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Zoals wel vaker op Monumentendag, zat het weer niet erg mee.
Tussen debulan doorWIS h,t afentoeeven droog, maar erwas alle
raden omdebultenactlYltelten • diegepland waren bij deWingerd·
naar hetTrefpunt te verplutsen. .

Monumentendag 1998
in Thesinge

kloosterzegel een afbeelding van
de heilige Felicitas prijkte, de be
schermheilige van het klooster te
Thesinge;v.d.Qeververhaaltenpas
sant over haar levensgeschiedenis
en gruwelijkeinde, evenals dat van
haar zeven zonen. Naast dedeur
van deKloosterkerk is een bordje
aangebrachtmetdaarop ·Felicitas
kerk".
Na het afbreken van klooster en
kerk werden demeeste stenenaf
gevoerd naar de stad Groningen,
waar zij gebruikt werden voor de
opbouw van verschillende grote
gebouwen.
Toch zijn totop de dag van vandaag
nog verschillende (oude) huizen in
Thesinge op kloostermoppen ge
fundeerd en wiewel eens wat tuin
werk ter hand neemt, weet wat je
allemaal in de grond tegen kunt
komen:stenen,stenen ennog eens
stenen.
In 1768 werd de oude kapel op
nieuw opgebouwd(uit oorsptcnke
lijke stenen).

Tunnelstelsel
Er zijn natuurlijk ook sterke verha
len ever het klooster inomloop. Zo
werden tijdens graafwerkzaam
heden in dezeventigerjaren inons
dorp (aanleg van riolering) over
blijfselen vaneen tunnelstelsel ge-
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Toen in 1978 de Eemshavenweg
werd aangelegd, leverde dat een
verstoring in het landschap en dus
ook inhet waterbeheer op.

Aftakeling
Na de zogenaamde "reductie van
Groningen· in 1564 werden ver
schillende kloosters en kerken af
gebroken. Tijdens de80·jarige oor
log werd het klooster van Thesinge
verschillende malen overvallen en
beroofd;hierbijtrachtte een non het
kloosterzegel teredden door het in
een molshoop testeken, maar het
werd helaas nooit terug gevonden.
Sinds 1988 is bekend dat op het

DealoudeKloosterkerk inThesinge;de dichtgemetseldetoegangspoorten
herinneren aan het vroegereklooster.

van de Afrikaanse drummers.
Hijwees onsopdearchitectuurvan
deoude kapel,verborgentoegangs
poorten ... nu dichtgemetseld maar
vroeger toegang gevend tot het
klooster, waar aanvankelijk vooral
nonnen leefden. Ze hadden land
bouwgronden, vee, een brouwerij
... en voorzagen zo ineigen onder
houd endreven ook nog wat han
del.
Gaandeweg het verhaal , dat na
tuurlijk moeilijk precies na tevertel
len is, ging dekerk leven en kon je
jegoed voorstellen hOe ze ervroe
ger rondgelopen en geleefd moe
ten hebben. Wistudatde monniken
vroegerware meesters waren inde
waterhuishouding en wij onze hui
digewaterhuishouding nog vooreen
belangrijk deel aan hen tedanken
hebben? (o.a. aanleg van bruggen
en gemalen)

De geschiedenis van de Klooster
kerk
Iemand die zich hier echt inverdiept
heeft - en ook het een en ander
gepubliceerd - is Haye van den
Dever uitThesinge. Voor zo'n 20
30mensen vertelde hij zijn verhaal
op Monumentendag indeKlooster
kerk, na een zinderend optreden

Zo genoot burgemeester A1ssema
het eerste Speltbier in elk geval
droog, wonnen achtereenvolgens
Matthijs Kol , Gerda en Heleen
Haayer, Melle Busscher en Jaap
80sma de cowboy· en cowgirlver·
kiezlngen en gaven de cursisten
van dansschool Michel van Dijken
een prachtige line-dance demon
stratie In country-outlit. 's Avonds
werd dedag erafgesloten met een
countryfeest.
Bij de molen lietde molenaar de
wieken flink draaien en vonden het
Spellbrood, ·koek en ·bier hun weg
naar belangstellenden. In de Win·
gerd was een stand met speciale
country &westernspullen enkon de
Jeugddroppistolenkopen. Ookeafé
t Jopke had nietover gebrek aan
belangstelling teklagen;erwerden
grauwe erwten met spek(vet) ge
serveerd en ook het Speltbier
vloeide errijkelijk.
's Middags hield de boerderij aan
de 80venrijgerweg open huis; de
Gereformeerde Kerk en Klooster
kerk waren dehele dag tebezichti
gen. Het verhaal dat in de laatste
verteld werd, willen wij u nietont
houden.



Aanmoedigingsprijs

H. v. ä. Woude, Thesinge

Rommelmarkt

Ruud Delissen

Bedankt!
Hartelijkbedankt voorde bijna der
tig kaarten, de vele telefoontjes en
debelangstellendevragen"Hoehet
gaat"uit het dorp. Het was hartver-
warmend! .
Het gaat nu weer goed met mij.

Rondom de kantine van voetbal
vereniging GEO te Garmerwolde
wordt op 9 oktober een rommel
marktgehouden. De aanvang hier
van isom 17.00 uur.
Heeft Unog iets voor de verkoop op
de rommelmarktdan kunt Ucontact
opnemen met mevr. Ypey, tel.:302
17 14.
Alleen bruikbare materialen en geen
grote meubels.Tevens isereen ver
koop van (tweedehands) voetbal·
materiaal. Heeft U nog voetbal·
spullen over (zoals bijv.shirts,schee
nen, broekjes etc.)dan kunt Ucon
tact opnemen met Arend Koenes,
tel.:302 1292.Goed materiaal wordt
dan voor Uverkocht.

Bouchiers Nederlands Kampioen!

Wist-u-dat ...
• bij hetDorpsfeest Garmerwolde
zonder uitzonderingallebewoners
langs het ' solexparcours" gehoor
hebben gegeven aan de oproep de
auto nietop straat teparkeren? .
• het zondag 20 september
'schoonmoederdag"was?Begeleid
door - betalende - schoonzoon of
schoondochter mocht zij hier en
daargratis in!
• deijsvereniging 'Presto" vrijdag
2oktoberweerbegintmet schaats
training op Kardinge? Inl. bij G.
Bouwman, tel. 541 65 03 en J.
Hartog, tel. 541 97 34
• het op donderdag 1oktobera.s.
Nationale Ouderendag is? In de
Boshal te Loppersum kunnen de
ouderendie dagvan14.00 tot16.30
uur genieten van het Provinciaal
Groninger Seniorenorkest. De
ANBO afd.gemeenteTen Boerviert
het op vrijdag9oktober.
• derozenkist van de Fam. Schaap
hok aan de Rijksweg te Gar
merwolde nog tot 25 oktober is te
bewonderen in het Groninger
Natuurmuseum?

Tijdens de weekendsvan5 en 12 septemberisop het Sneekermeer het
Nederlandskampioenschapinde Sailhorse klassegevaren. Na een reeks
van vijf wedstrijden zijn vader enzoonBouchierovertuigend Nederlands
kampioen geworden. Deconcurrentie werd op grote afstand gezet.
Heli sde tweedemaal,datvaderen zoon het Nederlands kampioenschap
behalen.

Susan de Smidt
(Foto's : HenkRemerie)

Namens de Commissie
Aanmoedigingsprijs TenBoer,

SjaniedeRaad

Pief,paf,poef ... dejeugdige cowboys
en -girls vermakenzich best.

dan aan de werkelijkheid. Waar
schijnlijker isdatereentunnelnaar
Ten Boer (en mogelijk ook Sint
Annen) liep,waar immers ookder
gelijke kloosters stonden.
Hoe danook,hetverhaalvan Haye
v.d. Oever was zeer boeiend en
maaktdatwetoch metandereogen
naar onze Kloosterkerkkijken.

De procedure is alsvolgt:
Vóór 7november moetende kandi·
daten bij de gemeente aangemeld
worden. De commissie maakt be
gin december de genomineerden
bekend.Op hetNieuwjaarsfeestvan
de gemeente injanuari 1999wordt
de prijs uitgereikt.
Schrijf en overtuig de commissie
van uw voordracht voor deze
aanmoedigingsprijs. Het adres is:
Gemeente Ten Boer, Aanmoedi·
gingsprijs,Postbus 7,9790 AA Ten
Boer.
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Hetgemeentebestuur van Ten Boer
looftdezeaanmoedigingsprijs sinds
1995 uit. Er ligtduizend gulden klaar
vooreen vereniging,stichting,groep
of persoon, die zich op het gebied
van welzijn, sport of cultuur ver
dienstelijkheeft gemaakt. .
Een onafhankelijke commissie,
waarin elk dorp is vertegenwoor
digd, selecteert uit de inzendingen
een aantal genomineerden en uit
eindelijkdewinnaar.

Voor de vierde keer gaat de gemeente Ten Boer de Aanmoedl·
gingsprijs van duizend gulden uitreiken aan mensen diezich, aldan
niet in verenigingsverband, inzetten voor de leefbaarheid in de
gemeente.

Country-line-dance demonstratie in
Ons Trefpunt; v.l.n.r. Appie Ridder.
Lydia Westers enMichel van Dijken.

vonden. Enige jongens schijnen
toen nog met hun zaklantaarn op
onderzoek uitgeweestte zijn,doch
veel leverde dit niet op omdat de
aannemer geen vertraging in zijn
schema wenste en de zaakdus rap
weer dichtgegooid werd. Het ver
haal gaat dat er een tunnel van
Thesinge totaan Schiermonnikoog
liep, hetgeen eerder aan iemands
ruime fantasie toe teschrijven lijkt



Startweek jeugdwerk
De jaarlijkse startweek van het jeugdwerk van de Hervormde- en de
Gereformeerde Kerk werd gehouden van 2Um5september.
Voor de basisschool kinderen was ereen spelletjesmiddag, poppenspel,
bingo en een viswedstrijd.
Bij "Fietsemder over" waren meer kijkers dandeelnemers!
Vanwege het slechte weer is de roeitocht vervangen door bowlen. De
weekwerd afgesloten met een (kinder)disco.
Op zondagmiddag 20 septemberisereen dienstgehoudenmetalsthema:
een multiculturele samenleving.

Meester Dick ziet Abraham!
Dit is meester Dick. Hij is 12 september 50 jaar geworden. Op school
vierdehij hetopvrijdag 11 september.Wehaddeneen bordwaaropstond:
Hoera50jaar 3xtoeteren.

En hij mocht ook dominostenen
omgooien. Daarvan haddenwe veel
plezier. Buiten zongen groep 6, 7
en 8een lied over hem. Hij zelf zat
naast zijn Abraham, waar hij veel
op leek. Het lied was op het ritme
van yogo yogo.
Later ging iedernaarzijneigenklas.
Groep 6, 7en8 gingenbingo doen
met prijzen eneen ander spelleqe.
Wekregen veel snoep.
En hij zat op het scheetkussen;
daar moesten we allemaal erg om
lachen!
Toen hij naar huis ging, had hij
confetti inzijnhaar en hij was heel
erg blij met zijncadeautjes.

Harm en WiJleke Tichgelaar
(Foto: Harm Tichgetaar)

Restauratie wegen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285 - ({) 050 - 5414746

Winkelcentrum Paddepoei
Dierenriemst raat 204 - !lJ050 - 5771306 .

Nieuweweg3
({) 050 - 3123301

Thesinge is vanaf het noorden weer comfortabel te bereiken. Achter
Thesinge. Lu~ewolde en de Sint-Annerweg worden grondig gerestau
reerd. (Foto: Wofter Karsijns)

schoonheidsspecialiste
pedicure
manicure

voor afspraken:
050-5424948

Kajuit 140
9733 eH Groningen
(Lewenborg)

". ~
~~~, ~~rr

~~ . ~I
. '

G.N. Schut terlaan 28
9797 PC rH ESINGE
Telefoon 050 - 30 21957
Fax 050 - 3021574

HOf5TEDE-
:r-~SCH I L DERS v.o.f.
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Dorpsfeest Garmerwolde 1998

De Feestcommissie
(Foto's: Henk Remerie)

Het "kipvangen"blijkt
een leuk schouwspel!

Na deafsluitendewoorden van Jan
Wigboldus verzorgde de band de
rest van de avond. Het is - zoals
gewoonlijk - weerhee/laat gewor
den ...

De winnaars van deloterij zijn:
1eprijs (f 400..): Dhr.A.Kuipers
met nr. 563 op 12 cm. afstand;
2eprijs (f 100.-): Dhr. H. Schiet
met nr. 206op 13.5cm. en
3e prijs (150..): Mevr. T.v.Dijk
met nr. 887 op 14 cm.

Ook Uw fotograafgenietvan
de soïeaeces.

Ishetgeen prachtiggezicht:zo'n
grote man met zo'nkleinhondje?

(Foto: Winy Remerie).

Op de feestavond zijn de prijs
winnaars van het sportspektakel
en de loterij bekendgemaakt.
De eindstandvanhet sportspektakel
is:
1. Dorpsweg, 2. Havinga, 3. Gras
dijkweg, 4. Dolomietjes, 5. Wester
en 6. Dolomaatjes.

kunnen uitvoeren,moest erworden
uitgeweken naar de kipvangrnast.
Henny(van Willem'Jägermeister")
was bereid om de trekking te ver
richten. De balletjes stortten mas
saal vanzo'n negen meter hoogte
naar de aarde.

Tijdens de pauze maakten de deel
nemers en toeschouwers goed ge
bruik van de gastvrijheid van GEO
door in de kantine een drankje te
nemen. Daarna kwam het laatste
spel aan bod: De kop van jut;altijd
weer goed voor een hoop lol.
De luchtballonlotto verliep anders
dan we ons hadden voorgesteld.
Terwijl de ballon nog niet voor de
helft gevuld was, knapte deze. De
ballon was via-via afkomstig van
een groot weerstation. Bij hoge uit
zondering wilde men één ballon aan
ons afstaan.Omdat de ballon-com
missie zeker wilde zijn van een
goede actie, is er een proefvlucht
uitgevoerd. Waarschijnlijk heeft het
gas van dé proefvlucht de ballon
aangetast. Om de trekking toch te

Zaterdag 29 augustus was hetdehele dag feest!
De boottocht gingvan startnahetwelkomstwoord van onze voorzit
ter van "Dorpsbelangen": Jan Wigboldus. De route ging over het
Eemskanaal endeGroeve naarhetSchildmeer,en viahetSlochterdiep
weer richting Garmerwolde. Mede dankzij de voortreffelijke catering
endegoede sfeer aan boord is detocht door dedeelnemers hoog
gewaardeerd.

De solexrace was het hoogtepunt
vanhetsportspektakel.Veeldorps
bewoners hadden zich langs het
parcours opgesteldomde coureurs
aan te moedigen. Aan de start en
finish was het een drukte van
jewelste;afentoekwamen de klan
ken van hel draaiorgel niet boven
het gejoel en gejuich uit!
Het vreemdste spel ditjaarwaswel
het kipvangen. Met een blinddoek
voor een vliegende kip vangen:
welke zieke geest bedenkt zoiets!
Zakstappen: het lijkt zo simpel,maar
teamwork is essentieel als je met
vier personen wilt zaklopen inéén
"big-bag".

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worde n vrijd agavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135

4



Namens hetbestuur van Dorpsbelangen Garmerwolde,
JosMocking

Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 4 oktober;
aanvang: 15.00 uur.
Toegang: 15,. /CVgTB·leden f3,50
en kinderen tot13 jaar gratis.

Te koop aangeboden:
• een FrankIin houtkachel/alles
brander. Tel. na 18.00 uur 050-302
3217
• Doka-uitrusting (Opemus 5
vergroter, klok, bakken). Prijs in
overleg. Aly Pepping,tel. 302 3445

En verder ...
Naast hetfeitdat de CVgTB aldeze
activiteiten aan kan bieden, heelt
de vereniging ook dringend nieuwe
bestuursleden nodig. Vooral doen
we een oproep aan de mensen in
Garmerwolde, maar voor iedereen
geldt: mocht u belangstelling heb
ben om cultuur in onze dorpen te
halen of weet u iemand die daar
voor voelt, neem dan kontakt op
met Joanne van der Meulen (tel.
3023544).
Wij wensen iedereen een goed cul
tureel seizoen toe!

Vooruitblik:
• Gemengd Dameskoor in de
Kloosterkerk Ten Boer op zondag 1
november om 15.00 uur.
• NajaarsconcertOSA in de Kloos
terkerk Thesinge op zondag 8 no
vember om 15.00 uur.
• Marionettentheater 'De Fliere
Iluiter"inHelTrefpunt, Thesinge op
vrijdag 13 november om 20.30 uur.

Stoomfluitjes

CVgTB

Waarom zou u uren in de rij gaan
staan bij de Oosterpoort als u •
praktisch om de hoek,zonderwacht
tijden en met een enkele reserve
ring· zo'nfantastisch cultuuraanbod
heelt?
Wantwatheelt de Culturele Vereni
ging Ten Boer u de komende pe
riode tebieden:

• Een goed begin voor eenstorm
achtige avond in de herfst is '"t
Land van molleboon en koek".
Willem de Ridder, HenkScholte en
Bert Ridderbos - een verteller en
twee muzikanten - verzorgen een
voorstellingvanuithet Grand Thea
ter Grenzeloos projekt, dat alleen
opkleinepodia in de provincie wordt
gespeeld. De verhalen gaan voor
eendeelterug naar de historie van
het hoge Noorden, maar ook de
moderne tijden en andere streken
kunnenaan bodkomen.Een avond
genietendus van Groninger verha
len en balladen.
Waar?Calé "DeLeeuw",Garmer
wolde.
Wanneer?Donderdag 1oktober;
aanvang: 20.30 uur. Toegang: I
12,50 / CVgTB-leden 110,- Ukunt
reserveren: tel 302 37 23.

DeStichting OSA op de Italiaanse
toer met L'Alta Compagnia. Dit
vocaalensemble bestaat uit zes
zangeressen, die zich o.l.v. Lida
Dekkers verdiepen inhet Italiaanse
repertoireuitde 13deen 14deeeuw.
Destukkenwordenalgewisseld met
tekstdeclamatiesdie de sleer en de
cultuur·historischeachtergrond van
demuziek weergeven.

Einde van de boottocht; Mevrouw
Wolt wordt behulpzaam aan wal
geholpen.

Dorpsfeest
Garmerwolde J998

Ballon en ballonvaarder
inbetere tijden.
(Foto: Hans Klamer)

•

Hierbij doen wijmet klem een beroep op de jongeren en op hun ouders om:
•kinderen ongehinderd gebruikte laten maken van hun speelvoorzieningen
• geen vernielingenteplegen
• geen overlast teveroorzakenvoor anderen
• alval e.d. inde daarvoor bestemde bak tedeponeren

Overlast speeltuinen Garmerwolde
Er is de afgelopen periode steeds meer sprake van overlast in de
speeltuinen van Garmerwolde.lnspeeltuinenzijn voorzieningen geplaatst
voorkinderenin deleeftijdvan 0totzo'n12 jaar. Speeltuinen zijn openbare
gelegenheden, dus iedereen mag zich daar ophouden. Daar is opzich
geen bezwaartegen, doch de laatste tijdworden ervernielingen gepleegd
en kinderenvanvoorzieningen gejaagd door de oudere jeugd.

Gas
Water
Electra

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

HFa. W. Kool Ir zn
'=' Insta/latiebedrljf

Wigboidstraat 6 9791 CR Ten Boer
Telefoon (050) - 3022151

Perfektie in haarmode
groep

Beks Administraties
Burg.Triezenbergstraat 30, 9791 CC Ten Boer (OSO) 3022191

Iedereen wee t dat invester ingen een
aantrekkel ijk fiscaal vc ordeel opleve
ren. Niet iedereen weet echter dat
de ene investeri ng gunst iger is dan
de andere. Daar heb je een deskun-

Is dat voor hem ook interessant?

23 septem ber 1998.
Glazenwasser

T.P. Ten Boer aanschouwt
een slimme investering.

5



Wiehet nog niet heeft kunnen proe
ven: het Speltbier, -brooo, -koeken
en andere producten van Gronln
ger grond zijn ook te krijgen of te
bestellen bij Rien en Jolanda Haayer
(tel/fax 050 302 15 78) . En terwijl
het wachten is op een droge pe
riodeom voorde oogst van volgend
jaar te gaan zaaien, zilten Rien en
Jolanda al weer vol ideeën voor
nieuwe producten en activiteiten.
Daar komen we in de G&T beslist
nog eens op terug ...

een aantal nieuwe op traditionele
wijzegebrouwen Groninger bieren
op de markt gebracht. Aangezien
hij werkt met grondstoffen die op
milieuvriendelijke wijze zijn ver
bouwd, zag hijwel wat inhet Spelt
bier. Het recept dat uiteindelijk ge
bruikt is, werd door Quist zelf sa
mengesteld. Wat er precies inzit,
blijft natuurlijk het geheim van de
kok; maar duidelijk is dat de ge
bruikte hop en kruiden heel zorg
vuldig zijn gekozen om bij het eigen
karaktervandespeitaante sluiten.
Het resultaat mag erdan ook we·
zen!
Het bier uithet fust dat bij de pre
sentatie werd getapt had nog wei
nig tijd gehad om totrust te komen
en was daardoornog watonstuimig.
Doordat de gist nog niet volledig
uitgezakt was, werd het bier wat
troebel en zaten erwat bittere kan
ten aan de - verder zeer volle .
fruitig nootachtige smaak. Het bier
uit de flesjes was al wat rijper en
komt danook helder met een mooie
zacht goudgele kleur in het glas.
Koel gedronken ishet metzijn6,5%
een mooi en stevig bier om,bijvoor
beeld na hetavondeten,lekker lang
zaam van tegenieten. Letterlijk een
goudeerlijk produkt van eigen bo
dem.

Peter KruijtWerkplaats 's maandags
de gehele dag gesloten

Rijksweg 15- Garmerwolde
({) 050 - 3021624

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Bovag-lid - OU, Suzukl Dealer

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

(Foto: Ferryten Brink).

daanwordt. In tegenstellingtot het
spreekwoordeli jkekafenhetkoren
zijn de speltdoppen geen resfpro
duet. De doppen worden gebruikt
als vulling van kussens en nek
steunen. Doordat speltdoppen zo
stevigzijngevenzehethoofd overal
steun, terwij l het geheel tegelijker
tijdluchtigblijft.Meteentoevoeging
van lavendel aan de doppen dra
gen de kussens bij aaneenwelda
dige nachtrust. De kussens zijnbij
uitstek geschikt voor mensen die
lasthebben van hoofdpijnen, nek
en schouderklachten. De reacties
van de mensen die een kussen
kochten, zijn bijzonder positief.Een
aantal van hen is - nadat zij het
kussen gingen gebruiken · verlost
vanklachten, waarze soms al jaren
last vanhadden.

Geteeldin Thesinge,gebrouwen in
Ezinge
Het idee omvan spelt een bier te
brouwenisnognietzooud.Afgelo
pen voorjaar zijn de Haayers met
het idee naar bierbrouwer Peter
QuistinEzinge gestapt.Quistheeft
de afgelopen zes jaar met succes

\~'
Waarborg

Installateur

Slapen op doppen
De spelt heeft· zoals gezegd - een
harde dop. Het moet daarom net
als haver en gersteerstgepeld wor
den.Rien heeft daarvooreen eigen
pelmachine,waarin de spelt tussen
twee stenen van de doppen ont-

®® ~®®® .®® ®®0 centrale verwarmmg
®® .. '.•..ee elektrische installaties®e , ® ®
®® e®e sanitair
®e e e e loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek
"fA"JI\"'I('S,TD;JI. S .U tIf~j.!Ij , / lillt'l . V~

Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Te/efoon 050· 3012832 b.g.g. 06·52619071
Fax: 050 ·3010625

Thesinge heeft sinds kortzijneigen bier. Op Monumentendag pre
senteerden Rien en Jolanda Haayer in het Trefpunt het eerste uit
spelt gebrouwen bier aan burgemeester Alssema. De Thesingers,
dieondanks deaanhoudende regen naar hetTrefpunt waren toege
stroomd, lieten hetzichvervolgens prima smaken. De tapjes werden
drukgeproefd en ookdeflessen Speltbier indekleine houten kratjes
vlogen alswarme broodjes de deur uit.

Grondstof voor verschil/ende
producten
Spelt onderscheid zich van de tarwe
door haaropvallend lange en slanke

Speltbier uit Thesinge



Agenda
donderdag 1 oktober
20.30 uur; De Leeuw: 't Land van
Molleboon en koek;eenprogramma
rond verhalen en balladen uil het
hoge Noorden. (CVgTB)
zondag 4 oktober
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
OSA-concert (opdeItaliaanse toer)
vrijdag 9 oktober
17.00 uur; Rommelmarkt rondom
dekantine van GEO
20.00 uur; "De School", TenBoer;
viering Ouderendag m.m.v.HetGe
mengd Mannenkoor uit Garrner
wolde (ANBO)
zondag 11 oktober
Ommelander Korenronde langs de
kerken van Noorddijk, Thesinge,

.Garmerwolde, Ten Boer en
Woltersurn. Inl. 050-311 23 11
dinsdag 13 oktober
19.30uur;De Wingerd:cursus hooi
figuren maken o.l.v. Marga Bos
wijk. Van tevoren opgeven!
woensdag 14oktober
19.45 uur; "DeSchool": Gezamen
lijke avond Plattelandsvrouwen Ten
Boer, Garmerwolde en Ten Post
donderdag 15oktober
10.00 uur;Kerkhörn:Koffiemorgen
zaterdag 17oktober
De Wingerd viert haar éénjarig be
staan! Op het terrein o.m. de be
kende oliebollenkraam van Ridde
ring uitGarmerwolde
maandag 26 oktober
19.30uur; De Wingerd :Lezing van
Mevr. Janny van Ieperen over de
Amish en het quilten. Entree f 10,
(incl.koffie).Opgave:tel. 3021753
woensdag 28oktober
14.00 uur; De Leeuw; Kaarten,
sjoelen en bingo voor 55+, georga
niseerd door deVrouwenraad .

Uitstapje 55 + Thesinge
•
Op woensdag 9september vond weer hetjaarlijkse uitstapje van
de55+ uit Thesinge plaats. Om negen uurwerd gestart met een
vollebus;49 personen gingen er mee.

Door de Kanaalstreek ging het naar Nieuw Buinen, naar de
karamiekfabriek Royal Goedewagen. Voordat we een kijkje in de
fabriek konden nemen,werd ons een kopje koffiemet koek aangebo
den.Hierna volgdederondleiding en kon men zien hoe deproducten
gemaakt werden. Ookwas ereenwinkeltje met mooie dingen tekoop,
zodat velen deverleiding niet konden weerstaan om wat leuks mee
tenemen.
Daarna ging hetdwarsdoor Drente naar Nieuwleusen,waar de lunch
klaarstond bijJohan en Janet Suur.Datwas weer prima verzorgd;en
lekker vol werd koers gezet naar Elburg. Onderweg regende en
onweerde het,maar indebus zaten we droog en gezellig.Onze eigen
chauffeur, Jan Germs (hij gaat al jaren met ons opstap), zette afen
toe een gezellig muziekjeop,zodat eruitvolle borst werd meegezon-
gen. .
InErmelo werden detuinen van Dr.Vogel bekeken.Hierwas wegens
tijdgebrek maar een halt uur voor uitgetrokken, maar je kunt erwel
een dag zoet brengen. Een mevrouw gaf ons uitleg bij degenees
krachtige bloemen en planten, en vertelde welk geneesmiddel ervan
gemaaktwerd.Ook konden we nog een film bekijken en werd ons een
kopje thee ofkoffie aangeboden.
Tegen vijl uur werd weer indebus gestapt en ging het naar Wapse,
waar indeWapser Herberg genoten werd van een drie gangen diner.
Om negen uur waren we in Thesinge terug, en was een mooie en
gezellige dag voorbij .

Roelie Dijkema

Activiteiten Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert opwoensdag 18november een ontspan
ningsmiddag voor ouderen en/of gehandicapten in de Molenberg te
Delfzijl met o.a. Lucy deLange en Ernst Daniël Smit. Kosten I 17.50 plus
I 2,50voor vervoer.
Opwoensdag 25november iserweer een winkelochtend inPaddepoeI.
Die mee wil , melde zich bijRenate Dijk tel. 302 1370 (voor Thesingers)
ol Hillie Ramaker tel. 541 5335 (Garmerwoldenaren).

Het wrak
van Thesinge
Iederedag reisiktussen demiddag
op en neer van Groningen naar
Thesinge.Puur voor het laten pias
sen en poepen van de honden
(buldogs) en meestal ook nog de
uitwerpselen bij een ander op de
stoep telaten deponeren.
Dan snel voor mij zelf een hapklare
brok, en daarna met grote spoed
weer naar Groningen.
Een fietstas (Rësta) heeft dan heel
wat te lijden!
Zo ookopvrijdag 4september:snel
van Groningen naarThesinge. Maar
wat gebeurde er? De auto voor mij
rookte als een gek! 'Wat dom dat
deze rijder niks in degaten heeft,"
dacht ik.
Maaraangekomen op De Dijkbleek
het niet mijn voorganger,maar mijn
eigen bolide!
Resultaat: maar een halve snipper
dag. Sorry Angélique; conclusie:
koop een echte auto.

Wie mij pakt wordt eens terug ge
pakt, maar dat hetzo snel zou ge
beuren had ook ik nog niel ver
wacht. Volg een cursus auto
techniek!

Corrie

"De Soos"
De uitslag van de september-avond
luidt als volgt:
1. J. V.d. Molen 6460
2. K. Wierenga 6416
3. J. Leugs 6363
4. J. Star 6344

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Drogisterij· Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer
Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf , jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

Groningen· Telefoon (050) 541 6861/0651 3554 06Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

•Advies enOntwerp van de tuin.
o Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

•Waterpartijen &vijvers.
o Houtconstructies.
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Foto van de maand REDACTIE

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot·
moedentiid
Oud gereedschap

Handelsonderneming

Stiefbeen en zoon
Ulem.a.tC 147 • ,m IR Gruiaen
ttVlu OIO·I4tZ'II- ultltL '1-II4ZIII'

Hardhouten banken"....179,·
Tuinbeelden yan beton
8istrostoelen yla ""_10,·
Karpetten à "_65,·
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

TE KOOP GEVHA AGD

Ha~delsondern eming

Stiefbeen en zoon
Uletn.a!'èe 147 • 1711 11 Gmilen
ttVluo*i4tzm· nilltL II·nmllt

fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie OSO . 5419630
Fotograaf Theslnge:
WolterKarsljns050·302 20 71
Elnd·redactle
Hillle Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26, 050-541 5335
Administratie:
PetaJurjens,
G.N. SChutteriaan 36.OSO-302 3896.
Abonnementsgeld / 20,00p.j.
Postabonnees / 29,50p.j.

Kopij Inleveren uiterlijk don
derdag 22 oktober 19.00 uur•

. zo mogelijk eerder.

sanitairen verwanning
-#-~B__U__RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Kerkdiensten
4oktober
09.30 uur SOW GK Thesinge
ds. A.F. Kristensen/Groningen
14.30 uur GK Thesinge
drs. T.J.OldenhuislCoevorden
11 oktober
09.30 uur HK Garmerwolde
ds. W. V.d. Veen/Groningen
09.30 uur GK Thesinge
ds. G.J. KakeslRoden
19.00uur GK Thesinge
ds. K. Meijer/Grootegast
18 oktober
09.30 uur SOW HK Garmerwolde
ds. S. Ypma
19.00 uur GK Thesinge-
drs. T.J. Oldenhuis/Coevorden,
Grunneger dainst
25 oktober
10.00 uur SOW GK Thesinge

???
14.30uurGKThesinge
ds. F.de Jong/Hoogersmilde

Uzielhet. Mei denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het 15 een nieuwe
hypotheekvorm. dieopgebouwd Isuit
een lening en eenverzekering. En al·
hankelijk van uw wensen kunl u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanigdatuallijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniek Isdalude
OpMaal Hypotheek op leder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Bel met éénvanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd cats
telafoon (OSO) 3012848

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..We zijn opzoeknaar eenhypo
theek waar we laterweeruitkunnen
putten. Voordestudiefinanciering van
onzedochter bijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerd endi·
reet aanhet werf!.Mijnvriend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nual?
Wantecht gespaardhebben weniet.
Ja, dat kan.

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn V/llUW wil slraks een paar jaar
sloppen meIwerl<enom voordekinde·
ren Iezorgen.
Dan willen weminder aan onzehypo
theek betalen. kan dal?
Ja, dat kan.

De renovatievan de oude smidse in Thesinge wordt groots aangepakt. (Foto: Wo/ter Karsijns)
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