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Thesinger 55+ op reis

Samen opde foto? Ja, graag! Nadatde foto's bijJohanenJanetzijnmislukt, wordter inDrouweneen échte fotograaf bijgehaald!

De hertstkonleder moment beginnen· zowas deweervoorspelling· maar dezomer schonk onsnogéén zomerse dagenwelop3 september. Met een
groep van zo'n 46 personen vertrokken we omnegen uurnaar Staphorst. Gadochauffeur Jan Germs (dieal Jaren metonsmee gaal) verliet afentoede
grote weg enreed debuslangs mooie piekJes.

InStaphorstkregen weuitlegoverkleder·
drachten en deprachtige stoffen dieze
daar gebruiken. Roelf Jansen moest er
aan geloven en werd· onder grote hilari·
teit vanLit de zaal . 000r twee parmantige
dames in een traditioneel klederdracht
kostuum gehesen. Het stond hem zo
goed, dat het leek of hij een echte
Staphorstenaarwas.WellyBoerzag erin
haarkleding en zilveren oorijzer uit als
eenbetoverende jongevrouw.Misschien
toch iets voor de ioekcrnst, Welly?

Warm onthaal bijJohanen Janet
Onderweg naar deg!asblazerij stopten
we in Nieuwleusen bij café Westeirrle
van Johan en Janet Suur. (Vanuit

Thesinge hebben zijinNieuwleusen een
café overgenomen.) We werden warm
onthaald: Johan en Janet hadden zich
Li1gesloofd meteen tafelvol gevt.ddescha·
len en lekkerehapjes;zeliepen alen aan
om de lege schalen weer tevullen!
Gelukkighad dhr.oocmaneen fototoe
stel. want erzou eengroepsfoto gemaakt
worden. Helaas, het lukte niet zo erg.
Johan Suurkreeg instructieshoe hij een
foto moest maken: dhr. Oudman rende
steeds heen enweer om hetuitteleggen.
Na kramp in benen en kaken van het
wachten op enlachennaar hetvogellje.
lukte het nog niet. Hetfotorolletjekreegde
schuld.

Glasblazerij
De glasblazer in Dalen hoefde eiger/ijk
nietstedoen;hijhoefdemaariemarrlaan
tekijkenofiedereen schoot inde lach.Hij
vertelde over zijnvak opeen komische
marier en demonstreerde ondertussen
zijn vaaráJgheden.Hij maakte voor onze
ogeneenzwaan.eenvaaseneenkande
laar;vanglasnatuurtijk.Wiewilde,kon na
afloop in zijnwinkel mooie glazen pre
sentjes kopen.

EteninDrouwen
Na de lunch bij de familie Suur dacht
nemard dat er nog veel gegeten zou
worden in Drouwen, maar dat viel heel
erg mee. AI kletsend en babbelend liet

iedereen zich het eten goed smaken.
Klaas Slager had inDrouwen graag nog
even indebotsautootjesQéYIIld. Maardat
kon nie~ want we moesten weer naar
Thesinge. (Hel was geen schoolreis,
Klaas!Het was een 55+ reis!)
En eengroepsfoto isertoch gemaakt. En
wel 000r een echte fotogaaf. Wte er
belangstellingvoor heelt,kantereclibij
Welly Boer.

Om acht uur reden we Thesinge weer
binnen. Het was een fijne dag geweest

Narnens de
ver. DorpsbeIangen Thesinge,

Irene Ptaatsman



Geslaagde startweek
De startweek Is " door zowel deorganisatoren (jeugdraad) als de deelne
mers - alsgeslaagd ervaren. Alle activiteitenwerdengoed bezocht, er was
eengoede sfeer en het weer verleende zijn plezierigemedewerking.

Koos van de Beft

,
<-,$i . "

1im van deBeff inac6eopdewaterfiets.
(Foto:Koos van deBelt)

De jeugdraad wil langsdezeweg ieder
eenbedanken,dieckJor zijrmaar mede
werking deze startweek toteen succes
heeft gemaakt.

alle koffiedrinkers teherbergen.

De startweek werd afgesloten met de
jelgi:jienst,voorbereidckJordeCJVism.
ds.Yprnaenm.m.v.hetkoorJoyfuISound
uitHoogezand.
Na een goedbezochte en inspirerende
dienstbleekhetTrefpuntbijna tekleinom

HetBoomkroonpad in Eext. (Foto:Koos van de BeIQ

Om half adrtbegon voo: veel jeugdigen
hethoogtepuntvandedag:dekinderdsco
m.m.v.First Move.Als vanoudsweer een
succes. Er was echter concurrentievan
Nedertand -Belgiê.zodatom ach1 UlJ'de
ware voetballiefhebbers al huiswaarts
keerden. Toch bleel het tot negen UlJ'

gezellig. waarna om half tien de
gevorderden bezit namen vandedans
vloer.

met een paar ouderenopdefiets terug
naar het "NijeHemelriekie' om tezwem
men en tespelen.
Enkeledeelnemers paktendebenenwa
genenmaakten eenwandelinglangseen
uitgezette route en de rest wachtte tot
Berend Pli~er zijn band had gelapt, en
ging fietsen.
Nadat ookdefietsclubweer bij de water
plas was teruggekeerd,werd ernog ge
zellig nagebabbeld, gevoetbald en ge
speeld.HetmeegelxadrtemJtsmaakte
prima.Om even voor vijfuurkeerden de
deelnemers (sommigen moe; allen vol
daan) terug naar Garmerwolde enThe
singe.

Hetboomroonpad
Onder mooieweersomstandighedengin
gen 21volwassenenen20jeugdigen op
zaterdag 6september naardebossen bij
Eext.
Om 11.30 uur was erkoffieJfris met koek
inhet Trefpunt. Ondertussen werdende
fietsen opgeladen optwee karren enom
12uur vertrok dekaravaan. Bij het"Nije
Hemelriekie' (een natuurplas met strand
enspeelweide) werd de meegebrachte
lunch genuttigd.Daarna werd onder licht
protest (het was goed toeven indezon)
defietsgepak\ engingen weopweg naar
het vier kilometer verdergelegen Boom
kroonpad. Via een 25meterlange wor·
teltunnel (voo: Staatsbosbeheer wel erg
kunstmatig) kwamen we bij de wentel
trap,die ons op7.5meter hoogteaanhet
begin vanhet 125 meterlange pad ckJor
deboomtoppen bracht.Onderweg ston
den op panelenindevorm vanboombla·
deren interessante weeljesvermeld. AI
wandelend bereikte het hele gezelschap
(inclusiefdemensen met hoogtevrees)
devoet van deuitkijktoren. Nanog eens
driemeter klimmen.kwamen demensen
zonder hoogtevrees op 22,5mhoogte.
Van hieraf had men uitzicht over het
boslandschap.Ooordatdehoogtevande
boom1oppen ophetzelfdeniveau lagals
deuitkijktorenwas dit litzicht niet bijzon
der spectaculair. Terwijl sommigen nog
opdeuitkijktorenverbleven wasdejeugd
alweer beneden.waarzezich indespeel.
tuin konden vermaken.
Metbeide benen weeropdegrondwaser
voo:iedereenfrismet eenMarsje.Daarna
werd degroep gesplitst. De jeugd ging

er te weinig tijd over om finales te
waterfietsen.
'sAvonds was het debeut aan deoooe
ren. Er werd in twee leeftijdsgroepen
gefietst: 13Vm 16 jarigen en17 jaar en
ouder. De uiteindelijke winnaarszijnhe
laasinhetwaterten onder gegaan.

Viswedstrijd
Donderdag4september was erweer de
traditionele viswedstrijd. Door deca.35
deelnemers werd erweer heel wat vis
bovenwater gehaald(enna meting weer
snel teruggezet).Behalvevelekleineprijs
jeswaren erdrie echte bekers voor de
bestevissers.Dezegingen naar Henri en
Elsbeth Balkema en Jetlry TIlman. Er
warenveelOl.ders'tOeschouwers,denog
wel eensbijmoesten springen om hetaas
aandehaak te bevestigen, het snoer te
ontwarrenofdevis van dehaak tehalen.
AI met al was het gezellig druk tussen
beide bruggen. Alleen jammer daldeel
nemers entoeschouwers goed moesten
opletten om niet in de hondenstront te
trappen.Hetblijftblijkbaar eenprobleem
voo: veel hoOOenbezitters om hun hond
(en)opeen manier uittelaten dieandere
mensen geen overlast bezorgt.

Waterfietsen
Vrijdag 5 september had deCJV twee
waterfietsengehulXd. Voor dekinderen
vandebasisschool waservanviertotzes
uur een wedstrijd.waarbij ze- tweemaal
tegenelkaar fietsend - zo snel mogelijk
weer aan de finish moesten zien teko
men.
Deweelderig groeiende waterplanten en
stukken landbouwplastic deden het roer
nogal eens vastlopen.Door ditongemak
énhetgrote aantal deelnemers (26)bleef

Opwoensdag3septemberwerddejong
ste jeugd vermaakt meI een poppen
kastspel. gespeeld ckJor Marion Vuist.
Nadenwerden erspelleljes gespeeld op
het schoolplein. De oudere jeugd vande
basisschool keerde inhet Trelpuntmet
een filmvan deRinstones terug naarhet
stenentijdperk. Dedaaropvolgendebirç:>
leverdeveel verhitte en gespamen ge
zichten openvoo: een aantal deelne
merseenprijsje. ZO'n60 kinderen had
den zoeen leukemiddag.

Gas
Water
Electra

Voor motoren, bromfiets
offie ts naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag -l id - alf. Suzuk l Dealer

I.~~
NIJDAM

HFa, W, Kool & zn
"'= i nsta lla tIeb e d r ij f

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparat ie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
ro 050 - 3021624

Werkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135
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2S jaar Bloembol!

a ~ Zuidwolde
b.g.g. 06 . 526 190 71

00 ~ooo centrale verwarming
~~ gg0 elektrische Installaties
00 00 't I00 000 samar
00000 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTR
Telefoon 050 . 301 28 32

We wensen de familie Pelleboer veel sterkte lij het verwerken van ál gote
verdriet

HiUieRamaker·Tepper

Zondag24augustusoverleedop7D-jarigeleeftijdMevrwNBerendjePeileboer·
Netjes; vrijdag 29 augustus namen we massaaJ afscheid in de N.H. Kerkte
Garmer.vade.
Hetwaseen harde werker: toen dekindEr'en nog klein~en enhaar man~
tijd door ziekle Lilviel. heeft zij deboerderij doorgezet; mei hUp van anderen,
li1eraard.
Zewas gastvrij enhadaltijd tijd voor een praatjepluseen kop koffie met wal«
Dj; i!'den nodig was ze er zelfs midden in de nacht! Hoewel ze nog maar
betrekkelijk kort (0 7 jaar) op deboerderij aan de Dorpsweg inGérmerwoIde
woonde. hadzeerhaar "stekkie" gevonden.

Hel was rle! iemand áegalig op de'IOOI{J'Ond 1rad, maar ze hadwel~
eeneigen mening.lkherimermebv.noghaaropmerkingov«liefde:"Eenmens
kan rlel zoOOer 6e1de. En deri\ rlettegatIlV: hiYzij wéél hetwel _. nee.zèg het
ook regelmatig legen elkaar," En dan haar opyatting over de marWrouw
verhotdng: "Een man isgelijkwaarcig aan de vrooN; ze vUIen elkaar aan"

Zehadeen rotsvast vertrouwen indeHeer en Iéékle erook naar.Velen ZIJlen
haar warmte. haar belangstelling voor deander en haar wijzewoorden nissen

In memoriam

5Zaterdagsavonds was het leest in de tentmet Wra Buze endebandHookedonRed.
Links vooraan (met bloem): de heer Piet Oomkes. een der bewoners van het
hoofdgebouw.(Foto: Henk Remerie)

Stoeldraaierstraat 35
Groningen
Tel. 050 • 132453

Mevrouw Van Dijken-Koning kwam als
een der eerste bewoners naar Bloemhof
en woont ernual25 jaar! (Foto: Renate
D~kJ

offidèleopening plaats.Vooralleaanwe
zigen iserkoffieilhee metgebak pluseen
hapje en een <hnkje. Uiteraard worden
ookTrijn MiskeenMevrouw Van Dijkenin
het zonnetje gezet
'sMiddags latendeledenvan jeugOOrcus
"Santelli" zien wat zekunnen.
's Avonds is er een receptie voor ge
nodigden;ook onze nieuwe burgemees
tergeeft adedepresence.
Ook de(oud)medewerkers worden niet
vergeten; 's zaterdagsmiddags worden
zeverwacht bij derelmie.
'sAvondsishetwederomleest indetent!
Ook het personeel heeft vrij: een cate
ringbedrijl zorgt voor de hapjes en de
drankjes.
De bewoners. het bestuur. (oud)mede
werkers,vrijwilligers enhunfamilieleden
kunnengenietenvaneengezelligeavond
met Wia Buze en de band Hooked on
Red.
Door de harde wind wappert het tentzeil
afentoe gevaarlijkheen enweer ...

Hilüe Ramaker-Tepper

De tijden veranderen
25 jaar geleden was desituatiewel even
andersdannul Iederegezonde 65+ kon
zich aanmelden voor het bejaarden
centrumen werd zonder meer toegela
ten; de enige voorwaarde was dat er
plaats moest zijn. (In het begin werden
sommige mensen zelfs gevraagdofzeer
alstublieft wildenkomen wonen)
In1988 werd dekeuken gereroveerd en
in1990 startte degroepsverzorging.Te
gelijk kwamenerveel meer vrijwilligers
(momenteel zijnermeerdan honderd!)
Was het vroeger een woonoord. tegen
woordig komt het accent meerenmeerte
liggen opverzorging. Omtoegelaten te
worden. moet jevoldoenaan allerlei cri
teria.
Hierdoorverander1ookdezorgbehoefte:
doordat demensen langer thuis blijven,
hebbendebewoners meerzorg nodig en
stijgt de gemiddelde leeftijd (deze ligt
thans op86 jaar).
De lokale zorg is erg belangrijk;met 75
aarleunwoningen en 82 verzorgings
plaatsen vervuft het wooncentrum een
centrale plek inhet dorp.Hoewel debud
gettenalsmaarkleinerworden endezorg
steeds groter. is Bloemhof een zorg
centrum met een hoog voorzieningen
rlveau.
Doordat deOverheid dwingt totsamen
werking wordt er driftig overlegd met de
collega-huizeninBedum,Winsum.Baflo.
Ulrum en Kloosterburen;deverpleeghui
zen Innersdijk en Vliethoven én de
Thuiszorg.

Woonzorgcentrum Bloemhol viert leest! In september 199715 het 25 laar
geleden dathetbejaardencentrum "Bloemhol" haardeuren opende. Voor·
diengingen demensen naarFlvelhörn; deze begon In 1902alsarmenhuis
en Iedereen kon er terecht Later werd het een gasthuisen uiteindelijk
groeide het uit tot een huisvesting voor bejaarden.

Feest
AI met alredengenoeg voor een feestje!
Vrijdag 12 en zaterdag 13 september is
het leest indetent;omtien uur vindt de

Omdat FivelhOrn netmeer aan deeisen
voldeed, werd ereen nieuw bejaarden
centrum gebouwd_In september 1972
werden dedeurengeopend enkwamen
deeerste bewoners binnen. TrijnMiske
werldealvi~ jaarinRveihOrnengng mee
over;zewerkternunog steeds.Mevrouw
Van Dijken-Koning uit Sint Annen kwam
op27september 1972 als een der eer
sten in Bloemholwonen; ondanks haar
ziekte(M.S.)iszealtijdpositief.opgewekt
engoed gezond gebleven.
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Wat · waar · wanneer?

Vremd volk Op t aarl
Vrouger stonnen dikkeboeren hoogInaanzain! Datis vandaag dedagwel
wataans!Om kopbovenwottertehollen,begunt menneg boernzogenaamde
!wIjde bedrlelstak: bloumbollen, wldde ol grulneasperges, champignons,
hennep, zullgemokte kees enzoepen, n kemplng ••• t Is mornetwatof zet
beste ligt.

Hillie Roarnokker-Tepper

welsepleeachterintoen nou ais0pknap
ten?

leder diamee w~ , kanmee;zolang arplaals
is!(oüjaarwaran ernoglNee Thesingersbij.)

AJried wat biezunders
Wester zolWester nait weden aszeder
naitweerwatbiezundersvan mokt haren.
JanGroenhagen komt opzien brommer·
!je aanrieden, Foktje en Henri slikken
ornnkander1OU(vindlJoopdatwel geul?),
Hilke Barta ridl op n echt peerd, Henri
smakt met stoU enaal opgrond ....enón
ój JantjeTerpstroal Met heli" blode gat
optthoeziewordtzettoneelopdroagen!!l
As t ~cht oei gai~ trekt z' heli' broek
gaauw weer omhoog! Mor nait gaauw
genogt ... t licht floept rog even weer aan
(perongeluk?) enJantjegait erasnhaas
vandeixl
Wie herrmen weer hal wat Onaagd, dij
vrijdag29augustesl
Ook tweer zatons met:nbeetje regen in
depauzes, mor wieder bleef t cteug ...

AANVULLINGEN
Thesinge:
IToneelvereniging 'V.l.O.O."
secr.: Mavr. R. oijkema-Oomkens, G.N.
Schut1er1aan 22. lal.302 t305
I Stichting Toneelgroep 'oeRijge'
contactpersoon: H. Koekkoek, Bovenrijgar·
weg 19, tel. 3021731
IToneeivereniging"W.. Wil Kan' (W.WK)
5ecr.:Mevr.C.van Huïs·Oomkes, Molenweg
13, lel.302 3406

RECTIF ICATIES
Thesinge:
Hetsecretariaatvan Kaartdub'Eendracht' is
inhandenvanRoelieDijkema (tal.3021305)
anniat vanJohanZijl!
Garmerwolde:
Garmerwoldar reisdub moet zijn:Thesinger
reisdub.
Raar, maar waar! oa dub is indertijd door
Thesingersopgezat dochlangzamerhand in
Garmerwolde< handenovargegaan;denaam
isechtar blijvenbestaan.
Hel bestuur bestaat momenteel uü: Geert
Bouwman, Betsy Havenga. Eitje Havenga,
Sjoeka Schut1er (Rodan~ enJantje Terpstra.

Ook bie t openluchtspel hollen ze zuch
metdij problerren bezeg.
Boer en boerin Veldman (Dick Groen
hagen enRensje Werdekker) hemmen t
ermor stoer met;zoken t nait langer!Ze
verdainen ja gain zol1 in de zoepenbrijl
Boer pebaail t met asperges. mor daar
b1iekt weln buij waark in tezitten! Opa
(Kees Huusman)vindt ój stomme widde
stengels mor niks; hai het n voo beter
idee: ze motten n kemping begunnenl
Daar kennen ze ja smakken geld met
verdainen!
Schoonzeun wil der niks van waiten; aal
datvrernd volk opt aart...Ook bull"man
(Henri Venergla) zigt t nait zitten: ój
stadjers herrmen janaargens gain ver
stand van envertrappenzien eerappeis
enbaiten!
Mor Opa zet zien plannen dell' en krigt
hupvan njonkventje (JanGroenhagen).
Der komt rog hal wat kieken bie zo'n
kerrping: allereerst mot ern fesounleke
w.c. kommen,enndoes.Aszedijo/der.Sicco Laagand

Prioriteiten/ijst Rijksmonumenten
IndeAJgemeneBeleidscommissie(ABC)
enraad ishetrestauratieprograrnma van
derijksmonumenten behandeld.Voorde
24rijksmonumenten indegemeente Ten
Boer iseen prioriteitenlijst opgesteld aan
de hand van een behoefteraming van
restauratie enondert1oud. Voor het jaar
2002 is er een st.Oside van f 36.71 1,
toegekend voor de molen Germania in
Thesinge eneen stbside vanf 19.174,
voor het orgel van de NH·kerk te
Garmerwolde.
Voor het jaar 1998 isonder andere de
molen Germania voor hetverkrijgen van
een extra rijkssubsidie bij de provincie
voorgedragen. Het gaathierbij met name
om de restauratie van het binnenwerk
van deze mooie koren-enpelmolen. Of
deze subsidie doorgaat is echter rog
allerminst zeker, gezien het beperkte
budget van ongeveer 1.5 miljoen voor de
hele provincie Groningen.

BouwpJ.;n Hofstede SChilders V.O.!. te
Thesinge
Uheeft eind al.9JSlUS reeds litvoerig in
dekrantenkunnen lezen.datdeprovincie
Groningen het bowipIan van de firma
Hofstede aan del.agt?Neg heeft afgewe
zen. De gemeenteraad van Ten Boer
heeftbijdeprovincie bezwaar tegen deze
weigering aangetekend en het college
gemachtigj debezwaarJrocedll'e al te
handelen.
Totopheden isdeliIXomstvandeproce
dll'e rog niet bekend.

De gemeentelijke subsidie heeft een bij·
zondere voorgeschiedenis. Voor de zo
mervakantie heeft de raad een fiets
eXClISÎedoordedorpenvandegemeente
Ten Boer geIlOl.den en daarbij onder
anderedekerkentorenvan Garmerwolde
bezocht. De raadsleden waren zoonder
de indruk van de restauate van het
torenuurwerk.datboven indetorenspon
taanwerdbeslotenhiervooreengemeen
telijke stbside terbeschikking testellen.
Om dil bestUlJ1ijknetjes al Iehandelen is
dil "torenbeslur in de septemberraad
bekrachtigd.

Zodirect na dezomervakantie loopt het
rog niet storm met voorstellen van het
college die door deraad moeten worden
behandeld. Zou dat alleen door de
vakantieperiode komen? Of wacht het
college tot deniet1Ne lllxgemeesterzich
heeft ingewerld?OfishetdestiUe voorde
storm van debegrotingsbehardeling in
november? Ikzou hetant..voord zodirect
niet weten.

Wel hebben hetcollege enderaad op1
september blrgemeester A1ssema har
telijk ontvangen en leestelijk geinstal
leerd. Onze niet1Ne burgervader heeft
aangegevendal hij zich begin volgend
jaar metzijngezininTen Boer zalvesti
gen.Defamilie A1ssemaheeft inmiddels
inEmmerwoldeeenworinggekochtVeel
anderekeuswasernatuurlijkook nie~ als
jedebouwplannen voor TenBoer, Ten
Post, Wollersum, Garmerwolde of
Thesinge kent. GarmelWOide voorlopig
geen nieuwbouw. En Thesinge ....? Tja
Thesinge,wanneergaatwelhoulerBoels
daar nu eindelijk eens de eerste paal
slaan voorhetlitlx"eidngsplametje 'M<>
lenhom"?Het geóJd van depotentiêle
kopers wordt daar wel zeer opdeJ)'Oe!
gesteld.

Torenuurwerlc Garmerwo/de
Inderaad van24september isbesloten
de reparatie/restauratie van het
torenuurwerk en het aanbrengen van
verlichting indetoren van deNH-kerk te
GarmerwoIdefinancieelteonderstelJ1E!ll.
Hiervoor wordt een eenmalige stbside
van maximaal 15.000,- terbeschikking
gesteld. Samen met debijdragevande
irr.vonersvanGarmerwoldelThesingeen
andere subsidies kan de klus van de
Uurwerkcommissie Garmerwolde ge
klaard worden.

HOf5TEDE-
r--::- SCHILDERS v.o.f,

Perfektie in haarmode

Wl gbo ltl !>lfoil ill 6 9 79 1 en Ten Oo c , '
r o to to o n IO!:lUI :.J Ol :.!1!. 1

reven.:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie.

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenst raat 3
Garmerwolde (050-413045)
worden vrijdagavond
thuis gebrac ht

GOED VOOR UW GOED

FA. GEERT BELGA
FIETSEN

WinkelcentrumLEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
le l. 050 - 5422252

Gazelle fletsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen
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Theatergroep Marotbrengt een Middeleeuws stuk indeNed.Herv.Kelk teGsmier
walde. (Foto:Henk Remerie)

050-3013830
0598-393504

isdeeindredactie aan debeurt. Deze is
mornenteelinhandenvanHillieRamaker.
Deopmaaktensiotlewordtverzor~door

Metha NijkampenLucie Kol.

Op delaatstevrijdagvan demaand ver·
sclijntdenieuwekrant. Enigehonderden
Garmerwolders enThesingers kunnen
weer even lekker bi~ezen : de laatste
nieuwtjes, achtergronden, aardigever
halenover mensendiewekennen, foto's
vangebeLJ1enissen waar we bij waren,
enzovoorts.
DeGarmer· enThesinger Express volgt
almeerdan twintig jaarheldorpsievenop
devoet. Wezitlen nualinde23ejaargang
en we zijnvastbeslotenomhetzilveren
jubileumtehalen endaarna aftekoersen
op het goud. Daarzijnwel mensen vorx
nodig! Het fijne dorpsleven dat we hier
gewend zijn énonze krant kunnen niet
bestaanzonder deinzet van mensen. U
misschien?
We hopen dat ureageert.

Eiisabeth Tolenaar

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. OSO - 3024536
• C.V Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking-

M. Rltsema - Bedum - tel.
K. v.d, Veen - Kolham - tel.

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 . 5410508

Drogisterij· Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

Garmerwolders
bij de GaT?
De G&T·redactleluidt denoodklok voorGarmerwolde.Bij dehuidigeploeg
Is door ziekte en andere omstandigheden een levensgroot gat ontstaan,
waardoor het maandelijkseG&T·werk neerkomt op één of twee mensen,
zonodig aangevuld met ·bijstand" uil Thesinge. AI langere tijd zijn er te
weinig nieuwe schrijvers(vlm)bijgekomenl HebbendeGarmerwolders het
drukker dandeThesingers of is hetonbekendheid methet redactiewerk?

Wathoudthetinalsiemandinderedactie
van de G&Tstapt?
Eenmaal permaandvergaderen(meestal
le maandagvandemaand,'savondsorn
half negen): dan bespreken we de
laatstverschenen krant, we inventarise
ren deonderwerpen vxx devolgende
krantentot slot verdelen wedetaken.Het
zijnaltijddrukke, maargezelligevergade
ringen. die steevast worden afgesloten
met eendrankje.
Daarna komt hetandere werk. De ene
schrijft een (kort) stukje over een
toneeloptreden ofeenanderevenement,
devolgende doeleeninterview.dederde
neemt contactop metDorpsbelangen of
eenandere "instelling' om tehorenhoe
het zitmet een actuele kwestie, enzo
voorts.Deonderwerpen zijnelke maand
anders, de taakverdeling ook. De ene
keerkosthelmisschieneenhalfulJ1je,de
andere keer een hele avond ofmeer.
Aan het eind vanderitiserdedeadline;
doorgaans op devoorlaatste donderdag
van demaand. Vorx demeesteredac
tieleden zithetwerk erdan op,want dan

HillieBarnaker-Tepper

eens hoe eenadelaar eruit zag!) Alsje
goedkijkt, ziejeook drienarren.
Direct naast de toegangsdeur bevindt
zich een heel oude grafzerk van ds.
HarmannusSebastiani.Hij werd95 jaar
oud,was 60jaar predikantenoverleefde
6vrouwen!Op desteen staat een schit·
terendgecichl.

Uitslag van deseptemberavond:
1.M. Blink 7243
2. K.Wierenga 638 t
3. DetlaV.d.Molen 6342
4. J. Relnders 6290

Middeleeuws theater
Ommewr,half vier en halfvijfwordt de
klok geluid door twee heuse monniken
(met blotevoetenQ.En . last bulnolleast
. kunnen we kijken naar een Middel·
eeuwse toneelstuk, gespeeld door
theatergroep Marotut Groningen:
DeSiciliaansekr<:JOl1lrins Esmoreitwordt
gestolen door neef Robbrecht en ver
kocht aanmeester Platus. Deze brengt
de baby naardekoninginvan Damascus
enzijlaathem opvoedenaanhethof.Ais
dejongenachttienjaar is,gaathijopzoek
naar zijn ouders.
Vooralhetspel vandegemeneRobbrecht
iserg verrassend.Ook het zingen klinkt
erg mooi.Doorhetgebruikvande Middel·
eeuwse taal moet je welgoed naarde
tekst luisteren.
Het is erg jammer dat ze niet op een
verhoging spelen:nu kunnendemeeste
mensen het grondwerknietzien!
Fijn dat erop zokorte termijn nog iets
geregeldkonworden,dochjammerdater
nietmeer ruchtbaarheidaanisgegeven.

"De Soos"

Deheledag kunnen wekijkennaar foto's
van Gonny Weyler entwee maal eenhalf
uurluisteren naarhetorgelspel van Anne
Sybesma (een onzer voormaligeburge
meesters).
Om elf uur treedt het Platlelandsvrou
wenkoortjeaan;het iseengenotomnaar
te luisteren. De Groninger liedjes doen
hetgoed.doch ookdeanderevalleninde
smaak;was die droom over wereldvrede
maarwerkelijkheid!Ookvooreengroepje
fietsers uit Ten Boer o.l.v. Wigbold
Wlerenga isheteen leuk intermezzo.

Speurtocht door dekelk
Na het koortjeneemtons aller Jaap de
Vries deaanwezigenmeeop eenspeur
tocht door de kerk en wijst o.a op de
betelkenis van de schilderingen: in de
noordkapel wordt het leven van Maria
afgebeeld, de zuidkant behandelt het
lijdensgebeureneninhet middengewelf
staan devier evangelisten; deadelaar
vanJohanneslijktmeer opeen kip! (De
mensen wisten toen waarschij~ijk niet

Zaterdag 13september is hetzover. Indegemeente Ten Boer zijndit jaar
nietallemonumenten geopend,maar staatéén dorpcentraal. Garmerwolde
bijt despitafmethaarNed. Herv. Kerk enhetprachtig gerestaureerde orgel
plusdekerktoren met hetveelbesproken torenuurwerk.

Open monumentendag
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ClubSalomo
ZoalsIeookal IndevorigeG&Thebtkunnenlezen, bestaater InTheslnge
en Garrnerwoldeeen leugdclubvoor12tlrn16jarigen. Op1oktober begint
het nieuwe seizoen van die club.

Kan ik met de nieuwe
OpMaat Hypotheek

ook...?

OubSaJomo heelhet en isbedoeld VOCf
dejeugd van 12Vm 16 jaar ut Thesinge
enGarmerwolde.De dub wordt georga.
riseerddoor deSamen OpWeg Ker1<.en
(SOW) inbeide dorpen.AllEjeI.qjvan
12vm 16iswelkom;jehoeftdusgeen lid
tezijnvandeSOW·ker1<.en.

Vee/leuke dingen
Eens per tweeweken houden we een
dubavoncj. Daar besprekenweeen 0n

derwerp wat varieert vanbijbelseverha·
lentotdirY,lerlciejeopschoolofthuishebt
meegemaakt. Ook doenwe elke avond
eenspel.De avonden zijn erggezelligen
wordengehoudeninOnsTrelpuntaande
Kerkstraat.
Naast de "normale"dubavonden doen
we ook nog veel andere leuke dingen.
Bijvoorbeeld samen Sinterklaas. Kerst
en Pasenvieren;met z'n alleneenker1<.·
dienstvoorbereiden; eengezelligeavond
(vorig jaar zijn we gaan bowlen) en als
afsluiter van hel seizoen een echt
Oul1Neekend.

Tri·axY
De eerste bijzondere activiteit van het
seizoen isdeTri-axv: een spel. georga.
riseerd door YMCA Nederland enge
speeld door verschillende !1oeperl inhet
hele land;ditjaaropvrijdag 10oktober.

..We hebben een prima inkomen.
Mijnvrouwwil straks een paarjaars1op
penmetwerkenom voordekinderen te
zorgen.
Dan wiUen we minder aan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja. dat kan.

..AllebeinetalpeslJJdeerdendirect
aanhetwerk.Mijnvriendwilmeteeneen
huiskopen. Kan dat nu al? Want echt
gespaardhebben we niet
Ja. dat kan.

..We zjjn opzoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor de studeflnanciering van
onzedochter /ijvoofbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.
Uziet hel Mei de nietNIeOpMaat

Rabobank
Bedum·Ten Boer
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Wekrijgeneenverzegekleenveloptoege
stwd met daarin hetspel. Om acht ur
mogen wedeenvelopopen maken en de
spellen gaan spelen. Er zilten ook op
ciachten bij WaarVOCf je het hele dorp
door moelom bijjeOOrpsgenotenaan te
kloppen. Vorig jaarrooesten webijvoer·
beeldzoveelmogeIillbabyspUlenverza·
melen.
Dorpsgenoten, kill dusrielraaropwan
neer eropvrijdagavond 10oktoberjeI.qj
aan dedell komt met misschienwel een
walvreemd verzoekl

Kom vrijblqvendkqken
Door een bijó'age van deKer1<.enblijven
dekosten VOCf deleden beperkt;decon
tributie bedraagt f 1,50per keer. VorY: de
bijzondere activiteitenwordt soms een
eigen bijdragegevraagd.
Ben jenieuwgierig geworden.aarzel dan
rietenkomgewooneenkeertjekijken.Je
ben1 rietverplicht om gelijk het hele sei·
zoen teblijven.
Dekennismakingsavond isopwoensdag
1oktober om zeven W" inOnsTrefpunt.
We bepalen danook opwelke avond dit
jaardedubavond zal vallen.

Heb jenog vragen bel dan gerust met:
Amefieke Hoekstra (050 5 416016) ol
Amelies Hofstede (050 5410480)

Hypotheekvan deRabobankkan eigen
lijkalles. Het is een nietNIe hypolheek·
vorm,die opgebouwd isuijeen leningen
een verzekering. Enafhankelijkvan tNI
wensenkunt udussparenol beleggen
VOOfIN< eindkapilaal. Zodanig dalualtijd
maximaal fiscaal voordeel heeft. Uniek
isdaludeOpMaatHypolheek opieder
moment kunt aanpassen aan tNI wen·
sen en omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

Be l mei één van onze
hypolheekadviseurs:
J. Arends ol mw. A.M.s. Kool
tel.:050-3012848

Budy Bremer heeft
de smaak te pakken
Na hel succes van zijn al vrijwel uitverkochte Sprookjes en Gedichten (nog 6
exemplaren bij deautelJ'verkrijgbaar à 130.· perstuk) heeftRudy Bremer nueen
nieuw boek opdemarkt gebracht;
Uederen uitMiddeleeuwen enRenaissance.....een boek vorY: fijnproeversenvoor
hen die datwillen worden." (Drs. J. Nuchelmans. Holland Festival Oude Muziek,
Utrecht).Hetomvat 80originele liedtekstenl.i1de periode 1200-1600. innegentalen;
allemaal met een nauwgezette metrische.berijmde Neder1andse vertaling door Rudy
Bremerernaast.
EenalfabetischeciSCO!1afie achterin maakl hetheel gemakkelijkom decomponisten
vandeliederenoptezoeken.Daarbij wordenrecente CO, ofLP~namen vermeld.
waarop beroemde ensembles deliederenuitvoeren.Een gedegen muziekhistorische
inleiding door dr.Lea van Noppen plaatst deliederenenhuncomponisten inhun tijd.

Eenprachtigutgevoerd boekdatbijdeboekhandel f52.50kost. maar bijdeauteur(tel.
050(3023735)enopdeOSNCVgTB-coocerten indeKloosterkerk teThesinge VorY:

slechts f 42.50tekrijgenis.

Kantinebij de ijsbaan
Binnenkortwordteen begingemaaklmetdebouw vaneenkantinebij deijsbaan in
Thesinge.De ledenvandeijsbaanvereniging De Scheuvel hadden daar aleerder toe
beslotenendoor ondermeer een bazar eneen verloting tehouden kon dekas worden
aangevl.ld.Ook dit jaar zal weer een verloting noodzakelijkzijn om deinvestering in
dekantine mogelijk te maken. Na bestudering van deverschillende mogelijkheden
heeft het besnar besloten een houten gebouwtje te plaatsen van ongeveer 35
vierkantemeter. Deonderdelen worden opmaatgemaaktdooreen beói~ endoor de
vereriging zelf geplaatst. In oktober wordt met de bouw begonnen. zodat eind
november dekantine ingebrtik kan worden genomen.

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Ni euwew eg3
'l>050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - 'l> 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
D ierenriem straat 204 - !() 050 - 5771306



De Bijbel; een boek tegen de tijdgeest Agenda
De Bijbel iseen verhaal apart, een groots verhaal. Erstaan kleurrijkeverhalen, regels en liederen in. Het Is een bron van
woorden omvanuit televen.
Hetgaat indit boek omhet goede levenopaarde.over hetverlangen dathetgoed komt met ons mensen en de dieren. Het gaat
om eengoed leven.dat echter nietzomaarbereiktwordt. Hetisvallenenopstaan.soms huilenmet depet opendanweer lijkthet
erop.

Het is eenboekdat ons een spiegel voorroOOt. Het isook een weerbarstig boek. moeilijk tebegrijpen. Het ishet boek dat we in
de kerk gebruiken. Dat betekent niet datdeBijbel het eigendom isvan dekerk. Hetiseen boekvoor dekerken. maar niet vande
kerken;deBijbelisniemandsbezit.Daarom wil ikook iedereendienieuwsgierigisnaarwatde Bijbel overons leventezeggenheeft.
Litnodigenditwinterseizoen enkele avondenbij tewonen. De eersteavooo, t5 oktober a.s., komt HermanVerbeek vertellen dat
deBijbel een boek istegen detijdgeest Hij wil ons zolaten weten dat demens bij meer leeft dan geld alleen. Verbeek ispastor
en politicus. Hij heeft jarenlang debelangen van milieu en landbouw inhet Europese parlement behartigd.

De eerste avond begint om20.00uurinhet Trefpunt teThesinge; de toegang isgratis.
Alsudezeavond wilt komen, bent uniet verplicht ook deanderetwee tekomen. Over deinhoud enplaats van deandere keren
volgt nader bericht.

• dinsdag 14oktober
DeLeeuw;aanvang 14.00 uur:
Kaarten, sjoelen en bingo met de
Vrouwenraad
• woensdag 15 oktober
Trefpunt;aanvang 20.00uur:
HermanVerbeekspreektoverde Bijbel
als boek tegen de tijdgeest
• donderdag 23 oktober
Kotfiemorgen in KerkhOrn. aanvang
10.00uur
• zaterdag 1november
DeLeeuw;aanvang 20.30uur:Feest·
avond v06r en dó6r hetdorp m.m.v.het
kwartetWim en René.Deaanmelding
isgesloten.De commissieberaadt zich
nog opeendefinitief programma;na
der berichtvolgt via een stencil.

ds.Sytze Ypma

Eindelijk:
het fietspad komt!
Een week of wat geleden hebt u In het Nieuwsblad kunnen lezen dat de
gemeenten Groningen enTen Boer overeenstemming hebben bereikt over
hetfietspad dat-vanaf hetHoogholtje InNoorddijk langshetvan Abbemaar
- richting ThesingelGarmerwolde moel gaan lopen; ten behoeve vande
fietsrecreanten, die het pilloreske Theslnge of het landelijk gelegen
Garmerwolde willenbezoeken!

MurphyenDalsy hebben negen pups! Maltezertjes. Opdefoto metTJeerd
enCorry vanHouten zijnzezes weken oud.Erzijnernogeen paar tekoop;
verkocht nahetzien van deze foto?
Tel. 302 32 39. (Foto: Peter Krul]t)

Wij hebben voor u contact opgenomen
met degemeente Ten Boer voor nadere
informatie. Het blijktdat definanciênna
genoegrordzijn;degemeentemoetinde
raadsvergadering van deze maand nog
instemmen met een extra bijdrage
(f30.000was algereserveerd, maardaar
moetnog f10.000 bij).DegemeenteGro
ningendraagt11 20.000 bij endeprovin
cie zo'n f55.000. Datlaatsteschijntook
nog nietofficieel bevestigd tezijn, maar is
inopzetakkoord.Metdeeigenaar vande
grond is ook overeenstemming bereikt
over verkoop en een aantal voowaar
den, zoalsdeaanleg vaneenbetonpad
voor debereikbaarheid en hetver1eggen
van een slooI. Verder loopt er nog een

bezwaarschriftprocedure, maar de ge
meente is optimistisch en verwacht in
oktober a.s. met de uitvoerende werk
zaamheden te kunnnen beginnen. De
bedoeling is dat het fietspad voor de
winter klaar is. IJs en wederlfienende
dus. Het fietspad wordt een betonpad en
langshetHooghdtjewordteengeleiderail
gelegd, zodat u niet defiets op denek
hoeNtenemen.
Deverbincing tussenStad enOmmeland
is dan dus een leh en opent ook extra
mogelijkhedenvoorwandelaars,fietsers,
vissersenhondenbezitters uitonze dor·
pen!

Susan deSmidt

groep
Beks Administraties
Burg.Tr ieze nbergstraat 30 , 9791 CC Ten Boer (050) 3022 191

Iedereen weet dat investeringen ee n
aantrekkelijk fi scaal voo rdee l opleve
ren . Niet ied ereen weet ech te r dat
de en e investering gunstiger is dan
de andere. Daar heb je ee n deskun-
dige voor nod ig. Iemand die je aan de _ .

hand van de bedrijfsprognose kan~<> .: .:JP••
vertellen over zinvolle eindejaa rs-
investe ringen en versnelde afschrij- \.- . ....... -
vinge n. Iemand als Jan Havenga van ' .... _
Beks Administraties.

23 september 1997. Glazenwasser
T.P. Ten Boer aanschouwt
een slimme investering.

Is dat voor hem 001< inte ressant?

• Voorjaarstuinen:
1. Fam. R. Harms, W.F. Hildebrandstraat 9
2.Fam.S.Hoekstra,Grasdijkweg 15

• Najaarstuinen
1. Fam.J. Welt, Dorpsweg 25
2.Mevr. Pops, W.F. Hildebrandstraat 15

Eris dit keer gekozen voordriesoorten tuinen

• Zomertuinen:
1. Fam. H. Kappetijn, Dorpsweg 54
2.Fam. H. Veninga, Dorpsweg 50

Uitslagtuinkeurïng
Garmerwolde
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Foto van de maand

Heelt Wil/ern Zij/erna in Thesinge degrootste? 4,5meter! (Foto: Henk Remerie)

Nieuws over De Wmgerd
Inhetjuninummervan de G&Thebt ukunnen lezen CHer deplamen om een wirkel
teopenen inhetvoormalige RABO gehooN inThesinge. Welnu, naeen periode van
intensieve vootlereiding, waarin de bank een ware metamorfose onderging, is het
bijnazover.Op zaterdag18oktober as,hoopt De Wingerd 'smorgens om tien UlJ"de
deur voor uteopenen.De Wingerd beloofteengezellig SIlJffeiwirkeltje teworden met
voor elk wel wat wils. Veel zellgemaakte produkten, maar ook nieuwe enantieke
spullen ophetgebied van wonen, tuin en cadeautjes. Erisook gelegerheid voor een
praatje met die dorpsgenoot dieualzo lang niet meer gesproken hadl Er is namelijk
inDe Wirgerd een koffie-entheehoek, waar jeevenrustig kuntzitten metkoffie eneen
stUljeeigengebakken koek.De winkel zalgeopendzijn op vrijdagvan09.00-21.00 UlJ"

enzaterdag van09.00-17.00uur.
Tenslotte zal De Wingerd ook korte cusussen organiseren op creatief gebied; te
beginnen waarschijrl ijkindecember meials thema Kerst Uhoort tiervast nog meer
overte zijner tijdl Wij wensen de initiatiefneemsters veel succes en hopen datDe
Wingerd eenbloeiende ondernerningwordt eneen aanwinst voor onze dorpenl

Susan deSmidt

Kerkdiensten

Samen Op Weg
5 oktober
9.30 uur SOW GK Thesinge.
ds. R BenjamilllMiddelslum.
Doopdienst;koffiedrinkenna.
19oktober
9.30 uur sawHK Garmerwolde,
ds. S. Ypma
26o/dober
10.00 uur SOW GK Thesinge.
ds.S.Ypma. Doopdienst
2 november
10.00uur SOWGKThesinge.
mw.W. Tinga-BosmaIGroningen

Ned. Herv. Gemeente
t2 oktober
9.30uur HK Garmerwolde.
mw.ds.H.E.de 80erNiarffum

GereformeerdeKerk
5 oktober
14.30 uur drs.D. Westerneng
Idskenhuizen
12 oktober
9.30uurds. G.deJongiHeerenveen
14.30uur drs. W. ScheltenSilunteren
19oktober
14.30uur drs. H. HoekstraJEmmen
26oktober
19.00 uurds.K. lAeijer/Groot89ast

Wist U dat ...

• er in Garmerwolde een trimstudio voor
huisdieren bestaat? U kunl er terecht voor
trimmen, scheren, plukken, uitdunnen, was
sen, föhnen, nagels knippen, enz. Inlichtin
gen: Diena Tichgelaar tel.050-542 1615.
• er bij wijze van proef een oud papier
oontainer in Garmerwolde staat? De op
brengstengaannaardeCBS GarmelWOlde
en muziekvl!leniging De Harmonie;deoud
papiet100p bfljft~pig gewoondoorgaan.
Depapieroontainl!lstaat·evenalsdeglasbak
endetex1ieloontainl!l -ophel parKeerterrein
van hel sportveld.
• denaam 'DeLelie' opeen woningaande
Koningsheert verwijst naarhettype woning?

Iv.....-

REDACTIE

Redactie Garmerwolde:
WdlemienBakker-Foekens.
Care! Hazeveld,Jopie Kappenjn.
Delta V.d.Molen. HanySluut
Fotograaf:
HenkRemerie050-5419630
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-5415335

Redactie Theslnge:
Peta Ju~ens, RoelieKarsijns, Tmus
Top. Metha Nijkamp,
Lucie Kol-Slachter, Susan
deSmidt
Fotograaf:
Peter KruijI050-3021936
Elnd·redactle:
ErlS3betll Talenaar,
DeDijk4, 050-3023795

Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schuttel1aan 36,
9797 PCThesinge,050-3023896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 18,50 p.j.
Postabonees f 29.50 p.j.

Geen kranlontvangen ol wilt U extra
kranten? Bel PetaJ~ens:

0503023896.

Kopij Inleveren voor donder
dag 23 oktober 19.00 uur.

Stoomfluitjes
• gratisaftehalen:tekentafel, grootformaat;
oompleelmet machine. Tel.541 4035.
. dagelijksVl!Ise karnemelk (11,· pell~er) en
roomboter (11 ,50 pel 250 gram). Van der
Woude, Lageweg 12.
• verhuisd :Fam.Heldema uijThesinge naar
BIoemhof 60. 9791 LBr enBoer (teleloon
nummer blijftongewijzigd).
• oppas aangeboden:0Iga (1 8)enSophie
(1 6)Schijfwinen graag oppassen opnamid·
dagen, avonden en in helweekend. Wdtu
reageren. bel dan 050-302 21 29. Adres:
La9ew89 21, Thesînge.

sanitair en verwarming

I.S.M. Meyer en Otto Groningen
Darpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

TEL. 050-5416049 - FAX 050-5424784
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Stoepemaheerd. in Beyom
Telefoon 050 - 5411677

Wij zijn geopend
va n 16.00 tot 22.00 uur

Onze Pizza's worden gratis
bij ft thuis bezorgd.


