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Rozen kweken, een echt vak!

Jan Veenstra met één van zijn exclusieve rozen. (Foto: Henk Remerie)

In de kassen van roze n
kwekerij Veenstra worden
zeer exclusieve rozen ge
kweekt: De Martinez , de
Estelle en de Leonidas. Het
blijkt dat het leven van een
kweker niet altijd over ro
zen gaat. Jan en Catharina
runnen de zaak met z'n
tweeën en er komt echt wel
een beet je meer bij kijken
dan op je knieën in de grond
zitten wroeten en een beetje
schoffelen . Vo lge ns Jan
komt het neer op de 3 G's :
van Gek, Geluk en Geniaa l.

Het kweken van rozen vereist
vakmanschap en gaat op een
bijzondere manier:niet hup , in de
grond maar ... in Subs traat. een
soort steenwollen mat, waardoor
de rozen wat hog er van de grond
staan . Hierdoor heb je ongeveer
20% meer produktie en het werkt
veel schoner.Viaeen druppetaar.
een soort pen d ie in het substraat
wordt gestoken, wordt er water
gegeven. Dit gebeurt automa
tisch zo'n 10tot 12keer per dag.
's Nac hts krijgen de rozen gee n
water en kunnen de planten tot
rust komen.
De aanvoerleidingen liggen op
de grond en oinnenkort wordt het
drain(afval)water her gebruikt .
Hiervoor zijn echter nog enkele
aanpassingen nod ig . Wel wordt
er al gebruik gemaakt van regen
water via het dak Elke dag wordt
het PH(zuurgraad) van het water
opgemeten .Aan de hand van de
zuurgraad wo rdt de samen
ste lling van kunstme st aange
maakt;d it gebeurt gelu kkig auto
matisch , want er zijn wel 13 soor
ten kunstmest. Dat wil natuurlijk
niet zeg gen dat Jan nu op z'n
lauweren kan gaan rusten; ook
een computer heeft aansturing
nodig.

Het kweken
De plantjes worden aangeleverd
in potjes en zijn dan zo'n 5 à 7 cm
groot. Na ongeveer 4 weken zijn
ze al ± 50 cm. Nu gaat de knop
eruit en worden ze omgelegd .
Hier ui t komen weer ni euwe
grcndscheuten die de basis vor
men waar je verde r mee kunt ,
zodat je een goede roos kunt
kweken.
Het pluizen (zijscheutjes er af
halen) gebeurt twee keer per
week .

Arb eidsintensief
Er worden vijf dagen per week
rozen afgeleverd aan de veiling .
Hiervoor moeten de rozen twee
keer per dag worden gesneden;
dit vereist speciale aandacht en
vakmanschap.Het snijden iseen
zee r arbeids intensieve bez ig -

heid: 's morg ens 4 uur en 's
avonds ook nog eens zo'n 2 uur.
In de winter wordt er wat minder
gesneden. Het kost dus veel tijd
en energie.
Na het snijden kunnen de rozen
worden gesorteerd op lengte.Dit
gebeur t met behu lp van een
sortee rmac hine. Na het opbos
sen gaa n de rozen de koelcel in
totda t ze vervoerd gaan worden
naar de veiling. De rozen worde n
via Aalsmeer naar de veiling in
Naaldwijk gebracht.waarze voor
04.00 uur moeten zijn. Nadat er
een keuring heeft plaatsgevon
den . begint om 0600 uur de vei
ling .

Reg elmaat
Er worden bloemen uit de hele
wereld via de veiling in Aalsmeer
gedistribuee rd over Nederland

en de rest van de wereld . Onge 
veer 40% van het aanbod komt
uit het buitenland. Om tussen dit
enorme aanbod wat op te vallen.
wordt ergeprobee rd d .m.v.crea 
tiviteit de aandacht te trekken.
Metmoederdag bijvoorbee ld,zijn
erenorme strikkenom de bossen
gedaan. Omdat het een klein
schalig bedrijf is. moeten er re
ge lmatig rozen naar de veil ing
worden gebracht: de klanten re
kenen erop .

Bijzondere soorten
De Martinez is karmijnrood. Dit is
een geu rende roos en Jan is de
enige kweker in Nederland van
deze exclusieve roos.

In Nederland zijn twee kwekers
van de Estelle, d ie een oranje!
bruine kleurheeft.Deze soortheeft



heeft dikke doornen en kan niet
op de sorteermachine.Jan levert
de Estelle aan op de veiling in
Naaldwijk en de andere kweker
in Aalsmeer. Ze zijn er nu tegen
aan het werken om deze roos op
tijd op de veiling te krijgen i.v.m.
de Franse moederdag op 30 mei
a.s.

En dan is er nog de Leonidas;
deze is bruin/oranje, net anders
om als de Estelle dus.

Buiten staan nog roze trosrozen.
Vooral bij warm weer levert deze
roos niet genoeg op . Ze zeggen
niet voor niets "Vrouwen bloot?
Handel dood!"

Oe start
Voordat Jan en Cathar ina over
gingen op exclusieve rozen,heb
ben ze lang lopen dubben . Er
volgde zelfs een vooronderzoek
bij een vooraanstaande meubel
zaak om er achter te komen wat
de trend zou gaan worden in de
eerstkomende drie jaar.Uiteinde
lijk heeft dit de doorslag gegeven
en is er begonnen met de start
van het kweken van de eerste
exclus ieve rozen. Hierbij hebben
de veenstras spontaan hulp ge
kregen van buren en dorpsbe
woners .
Bij de tweede soort is het besluit
in twee dagen genomen . Zo zie
Je maar weer dat je door ervanng
wijs wordt Vergeet niet dat. als
de teelt mislukt, de kwekerij wel
opgedoekt kan worden.

Zei/kweken
Het is daarom ook het beste om
na ongeveer drie jaar weer een
nieuwe soort te kweken. Meestal
wordt er door toeval een nieuwe
soort ontdekt,maar jemoet erwel

oog voor hebb en om te kunnen
beoordelen of een "stekkie" iets
zou kunnen worden. Als je denkt
dat er iets bi jzonders gekweekt
kan gaan worden, wordt dit in
Aalsmeer op kweek gezet. En
dan maar hopen en afwachten of
het ook écht iets wordt Alle soor
ten en namen worden bijgehou
den en er zit ook licentie op een
nieuwe soort.

Gewasbeschermingsmiddelen
Alteen bij ziektes, er zijn er zeker
wel 50, en bij onge dierte worden
er beschermingsmiddelen ge
bruikt. Dus uit pure nood zaak,
om te kunnen overleven. Jan is
vooral preventief bezig zoals bij
voorbeeld methet voorkomenvan
meeldauw. Meeld auw is een
schimmel en vooral de Martinez
is hier zeer gevoelig voor . Op dit
moment zijn de kassen ge lukkig
schoon en onder controle.

Hobby
Het blijkt dus wel dat het kweken
van exclusieve rozen niet alleen
maar rozegeur en maneschijn is.
Je moet groene vingers hebben ,
het zogenaamde "finger Spitzen
gefühl ", maar ook doorzettings
vermogen.Het is duidelijkdat het
je hobby moet zijn.

Willemien Bakker-Foekens
& Hillie Ramaker-Tepper

"De Soos"
Op demei-avondkwamen devol
gende winnaars uit de bus:
1. dhr. J . Reinders 6864
2. dhr. J . Star 6778
3. dhr. A. Mulder 6761
4. dhr. J . Leugs .. .. 6267
5. Mevr. T. Mulder 5964

Oe loneelvoorslelling van W. W.K. staat bol van misverstanden en
relatieproblemen. (Foto: Wim vanBeesten)

W.W.K. brengt mis
daad op de planken
Op 20 en 26 april speelde W.W.K. uit Thesinge in een
nagenoeg uitverkocht Trefpunt de voorstelling " Een pi
kante poedelprijs. "
Het stuk spee lt in de bakkerij van Klaas Horstman. Zijn zuster Dini
vindt op een dag een spiernaakt vrouwen lijk in de kast als zij voor de
zondag een schoon tafelkleed wil pakken . Dini, die toch al geen
sterke zenuwen heeft, komt bijna niet meer bij.
Zij waarschuwt de politie en een heuse inspecteur, compleet met
indrukwekkende snor en onmisbare regenjas,maakt zijn opwachting
bi) de bakkerij. Vanaf dat moment beginnen de misverstanden en
relatieproblemen pas goed en dat allemaal omdat Klaas, de bakker,
de waarheid niet onder ogen durft te zien en maar moeilijk met de
veranderingen van zijn tijd mee kan komen. Zoals meestal in onze
maatschappij dreigde de zwakkere in de familie het slachtoffer te
worden van al deze verwarring en het had niet veel gescheeld of
zuster Dini was opg esloten in een gesticht of erger nog: de gevange
nis
Gelukkig was 't een blijspe l en kwam aan 't eind alles weer goed.
Mooie rollen van de W.W.K. spelers, die werden beloond met een
hartelijk applaus!

Susan de Smidt

Installatlebedrijf

Fa. W. Kooi & Zn.

Middelbert
050-5416263

Engelbert
050-5416217

GAS - WATER
ELECTRA
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Voor motoren, bromfiets
offi ets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOF

Bovag-lid & ON. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en repa ratie .

Rijksweg 15 - Garmerwolde
. ({) 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

INJmerii ter Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

GOED VOOR UW GOED

Kano en noot
Verhuurbedrijf
~~1DI:

Verhuu r van: Kano 's 
Visboot - Bootcaravan

Huifboot- ook voor groepen

Dorpsweg 55 Garmerwolde
050 - 5416252

Ligplaats:
Oam s1erdlep bij Café J Age rmei si er



Jeugdvissen
Woensdagavond 1 mei IS het zo ver; hengelsportver
eniging " DeGoede Vangst" uit Garmerwolde organiseert
de derde - en voorlopig laatste - viswedstrijd voor de
jeugd. Zo 'n 20 kinderen, in de leeftijd van 7 Um 11 jaar,
zitten aan het Damsterdiep te vissen. Af en toe komt er
trots eentje met een vis in de hand aanhollen, roepend:
" Kijk, ik heb er (weer) een !" En nadat hij (of zij) de vis
vakkundig op de meetlat heeft gelegd, laat ie hem weer
zwemmen.

Het is niet alleen een kwestie van
geluk; je moel het ook aanvoe len.
Alser een vis aan zit, moet Je op het
juiste rnornert ophalen. Je moet
goed opletten. geduldig zijn.
Tijdens het vissen krijgen ze een
"hele grote [sco "en na afloop is er
ranja me t pa ta t. De se izoen
winnaars ontvangen een heuse
beker (zie foto van de maand) .
maar ook voor de andere kinderen
is er een prijs(je); de biljarttafel b ij
Willem ("Jä ge rmeister ") ligt vol
leuke cadeaux !

Jong geleerd is oud gedaan
Fokko Ganzeveld, een der bege 
leiders. gee ft met p lezier wat na
de re informatie."Om de jeugd ken
nis te laten maken met het vissen.
doet de verenig ing nu al vier jaar
iets voor hen; de eerste twee jaar
organiseerden we een cursus voor
kinderen van 7 jaar t/m 17 jaar. Ze
moeten in principe kunnen zwem
men en een beetje kunnen lezen ;
bij het Pachtfonds beginnen ze
vana f 8 jaar. We verdee lden de
kinde ren in twee groepen en de
den om de beurt een kwartier theo
rie en een kwartier praktijk: daarna
gingen we een uur gewoon aan
hel wate r vissen . Ieder kind kreeg
een eigen cursusboekje, uitge
gevendoorde NWS (Nede rlandse
Vereniging Van Spo rtv isserste
deraties). Hierin staan de belang
rijkste punten op een leuke en
duidelijke manier beschreven."

Strengeleermeester
"Jeugvissen is inves teren in de
toekomst; het is puur promotie en
bez igheid . We leren ze omgaan
met de dieren: hoe je de vissen
beet moet pakken ,het haakje eruit
moet halen , enz.: het zijn tenslotte
levende dieren! En vergeet niet
dat je te gast ben t in de natuur : je
ma g g ee n rommel mak en of
vernielinge n aanbrengen ."
Fokko is een strenge leermeester;
hij houd t niet van geouwehoer.
Geen gegooi met henge ls. ge ren
door Jägermeister, enz. Als Je niet
wilt luisteren, word tjeweggestuurd .
"Je moet we l streng zijn. anders
wordt het een rotzooi. Je heb t we l
de verantwoord ing voor die kinde
ren ' Er kunnen altijd ongelukken
gebeuren (haakje in het oog, in het
water vallen, enz .) maar je moet
het risico wel tot een minimum be
perken."

Viswedstrijd
"Vorig jaar organiseerden we voo r
het eerst een viswedstrijd voor de
jeugd. Dit jaar waren er drie wed
strijden van anderhalf uur; er heb
ben 22kinderen aan mee gedaan.
De meesten komen ui l
Garmerwolde, een stuk of zes uit
Thesinge en een paar uit de stad
(kinderen van leden of via leden).
Erwordt gevist op lengte: de centi
meters p lus één punt per vis . We
vissen met maden; wormen mag
nu nog niet. Vanaf eind mei (Natio-

nale Hengelsportdag ) mag het
weer; dan mag je ook weer op
snoek vissen. Je mag tegenwoor
dig wel het hele jaar door vissen,
maar bepaalde aassoor ten mag je
niet altijd gebruiken.
Goed materiaal is een eerste ver
eiste. AI doende begeleid je de
kinderen en leert ze bv .hoe ze een
dikke vis er met een sch epnet uit
moeten halen ."

Extra leukeprijzen
"Dankzij de bemoe ienissen van
café Jägermeister (d ie altijd klaar
staat voo r de jeugd: rennen naar
de wc , scnnlen in de schuur, enz.)
waren er dit jaar extra leuke prij
zen. Ook de financië le sponsoring
van Gerben Munneke en de heer
Buwa lda kwamen goed van pas .
De kin der en hoefden geen
inleggeld te betalen: visvoer. ijs,
patat.d rinken en cadeaux zijn alle
maa l be taald doo r sponsoring .
Het volgend jaar wordt al weer het
vijfde jaar! Dan komt er wat leuks,
wat extra's; wat ... dat is nog een
verrass ing ."

Rayonkampioenschappen
Er gaan drie kinde ren naar de
ray onkam pi oen sch appen in
Onderdendam. Stefanie Buwald a
en Sandra en Robert Ganzeveld;
de oudere jeugd heeft dit keer
geen belangstelling. Er wordt ge
vist in het Westerwijdwerdermaar;
de eerste twee uit elke leeftijds
g roep gaan door naar de Provin
cia le Kampioenschappen op 22
juni.
Fokko: "Wij selecteren naar watwe
zien ; je moet rustig twee uur aan
het water kunnen zitten zonder iets
te vangen, niet ouwehoeren (met
hengels slaan ed), goed gemoti
veerd zijn en er animo voor heb
ben , Je moet serieus zijn, het is
een serieuze sport !"
Ook in Onderdendam helpt Fokko
mee met de bege leiding en krijg t
ie vijf kinde ren onder zijn hoed e;
de kinde ren loten om hun stekje

(paa ltje): de nummers 1 t/m 5 ko
men bv . bij paal 1, de nummers 6
t/m 10 bij paal2,enz .Alle leeftijden
komen door elkaar: een achtjarige
kan bestnaasteen zeventienjarige
kome n te zitten.

Vergunning
Je mag tegenwoo rdig ne rgens
meer "zo maar" vissen; sinds kort
heb je ook voor het zogenaamde
' vrije hengel" vissen op g rote vlot
b ev aar b are wateren waar
beroepsvaart plaatsvindt (zoals het
Eem skanaa l ) een pacht
fondsboekje nod ig. Tot vijftien jaar
kun je volstaan met een jeugd
vergunning , maar daarna moet je
lid zijn van een visveren iging.
Als je meer wilt weten , kun je te
recht bij Hengelsportvereniging
"De Goede Vangst" in Garmer
wolde; opgericht op 13 november
1958. Op d it moment telt de vere
niging ± 110 leden, waarvan zo'n
30 à 35 vissende leden (mensen
die meedoen aan wedstrijden); de
rest vist waarschijnlijk alleen voor
z'n p lezier.
AI d ie jaren is Menno Blink van de
Dorpsweg nummer 68 (tel. 050
541 60 93) al secreta ris!

Hillie Ramaker-Tepper

Bedankt!
Wij wi llen hierm ed e allen har 
te lijk bedanken d ie ons Go u
den Huwe lijksfeest op 27april
JI. tot een voor ons onvergete 
lijke dag hebben gemaakt. in
het b ijzonder d e dansgroep
"Klank en Beweging ".

Piet en Wietske
de Vries-van Sloten

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

LANDBOUW

MECHANISAllEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

050-3013830
0598-393504

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

e Elec tra
e Gas
e Water
e c.v
e Zink
e Dakbede kking

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.

~__J
M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

HOF5TEDE-
-- SC HILDE RS v.o .f.
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GEO zeer tevreden
Met een heel goed gevoel kunnen we terug kijken op de
feestdagen 17, 18 en 19 mei jl., waarbij vele aktiviteiten er
mede toe moesten bijdragen dat de kas werd gespekt t.b.v.
de nieuwbouw van het clubhuis.
Vele vrijwilligers , wel of geen GEO-lid, hadden zich wekenla ng
ingespanne n om alles goed te organ iseren. Dinsdag stond de tent er
al en kon er worden begonnen met de inrichting en aankleding.

Een prach tig gezicht: die ze ven - tot tienjarigen, dravend over het
parcours! (Foto: Henk Remerie)

BerthoTop

alle sponso ren, groot én klein en
álle mensen die hebben meege
holpen bij de aktiviteiten én alle
bezoekers d ieer mede voor heb
ben gezorgd datdeze dagen een,
in alle opzichten, positief effect
zullen hebben.

ziek van "That's it".

Hartelijk dank
Maandagochtend omtien uurwas
de tent al weer weg en 's avonds
was de oude kantine van binnen
reeds geheel gesloopt, dankzij
de vele, vele vrijwilligers .
Namens GEO hartelijk dank aan

Zondag
Onder een stralend zonnetje be
gon om tien uur het RABO-voet
baltoernoo i, hetwelk vlekkeloos
verliep, met als winnaar het ei
gen GEO·team. Zoals gebruike
liJk na een toernooi werd nadien
gezellig nagep raat in de tent en
ook nu weergelardeerd met rnu-

gon 's avonds het échte feest;
evenals vorig jaar op de tonen
van "Roots 66", een band die
prachtig de muziek uit de jaren
'60 vertolkt. Zoals verwacht: vele
mensen, geen wanklank en veel
plezier.

Vrijdag
's Middags om vijf uur begon de
rommelmarkt, maar om vier uur
stonden ve le koop jesjager s
reeds voor de deur. Tot goed
zeven uur werd er van alles ge
kocht en terwijl de tent weerwerd
leeggeruimd,werd begonnen met
het vo lleybal toernooi op het
speelve ld. Prachtige duels tus
sende tienbedr ijventeams ...een
grote schare supporters om
zoomdenhetgebeuren.Het team
Flokstra ging uiteindelijk met de
hoofdprijs aan de haal.
Na het volleybal natuurlijk een
gezel lige nazit in de tent met mu
ziek van "That's it".

Zaterdag
Om één uur werd het startsein
gegeven voor de sponsorloop
waaraan 70 leden deelnamen.
Vóór die tijd hadden deze zich
verzekerd van vele sponso ren,
waarbij vooral de jonge jeugd
heel veel werk had verzet. Prach 
tig, al die zeven- tot tienjarigen
over het afgezette parcou rs te
zien draven,aangemoedigd door
vele oude rs en bekenden.Na het
volgende uur, waarin de oudere
jeugd en senioren hun rondjes
aflegden , bleek dat het resultaat
geweldig was: ruim 8000 gu l
den !
Na enige voelba lwedstrijden be-

Onder het toeziend oog van vele
belangstellenden leggen d e
ouderejeugd en de senioren hun
rondjes af; natuurlijk is ook onze
eigen Rabobank van de partij.
(Foto: Henk Remerie)

'oto ,nm
merema

w~nkelcentrum"Iewenltorg"
telefOon 5414779
.ron~n.en

ltIuubct!
autick

Gerard en Margreet Klunder

Verkoop
oude grenen meubelen

Meubelen op maat gemaakt
(eiken , beuken, iepen,

kersen, enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde

Tel. 050 - 5410576
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Kerkdiensten
Geref. kerk Thesingel
Garmerwolde

30 juni
09.30 uur: s.a.w.Thesinge
GereI. kerk, ds. F. de Jong
(Hoogersmilde)
Na alloop koffiedrinken

7 juli
09.30 uur: s.a.w.
Garmerwolde. ds. S. Ypma

2 juni
09.30 uur: sawGeref.kerk,
ds. V.d. Veen (Groningen)
19 00 uur: ds. de Jong
(Hoogersmilde)

9 juni
09.30 uur: ds. Wijnja
(Hoogeveen-HA)
14.30 uur: ds. Overeern
(Haren)

9 juni
09 30 uur: Garmerwolde H.
Avondmaal. ds. W. V.d. Veen
(Groningen)

16 juni
09.00 uur: Garmerwolde
saw . dr. E. de Vries
(Kampen)
14.30 uur: GereI. Kerk
Thesinge. ds. S Ypma.
Jeugddienst

23 juni
0930 uur: Thesinge,
ds. J. Boneschansker
(Eelde)

16 juni
09.30 uur: sawGarmerwolde,
dr. de Vries (Kampen)
14 30 uur: Jeugddienst
ds. S. Ypma

23 juni
09.30 uur: ds. V.d. Zwaag
(WIldervank)
1430 uur: ds. Lagerveen
(Nw-Weerdinge)

30 juni
09.30 uur: saw GereI. kerk.
ds. de Jong (Hoogersmilde)
1900 uur: ds. Zijtstra
(Amsterdam)

Ned. Herv. Gem.
Garmerwolderrhesinge

2 juni
09 30 uur: s.aw.Thesinge
GereI. kerk. ds. W. V.d. Veen
(Groningen)

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Dorpsw eg 28 - 9798 PE Garmerw olde

T EL. 050-5416049 - FAX 050 -54 24784

Het echtpaarde Vries-van Sloten
(Dorpsweg 51, Garmerwolde)
was op 27 april JI. 50 jaar ge
trouwd. Zij vierden d it heug lijke
feit me: hun familie, vrienden en
kennissen in dorpshuis "de Lee
uw" .
De beid e zoons haalden op een
leuke, hoorspelachtige wijze wat
jeugdherinneringen op .Zo in de
trant van: "Kist-oe die nog wel
herinnem ....." "Joa, zo was dat
dou . . zo ging dat dou." Moeder
Wletske reageert uitbu ndig en
ge b ruik t he rhaa ldel ijk haar
stopwoordje: "Och gomkes .,";
vader Pietgeniet in stilte. Hopelijk
is het verhaal op band opgeno
men; het is beslis t de moeite
waard !
(Foto: Henk Remerie)

SO jaar
getrouwd

Toneelgroep De R ijge
speelt op 20, 21, 22 , 27,
28 en 29 jun i een inter
actieve TV-talkshow, ge
tite ld Vogelvrij. Het is
geen bestaand stuk, maar
geschreven doorde Rijge
zelf en gaat over mensen
d ie de dageli jkse sleur
z ijn ontvlucht en nu zo
vrij als een vogel leven.
De voorstell ing en vinden
plaats in de sc hu ur van de
boerderi j aan de Bovenri j
gerweg 19 in Thes inge;
aan va ng 20.00 uur.
Plaatsen kunnen tel efo
nisc h worden gereserveerd
(tel. 050 - 302 32 08 of 050
- 302 22 57).

De Rijge
op lokatie

Stadsweg 63 - Ten Boe r
Telefoon 050 - 3021383

Hillie Ramaker-Tepper

Bij ons voordeliger
dan u denkt!
Vraag v rijb l ijVen~

een offerte aan. ~ J '
Woninginrichting

Slagter
Oude Rijksweg 6

Garmerwolde
050 - 5416244

Inmemoriam

Naar aanleiding van dit openluchtspel belde ik hem destijds op
voor een afspraak Zijn antwoord luidde: 'W at mot ik doar nou
over vertel'en?" En pas na enig aand ringen : "Nou, vooruit ... kom
din mor, din zei we wel ais kieken wat t word ." Voor hem hoefde
het niet zo nodig, maarals het goed wasvoor "Wester" ... Hij was
ruim 49 jaar actief lid van deze clu b; in bijna alle programma's
kom je z'n naam tegen. Voor zijn vele verdiensten - niet alleen als
speler, maar ook als bestuurslid - ontving hij op 29 apr il 1988 uit
handen van burgemeester Sybesma de zilveren eremeda ille,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

Toch nog onverwacht overleed op 71-jarige leeftijd de alom
bekende Kees Klei. Je kunt het je haast niet voorste llen! Op 1 en
2 september JI. speelde hij nog de sterren van de hemel in ons
nieuwe openluchttheater; ik "zie" hem nog over het toneel
springen .Hijwastoen alziek,maarzette toch door :the show must
goon!

Jn g roten getale en met prachtig wee r, brachten we hem op
maandag 6 mei naar zijn laatste rustplaats Garmerwolde op z'n
mooist; zelfs de bloemen bloeidenI Kees Klei zou ervan genoten
hebbe n ...

Kees Klei was een geboren en getogen Garmerwoldenaar en in
z'n werkzame leven verdiende hij de kost als kolenboer en
bocer uoer. Hij had een fotografisc h geheugen: als je iets over
"vroeger" wilde weten, was je bi j hem aan het Juiste adres. (Ook
voor onze spec iale "bevrijd ingskrant" klopten we bij hem aan .)
Hij stond altijd klaar voor de ander en zette zich volledig in voor
waar hij mee bezig was.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur
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50 jaar bij zangkoor'
Op 1 mei j.l. had het zangkoor "Lovende Stemmen" uit Thesinge een
gezellige avond georganiseerd, met toch wel een speciaal doel : er
was nl. een jubila ris. Deze kwam zelf nietsvermoedend naar "Ons
Trefpunt" toe; hij vond het wel wat vreemd dat de diverse leden er zo
op aandrongen dat hij moest komen. Hendrik van Zanten, al 50 jaar
lid van "Lovende Stemmen", was dan ook enigszins verbouwereerd
toen even later bleek dat hij het middelpunt van deze avond was en
een heuse huldiging onderging; voor z'n vrouw was er uiteraard een
bloemetje . (Foto: Henk Remerie)

Voor aardappelen , groenten, fruit, exotische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

Ten Boer 050 - 3022592· Sint Annen 050·3021368

Op de raadsagenda van 29 mei
prijken een aantal agendapun
ten die voor Garmerwolde en
Thesinge van belang zijn:

a. Meerjarenp rogramma restau
ratie monumenten .
Elk jaar moet besloten worden
welke Rijksmonumenten over vijf
jaar - dus nu in 2001 - voor een
onderhoudssubsid ie in aanmer
king kunnen komen . Jaar lijks is
daarvoor een kleine 70.000,-be
schikbaar. Een forsbedrag ,maar
bij lange na niet toereikend om
aan de vraag van ongeveer 2'/2
miljoen te voldoen .
Voor 2001 geeft het college de
voorkeur aan: boerderij Blokzijl
te Ten Boer, het Schathuis te
Lellens en de Widde Meuln te
Ten Boer. Restauratie van boer
derij Bovenr ijge te Thesinge en
het orge l van de NH-kerk in
Garmerwolde maken daardoor
pas in 2002 weer een kans op
subsi die.
b. Reparatie dak b ijzondere ba
sisschool "De Til" Thesinge.
Na de winterperiode bleek dat
het dak van het kleute rgedeelte
van de school lekkagevertoonde .
Op korte termijn is vervanging
van de dakbedekking noodza
kel ijk. De kosten bedragen
11.580,-en kunnen worden gefi
nancierd uit de onderhoudsreser
ve voor deze school.
c . Voorbere idingsbeluit perceel
Bakkers traat 18 te Thesinge.
Voor dit perceel is een bouw
aanvraag ingediend voor het op
richten van een garage/berging
naast de woning . Omdat het

bouwp lan in strijd is met het ge l
dende bestemmingsplan moet
de raad vrijstelling voor de bouw
verlenen. Aangezien het bouw
plan verenigbaa r is met de ruim
telijke indeling van het betrokken
gebied en past in het toekomstig
planologisc h be leid heeft het
co llege een positief advies tot
vrijstelling gegeven .
d . Verlenen recht van opstal en
gemeentegarantie t.b .V. GEO.
Zoals bekend, gaat voe tbal 
veren iging GEO een nieuwe kan
tine bouwen. Voor het bouwen
van een kantine op gemeente
grond moet de gemeente recht
van opsta l verlenen . Voor de fi
nanciering van het plan gaatGEO
een lening van 70.000,-aan . De
gemeente isgevraagd voor deze
lening garant te wi llen staan . De
raad zal hier op 29 mei over be
slissen .

In de Algemene Beleidscom
missie van 8 mei j.1. zou het plan
"Thesingerpark " aan de orde ko
men, maar moest worden uitge
stel d tot de commissiever 
gadering van 10 juni. Inmiddels
heeft het colle ge van het bestuur
van de Verenig ing Dorp sb e
langenThesinge, naaraanleiding
va n d e Al g em en e Led e n
vergad ering van 16 april, nieuwe
suggesties ontvangen. Of deze
"verlate" wensen verwerkt kun
nen worden, moet op de verga 
dering van de AB-commissie blij
ken .

Sicco Laagland

Wist U dat 000

• ook de familie Van Huis aan de
Bakkerstraat inThesinge onlangs
50 jaar was getrouwd?
• de Feestdriedaagse in Gar
merwo lde op 6, 7 en 8 juni is en
dat U allen weer van harte wel
kom bent?

AL UW
GELDZAKEN
ONDER ÉÉN DAK!
Verzekeringen
Hypotheek-adviezen
Financieringen
NMS Bank
Administratie en
BelastIngadviezen

Seks groep
Burg. Triezenbergstraat 30
9791 CC Ten Boer
Tel. : 050 - 3022191

050 - 3023152
Fax: 050 - 3023365
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VAATSTRA B. V.
ERKEND GAS- EN ELEKTROTECHNISCH
INSTALLATEUR - LOODGIETERSBEDRIJF
ZINK - DAKDEKKERSWERK

Oosterweg 1
Zuidwolde - Groningen
Tel. 050 - 3012832 Fax 3014429
Thesinge - Singel 1
Tel. 050 - 3023529
Autotelefoon 06 - 52 61 90 71 & 78

"
FA. GEERT BELGA

FIETSEN

Kajuit 272
Winkelcentrum
LEWENBORG

te l. 050 - 5422252
GRONINGEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie
alle merken

fietsen



Koninginnedag I996
Ook dit jaar werden in Garmerwolde en Thesinge weer de nodige aktiviteiten op touw gezet, maar wat hebben we
onze muziekkorpsen gemist!

De kartraces in Thesinge zijn een groot succes : we zien Dennis Regina en Lucy van Zanten proberen hun spulletjes aan de man te
Westra in aktie! (Foto· Henk Remerie) brengen op de vrijmarkt voor kinderen. (Foto. Henk Remerie)

Jolien en Herman Hoekstra zitten gezellig naast elkaar op de ver- De spelletjesmiddag op het speelveldje aan de Oude Rijksweg; waar
sierde wagen. (Foro: Henk Remene) zou Kim van der Giezen aan denken? (Foto· Henk Remerie)

HOUTMARKT NIJOAM KEUKENS KASTEN DHz.cENTRUM

Wie slager Siegers kent,
zoekt niet.

Wie zoekt,
kent slager Siegers niet.

H.A. Siegers
Uw slager

Wigboldstraat 17
Ten Boer - 050 - 3021272

HOUT - PLAATMATERIAAL
KEUKENS - VLOEREN
PLAFONDPANELEN - TUINHOUT

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

tJo wijk Lewenborg - tel. 050·5416135 Fax 5415751

Perfektie in haarmode

Wlgboldslraal 6 97 91 CR Ten Bo er
Telef oon (0 50) · 30 22151
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monium uit Groningen uitgeno
digd ,dat vanaf ongeveer zes uur
's avonds bij Ons Trefpunt begint
te spelen en al spe lend door het
dorp trekt om uiteindeli jk uit te
komen bij de molen.Ookdaarvalt
iets te vieren; nameli jk de ope
ning van het molenterras!
De bedoeling is dat in de zomer
het terras op zondagmiddagen
open is.
Dorpsbelangen is er met en ige
moeite in geslaagd het terras de
gehele zomer met vrijwilligers te
bemannen/bevrouwen.
Daarna is er waarschijnlijk iets te
eten bij de haven en café t Jopke
is open voor een drankje! Dit
alles staat of valt met goed weer !
U krijg t nog nadere informatie.

REDAKTIE
ADRESSEN

Sommigen van U hebben er misschien al iets over ge
hoord hier en daar; op 14 juni a.s. heeft de gemeente Ten
Boer een feestje georgan iseerd voor een select groepje
po litici en enige ondernemers uit de gemeente Groningen
om Thesinge te promoten. Dat is toch niet nodig, zou je
denken, Thesinge heeft zichzelf de laatste tijd toch aardig
gepromoot!

Maar er is nog ietste vieren ,nl. de
officiële opening van de kano 
route van Noorddijk naar The
singe.
Het gez elsc hap start b ij het
Hoog holtje en komt dan perkano,
pe r fiets en verder te voet (terug
met de bus) naar Thesinçel Daar
worden o.a. de molen, de sme
derij, de kerk en café t Jop ke
bezocht. Aan het eind van de
middag vindt in de laatste lokatie
een receptie plaats.
De Vereniging Dorpsbelange n
Thesinge is ook bij de voorberei
d ingen betrokken en ziet hierin
een goeie gelegenheid om met
een ook een klein feestje voor
alle "Thaisners" te bouwen.
Hiertoe is het muziekkorps Patri-

Thesinger
prolDotiedag

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - CO 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Di erenriemstraa t 204 - (l) 050 - 5771306

Ni euweweg 3
CO 050 - 3123301

Wink elce ntrum Le wenborg Groningen 050 - 54 10508

Drogisterij . Parfumerie

Reform . Schoonheidssalon

Foto van de maand
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