderdansles was.
Wij vertelde het op school en
er wouden meteen al heel veel
kinderen op. Miriam en Jan.
Mieke en Jurjen. Gerhardus
en Merith. Sanne en Sake.
Chris en Nienke. Menko en
Jantine en Lotte en Remko.
7 mei was de eerste les om 2
uur tot 3 uur.Het eerst hebben
we ee n stukje van de
discodans geleerd. En de pik
pok polka. We leren dit in de
kleine zaal voor de spiegels.
En daarna doen we het voor
de ouders voor in de grote
zaal.
We hebben ook nog de cha
cha cha en de foxtrot geleerd.
Eerst doen we het zonder mu
ziek en daarna proberen we
het met muziek. We dansen
het steeds op verschillende
soorten.Iedereen vindtheterg
leuk.
Remko Busscheren Latte v.d.
Berg

Winke lcentrum Lewenborg Gron ingen Tel. 050-410508

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

de helft in Garmerwolde zou
den wij hetop prijs stellensteun
teontvangenvanenthousiaste
dorpelingen. De directe taak
voor ieder is nog niet duideli jk.
Het kan zijn dat men figurant
wordt of dat er toezicht op het
verkeer gehouden moet wor
den. Kortom vele taken zon
der op dit moment een directe
invulling. De verdeling van de
taken zal midden juli duideli jk
moeten zijn.

Graag komen wij in contact
metmede dorpelingen die be
reid zijnom mee tewerkenaan
dit grote projekt. Laat ons die
bereidhe id weten door een
briefje, met daarop de naam,
adres, en telefoonnummer in
de bus te doen van J.van Dijk,
L. van der Veenstraat 14 te
Garmerwolde.Wij nemen dan
contact met u op . Voor de zo
mervakantie zal er een eerste
bijeenkomstzijnvoor allemen
sendie hunmedewerking heb
ben toegezegd . Wij hopen u
ook te zien.

P.S. Het Jeugdjournaal heeft
interessegetoond,evenalshet
Nieuwsblad van het Noorden.
Jan van Dijk

was niet te vinden.

Daar de organisatie niet alles
zelf kan doen is er steun ge
vraagd aan diverse instellin
gen en bedri jven.Zo krijgt het
projekt onde rsteuning van ar
chitecten,bouwondernemers,
ver zekeraars , gemeen te ,
vervoerdersen ookvan defen·
sie. Iedere week is er met de
Stichting Oude GroningerKer
kenoverlegover devoortgang.
Iedere week kunnen we meer
delen van complexe organi
satie toevoegen aan het ge
heel.

Wie wil
meewerken ?
Wij kunnen echter ook niet
zonder steun van de bevol
king . Aangez ien het gehele
projekt zich afspeelt binnen
de gemeente TenBoerenvoor

De opzet van deze dag is dat
kinderen,eerste klasbrugklas,
nu eens niet alleen vanuit de
boeken de geschiedenis Ie
ren maar dat ze dat verleden
zelf ervaren.Daarnaast speelt
de gedachte dat op deze wijze
jonge mensen positiefmet cul
tuur en cultuurbezit in aanra
king komen. Zij zijn het die
over enkele jaren ook mee
moeten kunnen praten over
onze gezamenlijke culturele
erfenis.
En waar vind je dan zoveel
goed behouden verleden en
cultuur bij elkaar?? InGarmer
woldeenTen Boer,dorpen die
verbonden zijn door een eeu
wenoude weg . Zowel de N.H.
kerk van Garmerwolde als de
N.H. kerk van Ten Boer en de
Stadsweg zijn van middel
eeuwse oorsp rong. Een be
tere cluster van ons verleden

M. Ritsema - Bedum - Telefoon 05900 - 13830
K. v.ä. Veen - Kolham - Telefoon 05980 - 93504

MAAI UW GAZON
MOEITELOOS

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 05902 - 4536
Fa x. 05902 - 4693

Installatie bedrijf
Thesinge V.o.f.

king
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9797 PC Thesinge
G.N. Schutterlaan 28
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Nieuw redaktie lid van G&T. (Foto.' Henk Bemerie}

Nieuwe eindredaktie
Garmerwolde
Binnen G&T was allang bekend dat Tiny Smit tegen de
geboorte van haar derde spruit wilde stoppen met het
eindredakteurschap voor G&T.
Toch bleek het niet eenvoudig om een opvolger voor haar te
vinden. Want aan een eindredakteur worden toch wel enige
'eisen' gesteld. Je moet het kunnen. En de faciliteiten in huis
hebben, d.w.z, computer met tekstverwerkingsprogramma.
Want ook de G&T gaat met de tijd mee.

beginnen,totdataan de bar bij
de Leeuw (zonder Dorpshuis
zouden we nergens zijn) in de
pauze van een oefenavond
'Gemengd Garmerwo ld er
Mannenkoor' het gesprek op
G&T komt en ziet daar staat
onze toekomstige eindredak
trice. 'Ineke, is het niks voor
jou'? blijkt in goede aarde te
zijngevallen .Het idee liet haar
niet meer los, ze wilde wel
eens mee naar een redaktie
vergadering ...... en zo is het
gekomen .

Wie is Ineke?
Ineke iseen boerendochter uit
Borgercompagnie. Inmiddels
44 jaar, getrouwd met Sjaak
Teunis.Zewonennnethun twee
kinderen ('b londe' Cindy en
Kasper) sinds '89 in Garmer
wolde.Daarvoor inWoltersum
enTenBoer. InhunTenBoerse
periode lazen ze G&T al via
vriendenafkomstiguitGarmer-

wolde. Ineke vond het plezie
rig te lezen over bewoners van
de streek waarze woont. Maar
was nooit op de gedachte ge
komen zelf iets bij de G&T te
doen. Sjaak is jarenlang als
schrijver betrokken geweest
bij G&T. Maar Ineke voelt zich
geen schrijver. Wel houdt ze
ervan met 'teksten te spelen',
dat doet ze ook in haar werk
als secretaresse bij Thuiszorg
STAD.
Vandaar dat de vraag op goed
geluk ' Ineke is het niet iets
voor jou?' er toe leidde dat
G&Ten Ineke elkaar vonden.
De wens van de beginnende
eindredaktrice is dat mensen
uit het dorp ook haar weten te
vinden om teksten aan te leve
ren of om tips voor onderwer
pen door te geven. Haar volle
dige naam + adres is: Ineke
Teunis-Vos, L.v.d. Veenstraat
5 , Garmerwol de, telefoon
421160. Els Knol-Licht

DELTA GLAZEN...
MEER DAN GEWONELEESGlAZEN

Rabobank ~
Meerbankvoorjegeld

Co nta nt geld haalt u uit de geldauto maat. Heel
gewoon met een pas plus pin-co de . Op he t mom ent
dat het u uitkomt. Bij alle geldautomaten van de
Rabobank en van ande re banken.
Maar ook betalen. Een volle tank afreke ne n: pas in
de betaalautomaat. pin-code intoetse n en u he e ft
betaald. Wel ZO gemakkelijk en wel zo veilig.
Heeft u nog gee n bank pas of pin-co de ? Kom even
langs. da n is dat zo geregeld.

Geld halen enbetalen
gaat steeds makkelijker:
met 'n pas enpin-code

FUialen:
Nieuwt?lA.'eg 3
Winke lctmtrum
Peddepoe !

den. Hier vragen, daar infor
meren. Mensen treffen die het
overwegen doch om tijd s
redenen er niet aan durven te

~
. I h It ")nke!cen.'rum Le~enbo'g

Boe c 0 Kaj ult285
9703 l C Groningen

OP f lC IENS TelO:'loonOSO·4 14746
C<>" \.~ I "." ....n ( . hQo . lo .. ~ . .. ll .. n

Delta is een nieuw brilleglos bez igheden waarbij het pretlig
van Essilor, met een veel of zelfs nodig is om ook op
groter bereik da n een gewoon grotere a fstanden binnen hond-
leesg los. Delta biedt goed bereik goe d en scherp te kun-
zicht op olie afstanden binnen nen zien.
ongeveer 1 meter . (~- . Biivoorbee ld bii het werken

Dot maakt Delta biiuit- I ~~ I aan een bureau, tekentafe l
stek geschikt voor die • • of bij het knutselen.

Nu zijn er in Garmerwolde ge
lukkig meerdere mensen die
aan die voorwaarden voldoen.
Edoch, weet ze maar te vin-



Foto van de maand
Na gedane arbeid is het goed rusten in de kassen van Jan
Veenstra, aan de Grasdijkweg in Garmerwolde.
(Foto; Henk Remerie)

Kerkdiensten

Hervormde gemeente
GBrmerwolde - Theslnge
3 juli
09.30 uur gez.dienst in ge ret. kerk .
cand . mw. M. Bogaard . Groningen,
koffie na
10 juli Garmerwolde
09 .30 uur pro f. Honders, Groningen
10 juli Thesing e, herv. kerk
19.00 uur, vesper
17 juli Thesing e
09.30 uur, prof . Nijenhuis, Haren
24 jul i Garm erwolde
09.30 uur, prot. Te Velde , Paters
weld e
31 juli Thesi nge
19.00 uur. Grunneger dainst. ds .
Struif. Ooste rwolde.

GereI.kerk Thes lngelGarmerwolde
3 juli
09 .30 uur gez .di enst geref.kerk,
ka nd .mw.Boogaard , 19 .00 uur
dhrDijkstra, Gasseltern ijveensche
mond
10 juli
11.00 uur ds. Maathui s, Spijk
19.00 uur Vespe r geret. kerk
17 juli
09.30 uur ds. Edelman , Bedum
19.00 uur ds. Paas, Garre lsweer
24 juli
11.00 uur ds . Maan, Ten Post
19.00 uur ds . Meyer . Urthuizen
3 1 juli
09 .30 uur ds. Jans, Groningen.
19.00 uur ds . Westeneng Idsken
huizen

Preekvoorzien ing
Chr. GereI. Kerk TheslngB
3 juli
10.30 uur ds . P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lange
10 jul i
09.00 uur os P.C. de Lange
14.30 uur leesdienst
17 juli
10.30 uur ds . P.C. de Lange
14.30 uur ds . E. Everts, Ulrum
24 juli
09.00 uur ds . P.C. de Lange
14.30 uur ds. P.C. de Lang e

Bij kaartclu b De Soos inGarmerwolde
is de heer J . Deugs met de eerste
prijs gaat strijken.

Urtslagen juni 1994:
1e prijs hr. J. Deugs 6959
2e prij s hr. J .vd . Molen 6617
3e pr ijs mw. A. Reinders 654 1
4e pr ijs mw. T. Mulder 6322
5e pr ijs hr. K. Wierenga 6300

Poedelprijs hr. B. Buringa 503 1

REDAKTIE
ADRESSEN

Redaktie Garm erwolde:
Carel Hazeveld , Delta v.d . Molen,
Hillie Ramaker-Tepper,
Els Knol-Licht , Henk Remerie
(totograaf, tel 050 - 419630) .
Eind-redaktie
Ineke Teunls , L. v .d . Veenstraat 5,
tel. 050 ·421160.

Redaktie Thesinge:
Peta Jurjens , Roelie Karsijns.
Truus Top, Metha Nijkamp,
Luc ie Kol-Slachter , Teunis Ton
(fotograaf, tel. 05902 - 3723 ).
Eind-redaktie:
Elisabeth Totenaar. De Dijk 4,
tel. 05902 - 3795 .

Administratie :
Peta Jurjens, G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge,
tel. 05902 - 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek . nr. 32 .07.05.749
g iro v.c . bank 815949

Abonnementsgeld f 17.50 p.j.

Kopij inleveren:
voor donderdag 14 juli 19.00 uur .

LEDER
SERVICE
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De moderne garage
die alles (,Ioor uw
auto kan doen ...
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Oude Rijksweg 20 - 9798 PB Garmerwolde

"Hé Jan , hebben de buren
nu alwéér een nieuwe bank?"


