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t Jopje: elke zaterdag borrelen
Vanaf 1 maart aanstaande is huiskamercafé t Jopje (géén spelfout, de k is een j geworden enwe leggen zóuit waarom) elke zaterdag van
16.00 tot 19.00 uurgeopend voorpubliek. Susan deSmidt heeft er depapieren én sinds kortook de tijd voor.
Het werd de laatste tijd al behoorlijk drukker met het "gelegenheidscafé": vergaderingen, een verjaardagsfeest, aanloop na een concert in de
Kloosterkerk, enzovoorts. Na wikken en wegen heeft Susan haar baan inhet ziekenhuisopgezegd en ze gaal nu aan de slag als kroegbazin.
Een folder over de mogelijkheden inhet café Iigl albij de drukker. Je kunt de ruimte bijvoorbeeld afhuren voor vergaderingen van een hele dag met
lunch. Heel geschikt voor managers die ergens in de provincie op een rustig plekje willen brainstormen overde toekomst van hun organisatie. Maar
jekunt erook gewoon een bijzondere verjaardag vieren, je huwelijksjubileum ofwal dan ook.

Voortaan elke zaterdag oo . (Foto: Wol/er Karsijns)

Voor wie het café nog nooil bezocht
heeft: het iseigenlijkeen museum.
De tapkast met houtsnijwerk isbe
slist de mooiste uitde hele provin
cie en dateert waarschijnlijk uit de
18eeeuw.Tot inde kleinste details
wordt de sfeer vaneen huiskamer
café uit vroeger tijden weergege
ven: een spiegel met ansichtkaar
ten in de lijst gestoken, reclame
borden uitde jaren vijftig, bakelie
ten radio, ouderwetse lichtknopjes
en stopcontacten,pluchen tafelkle
den en donkergeel behang; het is
allemaal perfect.

Verhalen
Het pand - op het hoekje van de
Haven, meteen tegenoverde Kloos
terkerk en het oude kerkhof - heeft
aleen lange geschiedenis als kroeg.
Susan wil haar vrije tijd o.a. gaan
gebruiken om historische gegevens
te gaan opdiepen uitoude archie
ven. Op een kaart uit 1834 staat het
pand al aangegeven als tapperij .
De meestbekendeeigenaressevan
deze eeuw was Jopje; vandaar de
naam.EerstwasabusievelijkJopke
gekozen als naam voor het café,
maar dat schijnt de mannelijke ver
sietezijn,en Jopjewas nu eenmaal
een dame.
Nou ja, dame. Eén van de (histo
risch niet bewezen) verhalen gaat
als volgt:
In het café vanJopje ontstaat een
fikse ruzie.Een wakkere politieman
ister plaatse en lost een waarschu
wingsschot inde lucht. Van schrik
vlucht Jopje door het luik - achter

de tap - naar de keuken. Echter,
Jopje's achterwerk blijkt van groter
omvang dan de afmetingen van het
luik.Ze zit muurvast en moet losge
trokken worden.

Luiken met een luikje
JopjeSchipper en haargezin woon
den en werkten in het pand toter
gens in de jaren zestig. Het café
kon ook in die tijd (dus net als nu
voor Hans en Susan) niet bestaan
zonder nevenactiviteiten; vandaar
dat er in de stal ook nog gewoon
koelen stonden.
Na Jopje woonden erachtereen
volgens drie gezinnen; maar ge
lukkig heeft niemand de mooie
tapkast weggebroken of andere

onherstelbare schade aangericht.
Sindsdezomervan '94wonen Hans
Weggemans, Susan de Smidt en
hun twee kinderen er. Ze vonden
het gewoon een heerlijk huis; en
dat ereen caféruimte als woonka
mer was oo . ach waarom niet. Zo
gaandeweg werden ze echt verkik
kerdop het café,kwamen de plan
nen oo . en nu - na twee jaar verbou
wing - ziet het café eruit alsof er
nooit een televisie ofeen moderne
boekenkast gestaan heeft.
In de kamer aan de andere kant van
de gang is een woonkamer inge
richt (mettv en bankstel).Heel vroe
ger was ook deze kamer via een
harmonicawand met het café ver
bonden. En erzalen bedsteden in;

want natuurlijk sliep de hele familie
beneden, zoals overal indie oude
huizen.
Inde huidige woonkamer zitinéén
van de luiken een extra luikje bo
venin. Volgens Susan bleef dat 's
nachts open, want dan kon je 's
morgens zien hoe laat het onge
veer was.

Er moeten bij de wat oudere
Thesingers dievroeger albij Jopje
kwamen, nog heel wat verhalen te
vinden zijn over het café.
Wie weet . oo

We komen gewoon vanaf 1 maart
elke zaterdag tussen 16.00en 19.00
uur luisteren.

Elisabeth Tolenaar



Vijf jaar Gemengd Mannenkoor
Indeafgelopen vijf jaar heeft het Gemengd Mannenkoor een goede
reputatie opgebouwd inGarmerwolde.Maarerzijn nog veel mensen
dienietpreciesweten hoe hetallemaal ontstaan is.Bijdevieringvan
het eerste lustrum, op 12 februari j.l., werd de historie door Winy
Remerie uit dedoeken gedaan. Hier volgthaar verhaal :

In 1993 vierden de Plattelands
vrouwen hun 60-jarig bestaan met
een feestelijke avond waarbij ook
de echtgenoten van dedames aan- .
wezigwaren.Die avond trad onder
andere hetkoor vandePlattelands
vrouwenop. Het klonk mooi. maar
er miste iets, vond de groep heren
die zich verzameld had rond een
tafel. En ze wisten ook te vertellen
wàt ermiste: mannen! Er werd ver
der gediscussieerd en ineens lag
daar een idee op tafel: Waarom
proberenwe niet om eengemengd
koor te vormen? Een gemengd
mánnenkoor! riep iemand vrolijk.
Eén naam moet hierbij toch wel
vermeld worden: die van Gerrit
WiekeI.
Gerrit raakte zo enthousiast dat hij
van allesaanbood omeengemengd
koor te realiseren. Het koor zou
natuurlijk het meest gebaat zijn bij
deinbrengvan zijnapparaat.Aldus
geschiedde. En omdat je met één
muzikant wel heel kwetsbaar bent,
meldde zich een tweede: Douwe
Tichgelaar met zijn accordeon.
Links enrechtswerden zangersen
zangeressen geronseld, en ieder
een was vol verwachting: zou de
opzet slagen? Op 14januari 1994
zaten Gerril Wiekei en Geesje
Santing, die de financiën regelde,
gespannen te wachten. En jawel:
20 mensen (9vrouwenen 11 man
nen) beleefdeneen gezellige avond
in De Leeuw. Het Gemengd Man
nen Koor was eenfeit!

Het eerste optreden
De samenstelling toen verschilde
met die van nu. Opeenfotouit die
eerste tijdstaan naast bekende Ie·
den,ook gezichten van hen diehet
na een paar keer voor gezien hiel
den.
De eerste paar maanden nam
Hannie Havenga het op zich om
orde indechaos te scheppen. Dit
was echtereentijdelijkeoplossing:
ze stond liever tûssen de zangvo
gels dan ervoor. In gezamenlijk
overleg werdbesloten een dirigente
te benaderen. En zo kwam op 26
april 1994 Djoeke de Boer in ons
midden. Die eerste avond werd
dadelijk de toon gezet: Djoeke de
Boer nam het heft in handen, gaf
duidelijke aanwijzingen aan Gerrit
en Douwe enziedaar: het klonk al
heelanders.Methááraanwijzingen
inons achterhoofd tradenwe voor
deeerstekeerop tijdens de Bonte
Avond op 30 april inhet Dorpshuis.

Allemaal wat officiëler
Het grote aantal blaadjesmet losse
liedjes werd geordend enwe maak
ten er een overzichtelijk getypte
map van. In deloopder jarenvolg
den vele teksten en het op alfabet
zetten leek een logische oplossing
voorde verwarring en het gezoek
naar dat éne liedje.
In maart 1995 ontvingen we een
brief van Geesje Santing met de
mededeling dat werkzaamheden
eldershaar noodzaakten hetfinan-

ciëlegedeelte van ons koor over te
dragen aan Winy Remerie. Omdat
de groep inmiddelsuitgegroeid was
lot een aantal van25tot30 perso
nen. en de opzet goed aansloeg,
besloten we het allemaal wat olti
ciëler temaken.Winy Remerievond
Foktjede Haan, Dick Groenhagen,
DouweTichgelaar enlater ookGerrit
Wiekei bereidomsamen met haar
een bestuur tevormen.Deaankon
diging hiervan kon op17maart1995
plaats vinden. Er viel van alles te
besprekenop die eerste bestuurs
en ledenvergadering.
Inmiddels heeft het bestuur een
verandering ondergaan: Foktje de
Haan gaf devoorzittershameraan
Marian Baarda en Douwe Tichge
laarschoofdekas naarDickGroen
hagen. We verloren een aantal Ie·
den,maarerkwamen steedsnieuwe
bij, zodat het koor nu uit 41 leden
bestaat (dat isinclusiefons nieuw
ste lid Wina Bolhuis).

Geze/ligheidskoor
Inde afgelopenjarenbleef het zin-

genvan hetkoornietbeperkt tot De
Leeuw.Zotraden we opmetEELSK
incaféDeBeurs,zongen we metde
Kerstnachtzangdienst in de kerk,
verzorgdenwe eenANBO-avondin
Ten Boer en klonken onze stem
menin dekassen van Veenstra.
(Wat iserzoaantrekkelijk aanons
koor? Datwe gezelligheid hoog in
het vaandel dragen? De verschei
denheidaan mensen en liedjes? Of
dat we maar één keer per maand
oefenen?) ???
Het Gemengd Mannen Koor be
staat nu vijf jaar. In het begin was
deze naam terecht, maar nu dekt
die naam de lading niet meer: de
vrouwen zijn ruim in de meerder
heid . Maar ach, deze naam rolt
overdetong en blijft naklinken, je
gaal erovernadenken.....Enalswe
opdezevoetdoorgaan,plakkenwe
ermet gemak nog vijfjaaraan vast.

Het G.M.K.G. viert het 5-jarig be
staan; V.l.n.r. Gerrit WiekeI, Ton
Werdekker,HennyLuppes en Theo
Remkes. (Foto:Henk Remerie)

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
050-3013830
0598-393504

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050·3024536
. C.V Fax050-3024693
• Zink ,!;;-

~M

• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - te l.
K. v.d. Veen - Kolham - tel.

LlES

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

creatief l\ ,
centrum ~

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon
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Blauw bloed bij VIOD
Afgelopen maand speeldetoneelvereniging VIOD drieavonden lang
het blijspel "Een arfenis vol verrassings" van Herman van der A in
een volcafé Molenzicht. Alleen opdeeerste avondhadden ernogwat
mensen bijgekund, maar daarom was hel niet minder gezellig!

Toneelvereniging VIDD brengt hetblijspel "Een arfenis volverrassings";
hierHans v.d. Brand en Roelie Dijkema inactie. (Foto: Henk Remerie)

Susan deSmidt

degrenzen (van Thesinge) optreedt.
Ben benieuwd wanneer er een re
censie inhet Nieuwsblad staat!

Drie geslaagde avonden dus;VIOD
bedankt en volgend jaar weer zo!

de kleine uurtjes zette hij nog wat
rock 'nroll in, zodat destoelen aan
de kant gingen en devoeten van de
vloer! Zelfs een polonaise ontbrak
niet.
De regisseur, Arend Kampen, was
ook tevreden.Hijvertelde dat VIOD
inmaart ook nog een avond buiten

de houding gedurende de drie be
drijven. De tuinman (Andries v.d.
Meulen) was zeer slechtziend en
dat was echt zo, want hij had een
bril op met glazen zo dik als een
jampot. Beiden kregen regelmatig
de lachers op hun hand.
En dan nogdeadellijke - maar niet
erg vlot betalende - buren en de
sikkenfamiliemet hunpunkdochter
(schitterendgeschminkt inwel zes
verschillendekleuren I),diekindaan
huis was op het landgoed.
Misverstanden,complotten,verlan
gens en verwikkelingen waren de
onmisbare ingrediëntendiehet stuk
kleur gaven; en natuurlijkdeover
gave waarmee alle spelers hun rol
speelden !
De muzikale omlijsting was zoals
gewoonlijk inhanden van Piet Beu
kema, de man die gewoon door
speelt terwijl hij naar het toilet is! In

Vorig jaar werd er niet gespeeld,
maardat maakte VIODditjaarruim
schoots goed metditkomische stuk,
waarin toch nog wel wat moeilijke
rollen teverdelenwaren.
Het verhaal draaide om twee zus
tersdieonverwacht een erfeniskre
gen en hun intrek namen op het
landgoed van een baron. Dat ze
niet gewend waren om bediend te
worden,wasnietalleen voorhen
maar ookvoorhet personeel- moel
lijk. Een pittige rol voor Trijn Dijks
tra,een vande erfgenames,wiehet
blauwe bloed geheel naar de kop
steeg en die de ene na de andere
bontjas aanschafte. Haar zuster
(Roelie Dijkema) bleef nuchter on
der alle kapsones en schonk zelf de
koffie in. Debutler (Hans v.d.Brand)
viel niet één keer uitzijn rol-hoewel
erheel wat telachen viel - en stond
stram met uitgestreken gezicht in

Jeugdtheater
in Thesinge
Opzaterdag 13 ·februari was de
presentatie van de toneelwork
shopdoor16 jongeren indemid
delbare schoolleeftijd. In drie
groepen brachten zij een kort
theaterstukje voor het voetlicht
in hetTrefpunt.

Begin januari begon regisseur Ron
van Lente -die ooktoneelgroep"de
Rijge"regisseert · met het aanleren
van manieren om een personage
uit te beelden. De groepjes die de
jeugd zelf hadden samengesteld,
werden daarna begeleid bij het uit
werken van een zelf verzonnen ver
haal. Hieraan werd vijf keer twee
uur lang heel enthousiast en hard
geoefend.

Het resultaat was drie toneelstuk
jes die heel verschillendwaren.Door

het publiek werd het zeer gewaar·
deerd. De zaal was tot de laatste
stoel bezet en ditmaakt het voor de
acteursheel spannend.Hiervan was
soms wel wat temerken, maar dat
maakte het nou juist nog leuker!

Truus Top

Tonee/workshop in Thesinge:
Emma Weggemans en Thijs de
Raadlaten zien watzegeleerdheb
ben. (Foto:Henk Remerie)

Perfektie in haarmode
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Thesin ger Speltbier

V. rk.i j llb• • • rondom r.n Boe.
Be l ~ lK>f I11ft f Inloll lla lMl: 050·J021578

Proefde N05!a lg ie van dit bijlondere
li chte Bief. Een eerlijlf. Stree kprodukt

gebrouwen V,] t l T1Iesinger Spelt
Spelt is de oervorm van de huidige
T.u we 's ell wordt doo r on s op een
milieuvriendelijke w ijze ge tooId en

vetwerkt

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer
Telefoon (050) - 3022151

\.1

/ \

~@ [lJ lr& ~ ~ ~
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Hoofdweg 42 - Harkstede
050 -4041218

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en fruit
• Sl ijterij. Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjesen bittergarnituur.
• Fruitmanden .

BEKKEMA
net even iets anders
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Garmerwolde staat op de kaart
En hoe!Jehoeft 'savondsalleen maar naardeluchttekijkenol jeziet
degele gloed (vanrozengeuren maneschijn?).Alseensoort ster van
Bethlehem wijst "het licht" jedeweg naarderozenkasvan delamilie
Veenstra. En overdag volg jederozen-verwijsbordjeslangsdeweg.
Zo kom je erwel.

Je komt ernietals jedePlattegrond
van Ten Boer koopt (vijf wegge
gooide guldens)dieinopdrachtvan
de gemeente Ten Boer is uitge
bracht door Suurland FalkplanBV.
Alledorpenvandegemeentestaan
erop: Komkaarten met volledig
straatnamenregister !!
Nu heb ik op dekaart alleen maar
naar Garmerwolde gekeken. En al
zoveelfouten,onjuisthedenenmis
sers ontdekt,dat ikmeafvraag wat
je eigenlijkhebtaan zo'n kaart. Er
staan straten op die er niet zijn of
verkeerd gesitueerd zijn. Bebou
wing op het grootste deel aan de
oostzijde van de Dorpsweg ont
breekt, de legenda klopt nietol is
onvolledig,verkeerdeverwijzingen
...kortom: waardeloos.
Gelukkig staat erop hetachterblad
nog: GEMEENTE-INFO, dat eln
digt met "En mocht u nog vragen
hebben, neem dan gerust contact
met ons op. Tel. (050)30288 12".
Zou dat helpen?

Nieuwe infonnatiegids gemeente
Ten Boer 199912000
Indetweede week van januari '99
viel de nieuwe Inlormatiegids van
degemeente Ten Boer bij alle (dat
neem iktenminste aan) inwoners in
debrievenbus. Uiterlijk een prach
tig en goed verzorgde uitgave. 11s
even schrikken als je dekleurrijke
bladzijde 8opslaat,maar verder is
het plezierig bladeren. Gezien de
ervaring met eerder genoemde

Suurland Falkplan Plattegrond snel
gezochthoe hier Garmerwolde"op
de kaart" staat. Maar gelukkig is
hier gebruik gemaakt van beter
kaartmateriaal. Debebouwing aan
de Dorpsweg inclusiefKoningsheert
staat goed op hetkaartje (blz 36).
Toch blijft het jammer dat ook nu
Garmerwolde aan de andere kant
van het Damsterdiep niet lijkt te
bestaan. Geen café Jägermeister,
geen enkel huis of boerderij, en
alweergeenrozenkwekerij.Ookaan
deandere kant van de Stadsweg
een grote leegte. Wel staat ereen
fietsje getekend. Richting stad.Nou
ja, het heet ook Stadsweg.
Nieuwsgierignaar hetverenigings
bestand van ons dorp. Bladzijde
38. Ikmisons inmiddelsvermaarde
GEMENGD MANNENKOOR
GARMERWOLDE. Bestaat inmid·
deis5 jaar. Hoe kan het dat ze dat
bij deafdeling Voorlichting vande
gemeente TenBoer nietweten ???
Schri~ het er zelf maar even bij:
G.M.K.G. secr.: Winy Remerie, tel.
5419630.
Misschien kan Winy degemeente
voorlichten!

Het AZC
Aangezien ik niet weet, wàt ik niet
weet, weet ik nietwat ernog meer
ontbreekt, dus hoop ikdat anderen
mij zullen vergeven wanneer ikiets
ol iemand over het hoold zie.
Er zijnook dingen waarvanikwéét,
dat ik ze niet weet En waar dit

boekje uitkomst zou kunnen bie
den.lkgaduszoekennaarde locatie
van het AZC in Ten Boer. Het
decembernummer van de G&T
stond ervolvan,maargezienhebik
het nog niet.
Enbladerend komjedan totverras
sende ontdekkingen ...
Het wordt niet genoemd in de
legenda vanhet kaarijeopblz. 47.
Dan kijken indetekstopde bijbeho
rendebladzijden van TenBoer.On
der het kopje "Onderwijs" vind ik
Locatie Asielzoekerscentrum.
Dat 's tenminsteiets, maarnietge
heelwal ikverwacht. In'talgemene
deel over de gemeente Ten Boer
voor in het boekje misschien? Op
eennieterg logischeplaats, onder
het kopje "Middenstand/Bedrijfsle
ven" (blz 26) vind ik het "Centraal
Orgaan Opvang Asielzoekers" en
"Stichting Vluchtelingenwerk Ten
Boer". Ikzou het verwachtenonder
"Sociaal Maatschappelijke Organi·
saties" (blz 22).

Gezondheidszorg
Van het een komt het ander, want
nu valtme ook op dat ikgeen Alge
meen Maatschappelijk Werk zie
staan.Daarover stond een stukjein
het eerste nummer van denieuwe
BuurContact onder de titel Thuis
zorg Groningen. De vlag dekt de
lading niet. dachtik toenbij lezing.
IndeInformatiegids blijk ikte moe
ten zoeken onder "Gezondheids
zorg"en vind daar onder "Kruisver
enigingen" een onoverzichtelijke
opsomming van allerhande, waar
onder twee verwijzingen naar So
dale Raadslieden op blz 28. met
telefoonnummers en adressen die
niet overeenkomen met deinhoud
van het stukje in BuurContacl.
Wat is nu juist??? Wie of wat be
paalt eigenlijkwat erinzo'n boekje
komt? Ik weet zeker dat de ge-

meente Ten Boer in't algemeen en
Garmerwolde in'tbijzondermeerte
bieden heeft onder het hoofdje
"Gezondsheidszorg"dan ernu ver
meid slaat (o.a. pedicure,
psychologenpraktijk). Van Cootje
Rutgers van der Loeff weet ikdatze
al jaren pogingen doet om haar
psychologenpraktijkvermeldte krij
gen inde Infogids. Hopelijklukt dat
de volgende eeuw.

Gemeentevlag en weekmarkt
Tot slot: Ik lees dat Ten Boer een
gemeentevlag heeft. Ook dat er
sprake is van een weekmarkt. Nu
woon ik al bijna negen jaar in
Garmerwolde... En ikhebdat nooit
geweten ...
Naardiemarktzou ikmisschien wel
willen gaan. Maar erstaatnietwan
neer enwaar. Dievlag zou ikmis
schien wel willen hebben. Waar te
koop?
Inhet Gemeentehuis ben ik nood
gedwongen weleensgeweest. Nooit
een vlag te koop gezien. Er blijkt
(blz. 22) inTen Boer ook een VVV
kantoor te zijn waar ik openbaar
vervoerstrippenkaarten kan kopen.
De openingstijdenstaan erniet bij.
Die vind ik op blz. 34 verscholen
onder Stichting VVV Appingedam
Slochteren-Ten Boer. Agentschap
in de Rabobank. Zou ik daar ook
voor een vlag terecht kunnen?
Ticheldobben.lk zoekop hetkaartje
blz. 47 waar Ticheldobben is.

Postkantoor
Het postkantoor moet ook aan
Ticheldobben zijn. Daar verkopen
ze ook strippenkaarten. En in de
legenda van het kaartje opblz. 47
wordt onder het nummertje 9 ver
wezen naaf het postkantoor. Mid·
den op debladzijde vind iknummer
9. Maar ik ben inmiddels wel zo
bekend inTen Boer dat ikweet dat

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

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

l.~~
NIJDAM

groep
Bek. Hypotheken
BUI"I.Trlez.enberptraat JO, 9791 CC Ten Boer (OSO)1011191

Huizen en hypoth eken.Je kon het natuu r
liik .Uem••1zelf uitzoeken. Als je tlïd en
geld hebt. Moor .Is ie verstondig bent.
schakel ie gelijk de BekoGroep in.
De hypotheekopeó. list bij uiutek, die
uken doet met vnïwel elke Nederlondse
geldverstrekker. En ie desgewenst thuis
voorziet von een onafh.nkelijk gntis
hypotheekodvies . Dot is niet .lIeen vrese
liik makkelijk. Hur bovenol erg kosten
besparend en efficiënt.

Wist hiJ niet beter?

26 februa ri 1999. LE.L Lens belt rl~h

klamme handen op fa~t naar de
meest gunstlp hypotheek.
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Roe/ie Dijkema

Kaartclub De Eendracht

Voor het dorp, door het dorp
Op 6maart 1999 is het dan zover. De deelnemende artiesten zijn
al druk aan het oefenen voor deze avond. Erzijn inmiddels tien
aanmeldingen binnen. Optredens worden verzorgd door jongen
oud.
De avondbegintom 20.00 uur indorpshuis "DeLeeuw"; rond 23
uur we met het programmaklaar1e .

"illiiili ..•.•.
'Tussendeoptrederis unog een nbijhet
VAN AVONTUUR, met fantastische prijze
Noteer dedatum alvastin uw agenda. De entree isgratis.

Oproep materialen

Op de jaarvergadering van de kaartclub gehouden op 30 januariwerden
de dames G. v.d. Meer en R. Dijkema herkozen in het bestuur. De
uitreikingvan debeker leverde een verrassing op:erwaren twee kamplee
nen. Zowel mevrouw Zuidema (Ten Boer) als mevrouw Steenhuis
(Woltersum) behaalden 54025 punten over acht wedstrijden. De beker
voor het grootste aantal "schonen", nl. 24, behaald over 1998, was ook
voormevr. Steenhuis.
Na afloop van het officiële gedeelte werd er gekaart om mooie vlees
prijzen.Decompetitie ishiermeeweer van startgegaan.Nieuweleden zijn
van hartewelkom.De kaartclub telt 28leden en erwordtgekaartop iedere
laatste zaterdag van de maand in café Molenzicht in Thesinge. Op de
kaartavond gaat heter heel gezelligaantoe enerwordtnietmethet mes
optafel gespeeld. Mocht uinteresse hebben, kom dan eens langsendoe
gezellig een keertje mee.

Op dinsdag 31 augustus en woensdag t septembera.s. - of woensdag 1
en donderdag 2september-zijnerweer activiteiten voor deGarmerwolder
basisschooljeugd. Om een en ander te doen slagen, hebben we weer
allerlei materialen nodig! Denk aan hoeden, kralen. knopen, veren, leer,
dunne stoffen, nepbont, touw, langestokken (2 à 3 meter), lakens, pvc
buis, belletjes.enz. Alsu iets voor ons heeft, neem dan even contact op
metAnneke Kattenberg, tel. 050-5414035.

IJspret Thesinge

(Foto: Lucie Kol·Slachter)

Op zondag 14 februari kon erop de
ijsbaan van Thesinge worden ge
schaatst! Eindelijk maartoch werd
de nieuwe kantine van [svereni
ging "De Scheuvel" in gebruik ge·
nomen (nadatvrijwilligersdeze twee
jaar geleden neerzetten). De
Beerenburg,glühwein,warme cho
colademelk en koffie smaakten er
uitstekend!
Het was een prachtige dag met een
gezellige drukte. Helaas duurde de
pret slechtséén dag:aanhet eind
van de middag leek het meer op
zwempretdan op ijspret!

Els Knol-Ucht

......~~
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.._,.
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daar het postkantoor al lang niet
meer is. Na enig speuren vind ik
Ticheldobben op het kaartje. Ik
neem me voor er eens heen te
fietsen via de Stadsweg. Ik weet
toevallig dat er eenfietspad is van
Garmerwolde naar Ten Boer. Het
fietssymbooItje ontbreekt evenwel
op blz47en 55.Opdie kaartjeskun
jeook niet zien waar de weg heen
gaat.
Inmiddelsheb ik.perauto,het post
kantoor gevonden. Verstopt ineen
supermarkt. Schuin aan de over
kantervan zag ikdeRabobankwaar
ookde WVmoetzijn. Diewasdicht
op dat moment.

Toch nuttig zo'n boekje. Ondanks
zijn onvolkomenheden. En nog
maals:compliment voor hetgeheel.

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 • 5422252

r
Gazelle fletsen

Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding

Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fletsen

Bovag -l id · OU. Suzuki Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparati e

Werkplaats 's maandags
de gehele dag geslo ten

Voor m otoren , bromf iets
offiets naar

Rijks we g15· Garmerwolde
( 050 - 3021624

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

~'
Waarborg

Installolt eur

0 0 ~@OO .
0...•.•.0....... ..... . 0.·•. .0 ° centrale verwarmmg
~~ .0~0 elektrische installaties
0 0 000 sanitair
@0(2)00 loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

~'~' :·Ail S·'1JjiR·~., \'S ~'{? . \ ...\. ,{ j f r " ,",, } ,. 's
.. ,. ..! .... l _ _' _.J :j } .-. J ."- ,: ~ ';'-;

Oosterseweg 1b· 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Weer cursussen bij De Wingerd

Hardhouten banken ...... 179.
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen v/a 10.-
Karpetten à 65.-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s

Handelsonderneming

Stiefbeen en zoon
U1gmmlwfg 147 • 9731 BR Gr.ftiftgfft
tfVfu OSO·5492913· aal.lfl. 06-53423019

voordat een zeehondje indestorm
zijn moeder kwijtraakt. Hoe komt
het verdwaalde zeehondje weer
terug inde waddenzee? Als jedat
wilt weten, kom dan kijken in de
poppenkast! Geschikt voor kinde
renvan 4 tol l0 jaar.
Waar? Bibliolheek inTen Boer.
Wanneer? Woensdag 17 maart;
aanvang: 13.30 uur.
Toegang:f3,50/1edenCVgTB f2,50.
Reserveren gewenst! Tel: 302 37
23, 302 16 66 of inde bibliotheek.

En verder .....om alvast Ienoteren:
opzaterdag 12 juni zal kindercircus
"Fanlastini"oplreden indeTiggelhal
in Ten Boer.

De maand maart wordl afgesloten
meteenPaasconcert. Hetgemengd
vocaal ensemble"Serena"uit Gro
ningeno.l.v.Lee vanNoppen brengt
werkenvoorde paaslijdlen gehore.
Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 28 maart; aan
vang: 15.00 uur.
Toegang:f5,.Aeden CVgTB f 3,50;
kinderen tot 12 jaar gratis.

CVgTB

Wat heeft de CVgTB dekomende
maand voor ufjou inpetto?
In de boekenweek is via destich
ting 'Schrijverschool en Samenle
ving" de dichterJean Pierre Rawie
uitgenodigd voor een avond in de
bibliotheek van Ten Boer. In 1989
ontving RawiedeWessel Gansfort
prijs van de provincie Groningen
voorzijn gehele oeuvre.Zijn bundel
"Onmogelijkgeluk"kwam inde VN
top10terecht.Het thema vandeze
avond zal "het familie-album" zijn.
Waar?Bibliotheek inTen Boer.
Wanneer? Vrijdag 12 maart; aan
vang: 20.00uur. Toegang: f 12,501
leden cVgTB f 10,-.

En dan een voorstel ling voor de
kinderen. Poppenthealer "De
Verhalendeos"speelteen wadden
sprookje, gebaseerd op het boek:
"Gaatjesinjetong en sporen inhet
zand"geschreven door Gré van der
Veen. Een wadduvel~e zorgl er-

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
• hondenuitzetvoorgrote hond(mand.
bakken. riem,borstels). 050-3023045.
• rubberen paardrijlaarzen, maat 37
(nietgevoerd);prijsf20,..050-5413957
GEVRAAGD:
• een skateboard. Heeft uer nog één
slaan, bel dan Sarah Veenstra 050·
5416280 of Cathelijn Spijker 050·
5413957. Alvast bedankt!
AANGEBODEN:
• oppas voor vrijdag· en zaterdaça
vond. Riêtte V.d. Molen, 050-5415040
(bellen na 17.00 uur)

Voor de tuinliefhebbers: zet alvast
inde agenda dat er op zaterdag 24
april weer een voorjaarsmarkt an
nex plantenruilbeurs isbij De Win
gerd!Op diedag kuntunelals vorig
jaar uw kratje met overtollige tuin
plantenen zaaigoed neerzettenmet
eengeldblikjeerbij.Dusalsustraks
weer aan het werk gaat indetuin:
gooi de overgebleven maagden
pa lm of klimop of andere plantjes
nietweg,na de 24eheeft misschien
iemand anders er plezier van!
Hetprogramma voor devoorjaars
markt wordt nog bekend gemaakl;
inelkgeval staat al vast dat Pieter
Holtmanweerkomtschaapscheren.

Een aantal prijswinnaars met hun
bekers; v.l.n.r. W. Offringa. L. v.d.
Molen. W. Walters. T. Heslinga en
J. Haringa. (Foto:S.K. twema)

Klasse B(94 tol 102.99)
1. T.Manderna 103.1 1
2.T. Heslinga 102.24
3. W. Wolters 101.13
Pistool: T. Remkes
De "Enne de Jong Bokaal" is ge
wonnen door T.Mandema; hij was
dehoogsle inklasse Ben werd te
gelijkovergeplaatst naar klasse A.

Op woensdag 24 maart kunt uaan
deslagmeteen "groenepaasmand"
voor aande voordeur.
Aantal deelnemers: maximaal zes.
Kosten: f 37,50.
Tot slot iseropwoensdag 14 april
eengastdocent diealles weet over
kruiden. Onder leiding van Ankie
Schepers maakl u een kruiden
kussen (formaat ongeveer 30 x 45
cm) van louter natuurlijkemateria
len. Aantal deelnemers: maximaal
tien. Kosten: f 37.50. Alle cursus
sen beginnen 's avonds om acht
uur. Aanmelding z.s.m. bij De Win
gerd, op woensdag. donderdag of
vrijdag van 13-17 uur of op zater
dag van 10-17 uur.

De Wingerd heeft dil voorjaar nog een aanlal cursussen op hel
programma slaan.
Opmaandag 15maarl iserweer eenavondjeviiI naaien. Dezekeerwordt
er - meI Pasen in zichl - een grote kip gemaakt. Er zijn maximaal tien
deelnemers en de kosten zijnplusminus 30-35 gulden.

Op dejaarvergadering van SV "de
Buurschutters"uilGarmerwolded.d.
16 februari 1999 stond bij punl13
vandeagenda: De compelitievan
het jaar 1998.
De uilslag van de punten enlof de
rangschikking luidt als volgt:
Klasse H(108101113.99 punten)
1.J. Tammenga 114.71
2. L. v.d. Molen 111 .55
Klasse A(103101107.99 punten)
1.J. Haringa 107.47
2. W. Offringa 107.45
3. S.K. Iwema 107.03

Spertschieten

HOFSTEDE-
Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kool 81 zn
"'" installatiebeclrijf

Ha rkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax050 - 5419969

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit groot
moederstijd
Oud gereedschap

Handelsonderneming

Stiefbeen en zoon
U1gmmawfg 147 - 9131 BR Grooiftgn
tfViu 050-5492913 · aal.lfl.06-S3423019
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Schaken in Garmerwolde De gele gloed vanGarmerwolde
Na de herfstvakantie zijn 16 kinderen uit de groepen 4, 5 en 6
begonnen met schaakles op OBS Garmerwolde onder leiding van
Marijke.

Van 'savonds acht totlwaalfzuiludegloed nietzien,maaropandere
uren van de dag is de uitstraling van GARMERWOLDE onrnlsken
baar. En zeker 's nachts.

Zwarte Markt Beverwijk
Wie gaat ermee naar Beverwijk? Bij voldoendedeelname vertrekt erop
zaterdag 27 maart rond 08.00 uur weer een bus vanuit Thesinge (Tref
punt).Kosten ± f 35,-p.p. Opgave bij Joke van der Woude,050-5424962.

Schaken lereninverschillendestap
pen
Elke dinsdagmiddag,na schooltijd,
werdendeschaaklessen gegeven
op3niveaus:Stap 1,voor de beqin
ners;Stap2en 3,voorde"gevorder·
den". Het is een moeilijke maar
leuke sport en uiteindelijk heeft ie·
dereen het schaken redelijk onder
de knie gekregen en/of de technie
ken verbeterd.Op 19januari. nadat
de leraren hebben gestaakt. heb
benalle kinderenexamengedaan.
En het mooiste is, ze hebben het
ook allemaal gehaald.

Feestelijkeinde schaakseizoen
Op 26 januari werden de behaalde
diploma's op school feestelijk uit
gereikt inaanwezigheid van (groot)
ouders, broers en zussen.
De kinderen hebben deze schaak
periode als zeer leuk ervaren en
willen allen graag volgend seizoen
verdergaanomStap2of3tehalen.

Het schaaktoernooi
Een drukke week voor de 'scha
kers"want opwoensdagmiddag 27
januariwerden de voorrondes voor
het Basisschool Schaakkarnpl-

oenschap van de Koninklijke Ne
derlandse Schaakbond (KNSB)
gehouden. Er werden drie teams
gevormd van vier kinderen en drie
reserve-spelers. Voor ons was het
een thuis wedstrijd. Er werd ge
speeld met zes teams; de twee
beste teams gaan door naar de
halve finale.
Vorig jaar werden ze derde,hoezal
het Garmerwolde dit jaar vergaan?

Deuitslag
Team 2 en 3 hebben de 5e en 6e
plaats behaald. Team 1 werd, net
alsvorig jaar, 3e en ging dusweer
nietdoor naar de halve finale. Mis·
schien volgend jaar?
Hetwas eenerg leuke en leerzame
middag;na afloop zijnde teams van
Garmerwolde nog op de foto ge
gaan.

Wil/emien Bakker-Foekens

Kom jedichterbij debron vandeze
gloed dan zie jedat het om lampen
gaat diezijnaangebrachtindekas
van rozenkweker Veenstra. Drie
honderd lampen van 645 Watt elk
geveneen oranjeachtig licht. AIdit
licht is een compensatie voor de
donkere periodeinhet jaar, waarin
de rozen anders minder snel en
goed zouden kunnen groeien. Met
deze voorzieningishet mogelijkhet
hele jaar door tot een kwaliteits
product te komen.
Het vereist een gigantische inves
tering en daargaat het nodige aan
vooraf. Kosten-batenanalyses;
Marktverkenning;Milieu· en hinder
wetvergunningen moeten worden
verleend. Op grond van dehinder
wet mogen de lampen in de avon
duren tussen acht en twaalf niet
branden. Het zou teveel overlast
gevenvoor omwonenden die direct
zicht hebbenopdeverlichtekas en

daardoorgehinderd worden in het
zicht op avondlucht.We wonen per
slotvan rekeningophet platteland.
Van september totergensinmaart
brandende lampen als denatuur
lijke lichtomstandigheden voor een
constante groei van derozentekort
schieten. Delampengaan automa
tischaanofuitalsereen bepaalde
lichtwaardewordtoverschreden.Er
ziteenheelstuktechnischeknow
how achter, die maakt dat er zo
energiezuinig mogelijk wordt ge
werkt.Er issprake van eenwarmte
krachtkoppeling,waardoorenergie
wordt opgewekt,zodat het bedrijf in
zijn eigen energiebehoefte kan voor
zien. Er wordt nog aan gewerkt dat
warmte, die op een gegeven mo
mentteveel is,opgeslagen kan wor
den ineen buffertank.Voor gebruik
op een ander moment. De meeste
rozen gaan naar de veiling, voor
export.Maar uweet toch datuenik
erals particulier ook een prachtige
bos of bloemstuk kunnen kopen?
Watdenkt uvaneenPretty Woman
met garantie? Of een sterk geu,
rende Martinez?Geheelvrijblijvend
aanbevolen door

Els Knol·Licht

sanitair en verwarming

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

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

, Boekholt
OPTI CIE N S

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg3
fl) 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 285- fl) 050 - 5414746

Winkelcentrum PaddepoeI
Dierenriemstraat 204 - fl) 050 - 5771306

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook tevinden inde Winkelcentrum van Beyum en Selwerd
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.Foto van de maand Een winters kijkje op de landerijen
naast deFamilie Verbree, richting
Stadsweg. (Foto: Henk Remerie)

Redactie

8

..We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw 11'11 straks een paar jaar
stoppen metwerken om voordekinde'
ren tezorgen.
Dan wiUen we minder aan onze hypo·
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan .

..AUebei netafgestudeerd endi·
rect aan hetwerk. Mijn vriend wilmet·
een een huis kopen. Kan datnu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan .

..We zifn opzoek naar een hypo·
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoortJeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
8edum-Ten ëoer

Uziethet. Met de nieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlljk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd isuit
een lening en een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanig dat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Bel met één van onze hypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends ofSjoerd Cats
telefoon (OSO) 3012848

Kerkdiensten
28februari
10.00 uurThesinge, ???
14.30 uurds. UevaarVAduard
7 maart
10.00 uurGarmerwolde, ds. Ypma
14.30uur drs. OldenhuisiCoevorden
10maart (biddag)
19.30 uurThesinge, ds. Ypma
14maart
10.00 uur Thesinge,ds.StrietmaniWa
genborgen
19.00 uurds. V.d. VeenlUIrum
21 maart
10.00 uurThesinge, ds. Mulder/Assen
14.30 uur drs. BorgerlTen Posl
28maart
09.30 uur Garmerwolde, ds. Ypma,
rn.rn.v, A1bert Spa e.a.
14.30 uur dhr. KruylJ1.eek

"De Soos"
De klaverjasavond in februari heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1.K. Wierenga 6579
2.G. Bouwman 6139
3.J. Star 6100
4. J. V.d.Molen 6045
5. D. v.d. Molen 5968

Wist-u-dat ...
• Margol en Ad van Zalk rond 1 juni
weer ophun oude vertrouwde adres in
Thesingeneerstrijken?Momenteel zijn
zereizende door Zuid·Amerika, adres
onbekend. Contact viaOma Mien (tel.
050·571 4606) of Margot van lalk @
hotmail-oom.

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 . 5419630
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Elnd·redactle
Hillie Bamaker-Iepper
Dorpsweg 26. 050·541 5335
Administratie:
Peta Jurjens,
G.N. Schutterlaan 36.
9797PC Thesinge. 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20.00 p.j.
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij Inleveren biJ Dorpsweg
26 ot G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 18 maart
19.00 uur, zomogelijkeerder.

AQenda
ZAYERDAG 6MAART
20.00 uur; De Leeuw: Voor hetdorp,
door het dorp (Dorpsbelangen
Garmerwolde). Entree gratis
DONDERDAG 18MAART
10.00 uur; Kerkhörn: koffiemorgen
VRIJDAG 19MAART
14.00 uur; café Molenzichl: jaarverga·
dering ANBO gem. Ten Boer
maandag 22maart
20.00 uur; De Leeuw: voorjaars
vergadering Ver. Dorpsbelangen
Garmerwolde
WOENSDAG 24MAART
19.45 uur; De Leeuw; lezing plus dia's
van dhr.J. deMaar over "Veenhuizen"
DONDERDAG 25MAART
14.00 uur;De Leeuw:"neutenschaiten"
voor 55+ (Vrouwenraad)
VRIJDAG 26MAART
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Thesinge
ZONDAG 28MAART
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
Paasconcert
WOENSDAG 31 MAART
09,00 - 17.00 uur: Boottocht Zonne
bloem. Aanmelden tlm3maartbijHillie
Ramaker lel.541 5335ofRia deGraaf
3023222

Braderie!
Op vrijdag 2 juli 1999 organiseert de
Feestweekcommissie van de Vereni·
ging Dorpsbelangen Garmerwolde voor
de laatste keer deze eeuw een grote
BRADERIE. Om deze braderie tedoen
slagen,vragen wij standhouders dieop
vrijdag 2 juli van 16.00 tot 21.00 uur
onze markt zouden willen vullen met
allerlei waren enartikelen. Aanmelden
zospoedig mogelijk bij Auke Kuipers,
W.F. Hildebrandstraat 24, 9798 PJ,
Garmerwolde. Tel. 050-54259 11.


