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Restauratie smederij
Er is nog veel werk aan de winkel om de restauratie van de oude
smederij op"smidshouk" inThesinge zoverte krijgen datdeofficiële
opening op 12 juni kan plaatshebben. Het werk loopt acht weken
achter op schema en toch gaan de heren van de "Thesinger Bouwploeg" ervan uitdatopdestreefdatum degeplande klussen geklaard
zijn.
Deze vrijwilligerswonen in het dorp
en hebben verstand van zaken wat
betreft deoudesmederij en kennen
het werk ineen smidse zoalsdat in
vroeger tijdgebeurde.
Roelie Karsijnsen ondergetekende
maakten een afspraak met de heren Postrna, Dijk, Oudman en
Groothoff om hun verhaal van de
restauratie vast te leggen.
Vrijwilligers
De heer Oomke Postma isdoor de
eigenaarvan hetpand,Arend Kampen, benaderd om de gang van
zaken bijderestauratie te behartigen. Hij is 2B jaar werknemer van
de firma Kampen geweest en heeft
in zijn jonge jaren nog in deze
smederij gewerkt. Toen het bedrijf
in 1967 te klein werd en ook tever
bij de klanten vandaan bleek tezijn,
werd het gesloten en inHoogezand
verder opgebouwd. Het werd toen
een machinefabriek, constructiebedrijf, pijpleidingbedrijf en installatiebedrijf.De laatste jaren werkte
Postma als bedrijfsleider in het fili·
aal in De Lierin Zuid-Holland. Van
maandagochtend tot vrijdagavond
was hij dan van huis.In'91ishij met
de VUT gegaan.
De vereniging van Dorpsbelangen
heeft ook drie mensen gevraagd
om hand- en spandiensten te verrichten inde periode die voorafging
aan de restauratie, tijdens het verbouwen en straks bij het opnieuw
inrichten van het museum.
In het woonhuis datbij desmederij
hoort, woont Having Dijk_Ook hij is
oud-werknemer van Kampen en
werkte 19 jaar in het bedrijf in De

Lier. Sybolt Oudman heeft 13 jaar
bij een mechanisatiebedrijfgewerkt
en daarna tot aan de VUT bij
kraanbedrijf Lommerts. Eisse
Groothoff kon nietaanwezig zijnbij
het gesprek, maar helpt ook mee
en brengt zijn kennis in om de
smederij zo authentiekmogelijk te
laten terugkeren in de oude staat.
Bouwvergaderingen
De plannen voor restauratie van de
smederij bestaan al enkele jaren.
Begin '9B werd een vergadering
belegd inhet gemeentehuis te Ten
Boer. De financiële zaken moesten
geregeldworden.Kampen hield het
pand in eigendom en steekt er het
grootste deel vanhet bedrag indat
nodig is voor de restauratie. Daarnaast werd er subsidie verstrekt
door de gemeente Ten Boer en het
Scholtenfonds.Totaal moest erdrie
ton beschikbaar zijn.
De Stichting Woonhuismonument
voert de restauratie uit in overleg
met Kampen. De architect is R.
Kouwen en het werk wordt gedaan
door de Werkgemeenschap Five·
lingo uit Appingedam. Het betreft
een leerproject voor twee jongens,
die veel begeleiding nodig hebben.
Ze leveren goed werk, maar het
kost extra tijd.
Vanaf september zijn ertien bouwvergaderingen geweest; de arebitect spreekt dan devoortgang door
met Postma, Dijk en drie mensen
van Fivelingo.
Stof van 50jaaroud!
Injuni '9B werden alle spullen van
de zolder en uit de werkplaats zo

De mannen van de smederij; v.l.n.r.: Eisse Groothoff, Having Dijk, Sybolt
Oudman en Oomke Postma. (Foto: Wo1ter Karsijns)
overzichtelijk mogelijk in twee den" naast de ramen. Dit om te
enorme zee-containers opgesla- kijken hoe hetslaat tegen degevel.
gen. Wat er dan allemaal tevoor- Roelie vindt dat 't de zaak meer
schijn komt! Van de zolder kwam cachet geeft! We zijn benieuwd wat
nog veel hout en steengoed uit de erbeslist wordt.
tijd dat er in dit pand een winkel De deur is nieuw nagemaakt en de
was. Een deel van de heel oude grote schuurdeuren zijn gerestau·
weckflessen werd in "de Wingerd" reerd. Indesmederij isde rookkap
verkocht. Er komt nog een vergeten vernieuwd en wordt een nieuw rookfiets en een complete tent met toe- kanaal aangelegd. Er zullen weer
behoren onder dedikke laag stof en twee smidsvuren in branden op
vuil vandaan.Having Dijk: "Stof van smeedkolen. Dit zijn speciale olie·
50 jaar oud. In ons huis was het houdende kolen.
zelfs temerken dat de boeldaar los De oude motor voor de slijpsteen,
kwam. Overal stofI"Ook werd een boormachine en veerhamer is nog
van deeerste gasleidingen uit on- in revisie, maar komt op tijd klaar
geveer 1930 verwijderd. Toen kon voor gebruik. (Een veerhamer is
het dak eraf. Omdat erasbest pla- een apparaat datgebruiktwerd voor
ten op lagen, kwamen de "Maan- zwaar smeedwerk.) Naast devuurmanneljes"om het vakkundig opte plaats komen deaambeelden (staruimen.
lenblokken waarop gesmeed werd)
en een zadelblok, waarin de smid
De bouw
verschillende vormen in het ijzer
Er kwamen dakplaten op deels kon maken.
nieuwe spanten.Vooralaandevoorkant waren despanten verrot. Waar Wat moet ernog gebeuren?
vroeger een afdak zat, is nu een De organisatie ziet er volgens
gebouw1je verrezen dat gaat die- Postma als volgt uit: "Deschilder en
nen als ontvangstruimte.Hetis com- detegelzetter kunnen er nu in.De
pleet met een keukenblokje,en een containers worden gedeeltelijk leeg
keurig toilet inhet hallelje_De kozij· gehaald en ergens in de buurt
nen zijn gerestaureerd en op dit weggezet. Daarna kan de stratenmomenthangen ermallen voor "blin- maker dehele hoek totaan debuo

ren bestraten. De bedoelingis dat Vo lgensdeoverleveringenbestaat
er te zijner tijd een smeedijzeren desmederijop'smidshouk"alsinds
het eind van de vorige eeuw. De
hek omheen komt.
Voor hetterugzetten van allespul- eerste naam die Dijk te binnen
lenindesmederij trekkenwezeker schiet, is smid Dekens.
een jaar uit. We willen alles rustig ZijnopvolgerwasSiekman:gevolgd
bekijken, de juiste plek ervoor vtn- door Blauw, die naar Australië verdenendebelichting inordemaken. trok.
Voor de kleinere materialen zou- De voorlaatstesmid was Lammerts
den we in de ontvangstruimte een en de hekkensluiter was de vader
va n Arend Kampen, die uit Zeerijp
vitrinekast in ku nnen richten.

Programma 12 juni
10.00 uur; Trefpunt: Poppenkastvoorstelling door MarionVuijstvoor kinderen
Urn groep 4
11.00 uur; Opening vandesmederij.
Alle Thesingers zijnvanhartewelkoml Van 12.00lot 17.00uur is
de smederij geopend voor alle publiek.
15.00uur; Aanvang workshop Streetdance inde gymzaal voor
de jeugd in de middelbare schoolleeftijd.
15.30 uur; Concert door 'de Bazuin' bij de smederij.
16.30uur; Presentatie workshop Streetdanceo.l.v. Loeky Tsolakos,
gevolgd door een opIredenvan haar eigen Streetdance
groep.
Alle genodigdenkrijgen een plattegrond vanThesinge metalle bezienswaardig'
heden en activiteiten:
Molen "Germanla"
Verkoop brood en speltproducten door de tam. Haayer;
de geheledag geopend.
Gereformeerde kerk
Interieur gerestaureerd door vrijwilligers: geopend tot 13.30 uur.
De Wingerd
Kleinste winkelannex theeschenkerij van de provincie
Groningen; geopend van 10.00 - 17.00 uur.
Vanaf 12.00 uur demonstraties kantklossen.
Tuin van Dleneke Winter en Menno Oosterhoff
G.N. Schutterlaan 20. Een natuurlijke tuin: geopendvanaf 12.00 uur.
Kloosterkerk
Geopend van 12.00·1 3.30 uur.
Huiskamercafé 1Jopje
Geopend tot 19.00uur: vanaf 17.00 uur live muziek.
Les Quatres Accordeons Diatonique.
Alelier AnjaStuurman
Kapelstraat 13. Geopend vanaf 12.00 uur.
MetaalalelierHerbert Koekkoek
Bovenrijgerweg 19. ürie-seizoenen-erposiûe van Herbert Koekkoek
en Agnes Bozsogi: geopend van 10.00 tot 17.30 uur.

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

PRAKTIJK
Winkelcentrum Selwerd

Oudman
Thesinge
'Verko op, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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afkomstig was. In 1967 werd dit
bedrijf gesloten.

Museum de smederij
Dorpsbelangen heeftdebedoeling
om de sm ederij te openen op af·
spraak.lnsamenwerking met'tJopjearrangem ent worden mogelijk
openingstijden bepaald en ook tij·
dens feestdagen in het dorp. Dit
moet nog uitgeprobeerd worden en

Truus Top

Kampioen en promotie GEO 1
Dinsdagavond 20 april speelde de vv GEO uit Garmerwolde een inhaal
uitwedstrijdtegenGRC uit Groningen. Bij winstzouden deGarmerwolders
niet meer in te halen zijn door deconcurrentie en aldus geschiedde. Het
werd 2-5, een kampioenschap en promotie naar de vierde klasse. 's
Avonds een intiem feestje in het clubhuis en op de zaterdagavond een
instuif voor iedereen, diewilde komen feliciteren en feesten.

De selectie die kampioen werd:
Staand v.l.n.r.: H. Bats (tràiner), D. de Valk, A. Stolfenga. K B. Poel, K
Teunis,J. Ypey, M. Huiskes. M. Ypey, K Ganzeveld, H. Vonk. G. deValk
(elftalfeider) en B. Top (voorz.)
Gehurkt v.l.n.r.:B. ten Cate. E. Koster,B.Balkema. M. Welling, A. Koenes.
A. de Jong. E. Donkerbroek, R. Boer (grensrechter) en E. Luurtsema.
(Foto:Bertho Top)
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per computer

Gerard en Margreet Klunder

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur,
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verzorgde voeten
komen verder

indepraktijkzal blijken hoe vaaken
hoe lang hetmuseum geopend is.
Er zal geen entree gevraagd worden, maar men kan een vrijwillige
bijdrage geven.Voor hetverzorgen
van een rondleiding worden vrijwil·
Iigers gezocht. Zij zullen eerst flink
indeleer moetenbij demannendie
het geheim vandesmid alkennen.

Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050·3021905

Verkoop
oude grenen meub elen
Meubelen op maat gemaakt
(eiken, beuken, iepen,
kersen , enz.)

Dorpsweg 58
Garmerwolde
Te l. 050 • 549 4580

komt? Ale elf steden en 30dörpen
mozzen van zuch hören lotten,
veurdat ze tot zoaken kommen
konnen.
KiekenieookvoaknoarTV-Noord? Aan toelebred konje vrouger zain
Din hemmen je vast wel zain dat of deboerderij betoald was of nait;
Monique Pestman oet Gaarrnw ól dij widde stoaf in t midden hait nait
(zewoont nou in stad) promoveert veur niksdemokkeloar!Allain asde
isoponderzuik noar sukkerzaipen. boerderij haldaal betoald was,
t Was in Adamsappelop 27 april. n moggen j' ook swoanen in gracht
Goud bericht veur de boeren: ze hollen.
mokken toet waait (tarwe), wei - Wat hemmenwie ttochnovven met
vandekeesmokkerij· en eerappels. t weer: t kon nalt mooier!Wel haar
dát doags vanteveuren docht, dat
Op wonsdag 19 maai wer der in wie smirroags lekker in t zunnetje
"Sportkwartier" oetgebraaid aan- opdekzitten konnen?k Hoop datt
dacht besteed aan Joop Noordhof. op wonsdag 14 juli ook suk mooi
Indejoaren 55 tfm 73 was e actief weer is, as we met n kander noar
as motorcoureur. Hai was ntopper Hoesdunen gonnen.
Fokko Oudman in de nieuwe wijk "Mofenhorn". (Foto: Wolter Karsijns)
opdegrasboanmotor en isviefkeer Over mooi weer sproken ... hemkampioenvan Nederland wèst. Hai meniet rondjeKlunderalfietst?t Is
vast n halle mooie route. En wat n
mog groag n beetje sleudeln.
t Was n echte vrundenploug; der bezainsweerdegheden !Enzodichtwer totopdecmknokt, mor noa de bie ...
wedstried hulpen zemekoarallemo- Wie heuren groag van joe hou of t
bevalenis.
Een geboren en getogen Thesinger is de eerste bewoner van het al.
nieuwbouwwijkje achter de Molenweg. Op 29 maart trok Fokko Hai hetook hal watwedstrieden in
Oudman in zijn fraaie vrijstaande woning.
t boetenlaand reden . Doordeur
Tot kiek.
kwam e overaal en leerde allerHiflie Roamokker-Tepper
Hij heeft hier ruim zes jaarop ge- De buren links en rechts zijn nog hande soort mensen kennen.
wacht. Begin '93 had hij zich al druk met bouwen: Luit Oomkes & Hai is der met opholden omdat e t
ingeschreven voor een bouwkavel Alina Schutter en Cor van Zanten nait langei wachtenkon, hai kwàm
in _Thesinge. Het heeft -heel wat Jzn. &Titia Plijter. Ook Erwin van nait meer op bèr: "Ik mos s nachts -.'
'-' .
voeten in de aarde gehad voordat Zanten gaat nogdrukke tijdentege- de motor kloarmokken en t week·
dit plan met 6 woningen gereali- moet.
end weer rieden:
seerd konworden.Inapril vorigjaar Alslaatste komt ernog een jong stel Hai dut nou aan n hal aandre sport:
U1gm.llweg 147 - 9131 BR GIO.i.gu
werd deplek bouwrijp gemaakt.
wedstriedvissen. Inain oavend het
van buiten hetdorp bij.
leUlu 050-5492913 - ••tetel,06-53423019
Voor het huis van Fokko is op het e mor laifst 21 pond visvongen.
Fokko, die in het dagelijks leven middenveldje een plekaangewezen
Deur de raais van de ANBO noar
vrachtwagenchauffeuris,vertelt dat voor speeltoestellen,
hij heel tevreden is over deze plek
Eernewoude haar k d'oetzenden
Hardhouten banken ...... 179,om tewonen. Middeninheldorp en Als degemeente nu nog wil zorgen over Joop Noordhof sekom vergemet uitzichtachter over de weidse voor hetbeloofdestraatnaambordje ten ...
Tuinbeeldenvan beton
landerijenenaandevoorkantopde MolenOOrn dan zijndenieuwebewo- Wie waiten nou ook hou de brug
Bistrostoelenvla
10,molen.
ners ookvoor anderenterug te vin- van Bartlehiem deroetzugt. Wat ja
mor n klaain schietdinkje: op
den.
Karpetten à
"
65,·
De familieSarfo isaan het eind van
televizie liekt e veul groter. En
dezelfde weekook gearriveerd,vanTuin gereedschap
Truus Top wizzen joe dat de oetdrukken "op
zienelvendattegsten"oet Vraisland
uit de Kapelstraat.

Hallo lu,

Eerste bewoner Molenhorn

l1andels(jndenleming

S tie~een en zoon

WasbakkenenW.C.'s

BELGA
FIE"I;'SEN
Winkelcentrum LEWENBORG
Kaju it 272 Gronigen
te l. 050 - 5422252

Gazelle fie tsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
Reparatie alle
merken fi etsen

HOF5TED E-

Gas
Water
Electra
H-ss- in sta
Fa.llaW.t i Kool
& zo
e bedr ij f
Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Stripboeken
Stalramen
Keukengerei uit grootmoederstijd
Oudgereedschap

11andel omlememing

Stiefbeen en zoon
U1gmDlaweg 147 • 9131 BR GlOni.gen
leVfu 050-5492913 • a.lote!. 06-53423019
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Opbrengst acties Kosovo
Thesinge
Zondag 25 april luiddede klok van de Kloosterkerk in Thesinge en
kon deopbrengstvan deactievoorde vluchtelingen van Kosovovan
18.00 tot 18.30 uur ingeleverd worden.
Hoewel veel mensen aangaven reeds geld overgemaakt te hebben
op het landelijke gironummer, bed roeg het ingezamelde bedrag I
4122,05.

Wat is erzoal gebeurd?
Veel kinderen hadden het druk. Er
we rden auto'sgewassen, bloemen
verkocht, koekjes gebakken, lege
liessen naar de glasbakgebracht,
honden uitgelaten, statiegeld liessen ingezameld ... Er werd speelgoed verkocht, afgewassen, een
kraam gemaakt waar snoep werd
verkocht ..... Ennog talloze andere
klusjes gedaan. Er reed zells een
heuseskeltertaxidoor het dorp,om
iedereen - die maar wilde - tevervoeren.
Erwaren ook acties van volwasse·
nen.
Afgelopen zaterdag (24 april) werd
er een poppenkastvoorstelling gegeven dooreenmoeder, waarbij de
kinderen de publiciteit, de catering
en deentree organiseerde n.
Woensdagsmiddags werd er bij iemand thuis sprookjes verteld voor
jongekinderen; voorde ouderekin deren was er's avonds een spannend verhaal.
Er werden taartpuntenverkocht op
een avond op school en in t Jopje
was de dagopbre ngst van de genuttigde consu mpties ook voor
Kosovo.
De CJV schonk de inhoud vaneen
spaarvarken en er werd een extra

collecte gehouden.
Op de voorjaarsmarkt van"DeWingerd"werdenveel plantjesenstek- Verkoop van knuffels voor Kosovo :He/een Ridder,MirandaSchupperten
jes verkocht ten bate va n Kosovo. Corine van Houten. (Foto: Wolter Karsijns)
DeCBS "DeTil" organiseerdedonderdagsmiddagseen bingo.
En de toneelspelers van WWK
brachten bijna I 1200,- van de
tombola-actie, die zij haddengeor- Zoals in de vorige G&T al te lezen was, hebben de kinderen van de
OBS Garmerwolde op19 april lege staliegeldflessen opgehaald voor
ganiseerd.
Kosovo. De totale opbrengst was ruim I 1348"
Bij dit bedrag van 14122,05 is niet Allegulle gevers: hartelijkdank!
inbegrepen wat er in de kerken is
ingezameld. De collectes van de Natuurli jk verdienen alle leerlingen van groep 6, 7 en 8 • en speciaal Roil
kerken zijn via de eigen organen van der Tuuk als bedenker - hiervoor een enorme pluim!
overgemaakt.

Garmerwolde

Maandag 26aprilwerd deopbrengst
van de actie naar het gemeentehuis gebracht door ds. de Lange,
ds. Ypma, Ben Bolt, Irene Plaatsman,Klaas KolenHenk van Zanten.
Iedereen -ookallekinderen,diezo
hard gewerkt hebben - heel erg
bedankt voor julliebijdrage! !
De gezamenlijkekerken, de school
en Dorpsbelangen

Belangstelling?
Geel jedan nu opvoor 'Kiddance"
bij Bea (tel. 5414663)olWillemien
(tel. 541 48 16). Hetlielst zo snel
mogelijk,maar uiterlijkhalljuli 1999.
We kunnen danoptijd bekijken wat
de mogelijkheden zijn.

VAATS-TRA

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

Installatietechniek

B~~ .

Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.

Telefoon 050 ·3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050- 3010625
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Ouders en kinderen,
Sinds september 1998 zijn we begonnen met 'Kiddance" voor jongens en meisjes van ± 6 Um 10
jaar. Het is een heel leuk jaar gewordenwaarinniet alleen Bea,maar
ook de kinderen zeil de muziekkeuze hebben bepaald. In de loop
vanzo'n' proeljaar"kunjezien hoe
een ieder het vindt en waar eventuele knelpunten liggen. We hebben o.a. ondervonden dat de leel-

~ 000
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centrale verwarmmg
~~
@~ 0 elektrische installaties
00 000
sanitair
00000 loodgieterswerk
zinkwerk endakbedekkingen

00
o ClD

Kiddance

tijdsgroep iets te ver uit elkaar ligt.
Hetenekind isnetzes (lekkerspeels) en het andere "al" tien en wil
graag serieus danspasjes leren.
Daaromwillenwe proberenomtwee
groepen samentestellen: van 6· 8
jaar (groep 3 en 4) en een groep
van 8 Um 12 jaar (vanal groep 5).

\"1
r

Waarborg

Installateur

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

050 · 5416135

Benk Tammens winnaar poolbiljart
Ook dit jaar heeftHenk Tammens de poolbiljartcompetitievan deThaisner Steuters in café Molenzicht gewonnen! Dit lukte hem ook al in
'94 en '98. Hij werd dit jaar eerste door de eerste helft van de competitie te winnen en de tweede helft als derde te eindigen.
Door twee keer tweede te worden,
belandde Richard van der Veen
opplaatstwee.Eenterechtetweede
plaats gezien het goede spel van
Richard hetafgelopen seizoen;voor
het volgende jaar is hij zeker een
grote kanshebber voor de eerste
plaats.

een zeer constante speelster, die
nooit de laatste zal worden.
Via een achtste enzevende plaats
kwam Ewoud Werkman opplaats
zeven. Ewoud: een nieuweling in
hetpoolbiljartcircuit, die nog aardig
bijgeschaafd moet worden.

Via een vierde en tweede plaats
eindigde Wim van der Veen op
plaats drie. Normaal gesproken
wordtWim eerste of tweede, maar
door een tegenvallende vierde
plaats in de eerste competitiehelfl
moest hij meteen derde plaats genoegen nemen.

Via een zesde en achtste plaats

Via een vijfde en vierde plaats bereikte Reini Boer plaats vier in de
eindstand. Eén van de betere speIerstoch slechtsvierde;deoorzaak
hiervan is dat Reini over een heel
seizoen zijn sterke spel niet kan
vasthouden en vaak op de beslissendemomenten steekjes laat vallen. Reini is meer een man van
korte afstanden (toernooien) dan
van langeafstanden (co mpetitie).

Zondag 25 april overleed in alle
vroegte onze dorpsgenoot Jan
Eitje Star: op de respectabele
leeftijd van 86 jaar.
De dag ervoor scharrelde hijnog
buiten ; achter z'n karreije ...

Via een derdeen zesde plaats veroverde Jan Hofstede plaats vijf.
Janisdésensatievandezecompetitie:vorig jaar noglaatste. maar nu
op de vijfde plek doordat hij dit
seizoen rustiger is gaan spelen en
zijn spelinzicht sterk is verbeterd.
Via een zevende en vijfde plaats
belandde Dora Westra op plaats
zes. Dora: altijdindemiddenmoot;

Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-54 13045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht
Tevens :
Su ede -reiniging
stoppage en
kledingreparatie
GOED VOOR UW GOED

In memoriam

eindigde Hans van de Brand op
plaats acht. Hans kon door veel
afwezig tezijn z'nniveau van vorige
jarenniet halen en belandde opeen
plaats die veel telaag voor hem is.
Via een negende en tiende plaats
werd Klaas Mollema negende in
deeindstand. Klaas kan veel beter
poolen dan zijnplaatsdoetvermoe-

van hem indekast!Endan dejacht:
samen met z'n vaste vrienden
schoot hij heel wat eenden en hazen! Het meeste werd verkocht,
maar soms aten Jan enJanna ook
wel eens een hele week haas.
Klaverjassen was z'n lust en z'n
leven! Overal waar maar gekaart
werd ,was ietevinden:bij hen thuis
in de woonkamer, in Kerkhörn, bij
GEO, Willem én in het Dorpshuis.
En reken maar niet dat ie zich vergooide!
Ook het noten schieten van de
Vrouwenraad liet ie zich niet ontgaan ...
Alsliefhebbersvandenatuur maakten Jan en Janna menig autoritje
dooronsmooieGroninger land;ook
deden ze elf keer mee aan de
Drentse rijwielvierdaagse.

Jan Star bracht z'n jeugddoor in
Godlinze; ook z'n eerste huwelijksjaren woonde hij daar. Door
z'n werk bij de provincie moest
het echtpaar echter enkele malen verhuizen.
In 1975 belandden Jan en z'n
Janna in de W.F. Hildebrandstraat te Garmerwolde. Na z'n
pensionering op 1 maart 1978
bleef Jan nog vele jaren fit en In de tachtiger jaren zat het echthielp menig dorpsgenoot in de paar Star een tijdje in de redactie
tui n.
van onze G&T. De oudere lezers
Ook vond ie volop tijd voor het onder u herinneren zich vast nog
vissen; er staan heel wat bekers wel hun Groninger stukjes: in de

den, maar bereikte door zijn nonchalante spel een plaats die hem
doet toekomen.
Een eervollevermelding was ervoor
Arjelle Werkman, die zeker voor
de toekomst een bedreiging gaat
wordenindetop vijfvanhetklassement.

rubriek ' Dörpsproat" namen ze
heelwatonderwerpenbij dekop!
Ook hebben ze een aantal jaren
het vouwen en nieten van de
"Wegwijzer" voor hun rekening
genomen (in het begin geassisteerd door Piet Ganzeveld).
Tot zo'n drie jaar geleden was
Jan bestuurslid vanhengelsportvereniging "De Goede Vangst"
en penningmeester bij kaartcl ub
"DeSoos".Toen kwamen demankementenen begon hetinleveren
En numoet Janna alleen verder

Wij wensen haar veel sterkte.
Hillie Ramaker·Tepper

... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen I!!
De witgoedelektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten , diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

Siem
Op al onre reparaties
3 mnd , bo~a9 9arantie

BOVAGAutobedrijf
Groene Zoom 2 Ten 8oor050· 3021494
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(Foto 's: Wo/ter Karsijns)
Janli ne Zijl beproeft haar geluk
met hoefijzer gooien.

Twee sterke Theslnger meiden:
Marja Heldema en Heleen Ridder.

De ballon wordt gevuld
methete lucht ...
(In de volgende G&T
vertellen we u er meer over)

De kop van Jut;
Rik van der Woude
geefthem van katoen.

,I

.,Een treinreis door Thesinge.

Wist u dat Mandy Kappetijn en Cathelijn Spijker
282 elastiekjes in een pot hadden gestopt?
De prijs ging naar Elina Bakker.

Uitslagen

VAN DIJKEN
Autoschade

Zeskamp
1. G.N. Schulterlaan
2. Lageweg
3. Dorp
Arm worstelenfkopvan Jut
jongens 12·18 jaar:
1. Rik van derWoude en Christiaan
Balkema
3. Menko Ridder
meisjes 12-18 jaar:
1. Ester Sibma
2. Sanne Werkman
geen 3eprijs
Kruiswoordpuzzel
Oplossing : stratenzeskamp
winnaar: Fam. T. van der Meer,
Molenweg
6

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven enpersen
van hooi en stro staan
wij a/tijd voor u klaar.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergade ringen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6

Garmerwolde
OSO - 5416244

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Wolters um
Tel. 050 - 3021796

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050- 5418610

~~:evna~~~:i~e~~~

Latte van 't Riei en
Dion Wigboldus.

Feesttweedaagse Garmerwolde
Op vrijdag 2 juli komt erweer een Braderie in Garmerwolde!
Van 17.00 - 21 .00 uur staanervolop kramen. Er isook gelegenheidvoor
eenkindermarkt. Om het geheel nóg aantrekkelijkertemaken, zoekenwe
jongens enmeisjesvan 4 tot 18jaaruit Garmerwolde en omstreken die
tijdens de braderie meewillendoen aande modeshowofwillenoptreden
als straatmuzikant.
Modeshow
Het isdebedoeling dat de kinderen
zelfontworpen en/of zelfgemaakte
kledin g gaan showen. Hierbij denken wij aan creaties van stof , plastic, papier, karton, enz.
Straatmuzikant
Kun je een muziekinstru ment bespelen, kom dangeldverdienen op
de braderie ! (pet of hoed op de
grond mag)
Opgave voor beide activiteiten bij
Anneke Kattenberg, tel. 541 4035.

Johan Raspe zorgt
voor de muzikale noot.
Na enige tijd wordl ie zelfs
spontaan bijgeslaan door Herman Dreise en Erik Kappetijn..

De prachtig uitgedoste kleuters
genielenvan een rUje
doorhet dorp.

De legende van het Garmerwo/der spe/carrousel
Eens ... lang geleden ... toen de
zomers altijdzonnig waren en het
elke winter vroor dat hetkraakte,
woonden ermensen in de omstreken van Garmerwolde dievermaard
waren om hetbedenken en organiseren van buitenspelen. Deze spelen vonden plaats op een mooie
midzomerdag op een centrale
"speelplek". Het was in die dagen
een hele eer om het mooiste spel
van het jaar te bedenken en de
mensen deden dan ook erg hun
best om hetmeest fantasievolle of
origineelste spel te maken. Rond
de langste dag van hetjaarwerdde
speelp/ek omgetoverd in een
sprookjesachtigeomgevingen konden dedorpsgenotengenietenvan
de spelen, dieze voor elkaar hadden opgezet.

Telefoon

06- 54611091
Dagelijks geopend van:
Ook onsbruidje (Jola van 't Riet)
probeert haar spulletjes aan
de man te brengen.

Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur
Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Helaas isdeze mooietraditie uit de
Garmerwolder cultuurverdwenen.
De Feestcommissie wil deze legende graag weer laten herleven.
Daarom organiseert zij op zaterdag 3 juli opnieuw het Garmerwolder spelcarrouselopdespeelplaats aan deOude Rijksweg.
Het is de bedoeling dat verschillende gedeeltes van het dorp een
eigen spel bedenken, maken enbemannen.Hetspel moet geschikt zijn
voor individuele deelname, er moeten punten behaaldkunnen worden
én hetmoetper keer± twee minuten
duren. Alsalles naarwensverloopt,
zal op de speelweide een spelcarrousel van ± tien spelen herrij·
zen. Belangrijk hierbijishet karakter
van hetvroegere spelcarrousel:denk
aan een sprookjesachtige. kermisachtige sfeer. De makers van het
meest"fantastische"spel zullenopnieuw worden geêerd. Alle dorpsgenoten, die de basisschool zijn
ontgroeit, mogen deelnemen. (De
kinderen in de basisschoolleeftijd
hebben hun eigen activiteiten op 1
en 2 september.) Binnenkort zullen
enkeledorpsgenoten worden benaderd om als coördinator bij het bedenken en maken van despelen op
te treden. Hopelijk vindt u/vinden
jullie het leuk om hieraan mee te
werken en kunnenweerop2en3juli
weer een paar fantastische dagen
van maken!
De Feestcommissie

Te koop:
elect r. org el
175, acco rde o n
165 ,naa imach ine
25,antieke ovale
salo nta fel
375,sa lontafel ovaal
+ te gels
95, wa ge nwiel salo ntafel
+ glasp laat..
95,oude ovale tafel
95, surfplank
250,bootmotor 1 eil.
6 pk + k.k
600,4-pit s gass tel
35 ,kastje
50,enz. enz . enz .

J.OTERDOOM
Dorpsweg 15 Garmerwolde.
Tel. 050-542 35 73
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Modeshow

Tuinkeuring 1999

De NBvP, afdeling Garmerwolde
organiseerde op woensdagavond 21 april wederom een
modeshow,verzorgd door modehuis "First Lady" uit Bedum.Ook
drie van onze eigen dames liepenmee,tewetenTrijn Havenga,
EllyVinkenTinekevanWeerden.

De oommissie "luinkeuring" heeft weer de data bepaald waarop de
keuringen zullen plaatsvinden: op vrijdag 21 mei, maandag 19 juni en
dinsdag28september. (Als udit leest,isdeeersterondedusal geweest.)

Zo'n honderd dames uit Garmerwolde enwijdeomgeving zijn weer
precies op de hoogtevanhet laatste modebeeld. Enkelekenmerken
zijn:
-sensuelesplitteninrok, shirtjes en
tuniekblouses
- lange loopsplitten
· soepelvallende materi alen
•veel natuurprod ucten, zoals(elastisch) kaloen en viscose (gemaakl
van boomschors)
- meerdere lagen
• blauwe, beige en grijze thema's,
veelal gecombineerd meiwit
- goede modellering
We zien mooie lange blouses,
truien,jasjes en blazers; demeeste
blazers worden los gedragen. De
roklengte is heel verschillend: van
lang naar kort. en alleswat er tusseninzil. Ookdejaponisterugvan
weggeweest.
De gemakkelijk zittende (stretch)pantalonszijn veelalopenkellengte.

Het doel van de tuinkeuring is het
bevorderenvandeleefbaarheid van
het dorp. Met ditidee inonsachterhoofd gaanwedetuinen dit jaar op
de volgende onderdelen beoordelen:
1. Hetonderhoud
2. De entree
3. De harmonie tussen huis &tuin.

Trijn Havenga showt de kledingals
een volleerdemannequin;ookeven
voelen is toegestaan ...(Foto:Aaltje
Dreise)

Met name voor het beoordelen van

deentree iseind september aan de
late kant. geletop de bloeiperiode
van diverseplantenenheesters. In
deherfstkanechtereen representatieve entree worden verkregen
door te werken met bv. sierkalebassen, kastanjes, bladeren
e.d.
De commissie wenst iedereen veel
tuinplezier.

Demodeislekkernonchalant: sportief, jong !
Ookvoor dewatouderedamesiser
volopke uze.Wespreken niet meer
over leeftijd: jong en oud draagt
dezelfde kleuren, alleen iets afgezwakt.
De raad van de heervan der Laan
uitBedum luidt:"Speel mel demode,
ga combineren ! Laat je niet opjutten in deze jachtigewereld: draag
lekker gezellige kleding."

Hillie Ramaker-Tepper
De Molenweg op de schop. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 . 5410508

Ni eu w ewe g 3
rt> 050 - 3123301
Winkelcen tru m Lewen bo rg
Kajuit 285 - rt> 050 - 5414746
Winkelcentrum Pad de poeI
Dierenriemstra at 204 - rt> 050 - 5771306
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sanitair en verwanning

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwo lde
TEL. 050 -549 3950 - FAX 050 -54936 73

Boottocht
Zonnebloem

1 9 7 5
Wist- u- nog -d at...

• het mei nummer in 1975 uit 12
pagina's bestond?
• erzoveel copy devorige maand
Om acht uur stonden we klaar:
was blijvenliggen dat ditnoodzakeMevr. Ganzeveld, mevr. Tepper
lijk was en dat het door de adverenondergetekende. Evenals voteerders mogelijk was gemaakt?
rig jaar gingen we te Huischer• de P.J.G. (PlattelandsJongeren
brugaan boord van deEureka lil.
Garmerwolde) zestienjaar bestond
Omdat hetmooi weer beloofde Ie
en actief was op sociaal, cultureel
worden, tracteerde onze chaufen sportief gebied?
feur ons alvast op een rondje
• de vv GEO voorstelde om een
Rui scherbrug.
belangengroep rondom de ver"Wiebennen drij zusters;zeti'ons ookeven opfoto ?"v.l.n.r.Janna. Elsen eniging op te richten?
De naamstrookjes die we op de Bougien. (Foto: Cobie Pimmelaar)
• het via eenfoto duidelijk werd dat
jassen plakken. waren er van de
dedames van GEO erin het ' Stagemeente Ten Boer nog niet, dus Mevrouw bleek Mollema te heten ten van het Winschoterdiep waren dion Dijkzichl" stevig tegenaan gintogen we met de lift naar boven.
en was de moeder van onze melk- veel bedrijfsgebouwen.
gen?
Er kwamen twee vrouwen en een boer. We konden haar dus mooi Ondertussen werden we voorzien • J. Wolt adverteerde in de G.T.
van koffie, thee, cake, frisdrank, als schildersbedrijf?
man bij ons zitten, respectievelijk even over hem uithoren.
uilZijldijk en Zeerijp.Schoenmaker Waarom doen veel mensen zo raar borrel, bitterbal en middageten.
• burgemeester Zandbergen toen
Post hadden ze nog gekend. Een als je in een rolstoel zit? Nadat ze De accordeonist speelde afwisse- onze burgemeesterwas?
mooi clubje dus.
mevr. Mollema hadden aangescho- lend beneden en boven.
• hij het had over het Thesinger
Aan de andere kant van het pad ven, zeiden ze: "Zo zitje lekker en Toen de zon erdoor kwam, kon je Woud?
zaten zeven mannen aan tafel.
kun je mooi uitkijken." Het ontbrak aan dek zitten.
• hij hiermee een eventuele stortKomt de lift omhoog met een me- er aan dat ze een lolly in de mond
plaats voor grofvuil tussen Garvrouw inrolstoel. "Poten' - ikheb er kreeg en een speeltje in de hand; Jammer genoeg was er geen tijd merwolde en Thesinge bedoelde?
geen ander woord voor - bij ons lekker rustig toch. En zo lekker zat , voor de verkoop van handdoeken, . debewonersvandeL. V.d. Veenneer. Even later hevelen ze haar ze helemaal niet, want haar voel ballpoints, kaarten en kinderspeel- straat in Garmerwolde zich aan u
naarde andere kantbijde mannen. stootte tegen de tafelpoot.
i~ goed. Het brengt meestal nog beo voorstelden?
Dan komt er een forse kerel naar
:.hoorlijk wat geldop.
• iedereen de keuze voor Garboven en laat zich bij ons aan tafel Eindelijk vertrokken we, richting Tegen vier uur waren we terugJ.n merwolde had gemaakt vanwege
neerploffen. Het lee~ .ons voor die Groning~n . Lang~ de':woonsche- ' Ruischerbrug. .De bo,çt v~f:doo{ heerlijk rustig buiten wonen,fijnvoer
mevrouw leuker om biJ ons tezltte~ , . pen~avEW~ _door efE\lvelglin-; j1aar.Wo ltersum, zodat er"~g P!l~t de kinderen en toch dicht bij de
dus vroeg Ikdeman -;:en agraner-n ~rorlJg; achter langshet ~root Han- genheld",wa,s ]<ofjie.J ,d~~en ' en stad?
- of hiJ w1~e r,u!len van f!1~at.~.
' dels~entrum naarlletWlnschot.er' - -kr~nJen~roó<l ~e~'jen",~ ...~.;~,~-;; • van deze bewoners alleen de
"Ruilen, wäl ruilen?' vroeg h l]. Mis- - dl~p 't/Iljlerkenden de oude'weg ~ Om:VlJf uur Ie den we wee,("aan~El fam .Van der Enden, Henk Klunder,
schien heeft iEl gedacht ~atr~iOino vëf,l3oClë'Hàanenhet sluisjewaar ' RûischerbnJg: - - -:.:.~ , ~
Frouwke deVries, fam. Buringa en
een lap grond ging. Wfhelibën Engbert Bakkerhee!!Jlewoond._ .. ~·-·-:-·" - -' ·" Janna S.·W. fam . Huiskes nog in Garmerwolde
echter
'lapjevähSxS-Wn Wamen angs Waterhuizeh, - •
\\
wonen?
m.,d
IS äëmóêile-nie
. Pa4e~Weste~ro!!k;Foxhol;Hoege- P.S.
• Frouwke deVries deenige isdie
Hij bleef zitten waar iezat. Gelukkig zand,Martensh}leJs'Sappemeer en Er werd verteld dat mijn Jan ook nog in de v.d, Veenstraat woont?
kwam een vrijwilligster langs en toen Zuidbroek. '.. "\7°":
mee geweest was;datwas dus[liet -ereenmodeshow gehouden werd
was het zo gepiept. Hij bij deman-Wat een joekels _~án schepen lVa- hetgeval.
in café Stol die door 120 dames
nen en mevrouw bijons.
ren erin aanoouW/Aan weerskanwerd bezocht?

woensdag 31 maart 1999

Merced~s Bènz

•••••••

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.

%tll.

nieuw ,o ~,gebruikt

AUT0BEDRIJF

H. ZONDERMAN
Engeloert (050) 5 4 19626
T evens andere merken en alle re paraties

-

•
•
•
•
•
•

Electra Kerkstraat 1
Gas
9797 PD Thesinge
Water
Te1.OSO -3024S36
C.V
Fax OSO- 3024693
Zink
Dakbedekking

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

050-3013830
0598-393504
9

Onrustom nhoufnoagel
Op 17 en 23 april j.1. voerde WWK (Wie Wil Kan) haar jaarlijks
toneelspel op in een bommetjevol Trefpunt.
De spelers waren: Renger deVries, RoeI! Koopman, Saskia Vaatstra,
AnnedeGlee,Trineke Schuppert,Edward Oudman, Kees vanZanten,
Roelf Jansen en Coby van Huis.
Wie z'n teksteven kwijt was, kreeg
bijstand van Ida Oomkes dietevens
deregie deed en alle gezichtenvan
een passende grime voorzag. Het
stuk werd ingeleid door Roeit Jansen, dieons onder andere het ge·
bruik van "n houfnoagel" uitlegde
Opening expositie Herbert Koekkoek en Agnes BOlsogi: de vonken en demonstreerde. Nog voor het
spatten ervanaf! Links Ron van Lente, regisseurvan "DeRijge"enrechts stuk begonnenwas, had hijdezaal
al inde juiste stemming.
Jaap van Veen. (Foto: Wolter Karsijns)
Infebruari beslootWWK nogtot het
instuderen van een anderstuk;veel
minder tijdvoor een goedevoorbereiding dus.
Maar het stuken de vaart zaten er
uitstekend in, de uitvoering boeide
vanbegin toteind. Eenknapstukje
Dit gebeurde letterlijk bij de opening van de expositie van Herbert werk! AI met alkan WWK· dacht ik
Koekkoek en Agnes Bozsogi in de schuur naast de monumentale - tevreden terugkijken.
. De hoofdrollen waren voor Roelf
boerderij aan de Bovenrijgerweg nr. 19in Thesinge.
Koopman (smid)enRengerdeVries
Mettweeslijpschijven slepen beide dekunstwerkenengenietvan haar. (hereboer). De laatste speelde zijn
kunstenaarshetmiddenstuk uiteen geestige commentaren. De spelers rol met zoveel overtuiging datje op
plaat ijzer. Hierin een afbeelding Jochum Admiraal, Olivia Pater en slag bijna echt een hekel aan hem
van tweegezichten, dienaar elkaar Margrietvan Dambeelden dekun- kreeg.
toegewend staan.
stenaar, die aan het werk is, uit. Ook een pittige rol voor Saskia als
Wethouder Boon opende de expo- Verderopkomt Herbert alstuinman dochter van de smid, dieheen en
sitie officieel. In zijn toespraak liet tevoorschijn en neemt onverstoor- weer geslingerd werd tussentwijfel
aan en geloof in haarvader.
hij zich lovend uit overhet initiatief baar de grasmaaier ter hand.
va n beidekunstenaars.
Erkwam ook eenkuiper inhetstuk
Grote en kleine beelden van voor(iemanddietonnenen waçenToneelgroep "de Rijge" is het wel keramiste Agnes Bozsog i en wielen maakt), diebeurtelingswel,
toevertrouwdomietsludieks toe te decoratieve metalen objecten van maar soms even weer niet zo ge·
voegen aandegelegenheid.Nellian Herbert Koekkoek tooien de drie- lukkig was met zijn vrouw Jantje.
Dijkema schittert in haar rol van seizoenen-expositie. De expositie Het was groot feest in het dorp,
rondleidster langs de kunstwerken is te bezoeken vanaf 10april tot 1 waardesmideen kwijnendbestaan
in de tuin rond de boerderij. Een november op vrijdag en zaterdag leidde vanwege devergaandemegrote stoet mensen volgthaar langs van 10.00tot17.30 en opafspraak. chanisering en oprukkende tech-

niek: de hereboeren gingen liever
naar een moderne smederij.
De knecht moest alontslagen wordenomdat erniet genoeg werk was
... maar toen kwam de hereboer
met een nieuw, maar zeer verwer·
pelijk voorstel, dat echter wel de
oude smederij uit het slop kon halen.
De smid moest hetpaard van zijn
collega en concurrent indestrijdop
deharddraverij tijdenshet feestverkeerd beslaan, waardoor het dier
kreupel zou raken en dus geen bedreiging meerwasvoor deoverwinning van het paard van de here·
boer. Inruildaarvoor kreegdesmid
eengrote opdracht van deboer.
Een heel dilemma voor desmid én
voorzijndochter,dieachterdedeur
een enander opgevangen had en
dacht . toen het bewuste paard
inderdaad kreupel werd· dat haar
vader dat op zijn geweten had.
Maar het stuk kende een happy
end :de smidgingvrijuit, desmederij
werd gered en dochter Gees werd
gelukkig met knecht Hendrik.

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
0505421890

Heinder
vld Veen

MOTORENHANDEL

24 uurs-dienst

JOOP NOORDHOf

•
•
•
•
•

De vonken spatten eraf!

Bovag-tld • ort. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
!O 050 - 3021624
Werkplaats 's maandags
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Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

~
PETER

KUIL
I;l1 'N edl:Ufii 3;11 cd =t
Noorddi jkerweg 13
9734 AS Gron inge n
Tel efoon (050) 542 1890
Fa x
(050) 542 37 78

Admi."" ..i, ·

Susan deSmidt

Ritsema

d-lula,ti"ldJ"it, b,mJ I

Uw ad res voor;

financiële
ad m in istrati e
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
G.N . Schult erl aan 46
9797 PC T hesinge
telefoon: (0 50) 3 14 44 04
rax:
(0 50) 30 2 11 82
p rivc:
(050) 302 13 19

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen

•
•
•
•
•
•

Magazijnwagens
Palletwagens
Kantoorkasten
Gebruikte kantoormeubelen
Enz.
"Top way" prol. aluminium
steigers . trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon
050· 3024833
B.g.g.
050 . 3022689
Fax
050 - 3024834
Mobiel
06 • 51581046

Wist-tl-dat ...
• het eerste stuk van het fielspad
Thesingerlaan tot aan de dam heel
breed wordt?
• het laatste stuk een meterbreed zal
worden ?
• hel een belonpad wordt?
• het een geluk is dat iemand in de
raad de stemmen toch goed geteld
heeft? Eerst leek destemverhouding 7
tegen en 6 voor breed. De stemmen
waren echter niet goed geteld: veel
later bleek deverhouding 7 voor en 6
tegen een breed fietspad te zijn!
• er een aanvang is gemaakt met de
reconstructie Molenweg?
• deaanwonenden ingelicht zijn over
deplannendoor de Vereniging Dorpsbelangen?
• het de bedoeling is dat voor 12 juni
(opening smederij) het meeste werk is
afgerond?
• ook de Kerkstraat (bij goedkeuring
vandegemeenteraad)gereoonstrueerd
gaat worden?
• er overleg is geweest met de aanwonenden.dekerk, deschoolenDorpsbelangen met degemeente?
• hetplan isdat er13parkeerplaatsen
komen. verspreid over de Kerkstraat?
• voor de school een verkeersremmendebelijningopdeweg komt?
• Peter Huisman sinds 17 mei als
militairinhet voormalige oorlogsgebied
Bosniê-Hercegovinais gelegerd?
• hijdaarsamenmet zijncollega'svan
SfOR (onderbevel vandeNAVO)probeert devredete bewaren?
• ze gelegerd zijn inhet plaatsje NoviTravnik.tenzuiden van destadTravnik?
Zijn adres is:
kpl. 1 P.G. Huisman 74.03.04.047
12 NL. Mechbat. R.V.H. sr OR
c -team Tankpel.
Novi-Travnik
Napo 80 3509VP Utrechl
• hij post zeker zal waarderen?
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Hoveniersbedrijf
Brouwer
Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf, jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwalit eit en service,
daar draait het om.
Een schitt erende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor ...

BOUW v.o.f.
Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

• Advies en Ontwerp van de tuin.
• Aanleg en onderhoud.
• Sierbestrating

•Waterpartijen & vijvers.
• Houtconstructies.

Groningen· Telefoon (050) 542 18 1310651355406
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Foto van de maand

Redactie
Fotog raaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns050-30220 71
Elnd·redactle
Hillie Harnaker-Tepper. Dorpsweg 26. 050·54153 35
Adm in istratie:
Peta Jurjens. G.N. Schutterlaan 36. 9797 PC Thesinge. 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde. rek. nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld f 20.00 p.j.
Poslabonnees f 29.50p.j.
Losse nummers f 2"
Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
donderdag 17 juni 19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Nieuw leven opdeKerkstraat:Kees enHeina vanZantenwerden verblijd
metdegeboorte van een merrieveulenlje. (Foto:Wo/ter Karsij ns)

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerken omvoordekinderen te zorgen.
Dan wiljen we minder aan onzehypotheek betalen. kan dat?
Ja. dat kan.
..Allebei netatgestudeerd en direct aanhet werk. Mijn vriend wil meteen een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaardhebben we niet.
Ja, dat kan .
..We zijnopzoek naar een hypotheek waar we later weer uit kunnen
puNen.Voor destudiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dar?
Ja, dat kan .

Rabobank
Bedum·Ten Boer
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U ziet het. Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een leningen een verzekering. Enafhankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeft. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.
Belmet éénvanonzehypotheek·
adviseurs:
JacobArends of SJoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Agenda

Kerkdiensten

zondag 30 mei
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
concert Mire (ensemblemiddeleeuwen-renaissance) ; o.l.v. Jan Kees
Braaksma werken van Dufay en
Binchois, Lammert Tiesinga (bariton) en Jan van Dijk (luit) brengen
werken van Dowland.
Toegang : f 7,50.
31 mei t!m 3 juni
Avondwandelvierdaagse
zaterdag 12 juni
Opening smederij Thesinge
vrijdag 18 juni
20.00 uur; De Leeuw: Feestelijke
Ouderavond OBS Garmerwolde
zaterdag 19juni
Roefeldag
vrijdag 2 en zaterdag 3 juli
Feesttweedaagse Garmerwolde
woensdag 14 juli
CBS "De Til", Thesinge: Zomerfeest, met als thema "geschiedenis".

6 juni
10.30 uur Thesinge, ds. SYpma,
jeugddienst
19.00 uur drs. B. BorgerfTen Post
13 juni
09.30 uur Thesinge, ds. S. Ypma,
avondmaal
11 .00 uur Garmerwolde, ds. S.
Ypma, avondmaal
19.00 uurdrs. H. Hoekstral
Emmen
20juni
09.30 uur Thesinge, ds. K. Meier!
Grootegast
19.00 uur ds.F. deJong!
Hoogersmilde
27 juni
09.30 uur Thesinge, ds. R.T. van
de WaterNries
19.00 uur drs. T.J. Oldenhuisl
Coevorden

Stoomfluitjes
Te koop aangeboden:
• Jack Russell·pup; teefje van acht
weken oud - laatste en leukste uit
het nest van vier, prima afstamming . Tel. 302 21 29.
• een e.d. speler met tuner en
dubbele cassette, Magnavox. Prijs
f 150... Tel. 302 3217.
• skelter met dubbel stoeltje, plus
kar. K. van zanten, tel. 302 29 26.
• accordeon, naaimachine, orgel,
salontafels, surfplank, kleingoed ...
Tel. 542 35 73
Gezocht:
• schoonmaakster voor drie uur
per week bij werkend stel in Garmerwolde. Tel. 542 5530.

CVgTB

CVgTB-nieuws '
Jeugdcircus "Fantastini" brengt op
hun geheel eigen wijze een werve·
lende, maar vooral verrassende,
magic-circus-show "Saïdama".
Waar? De Tiggelhal in Ten Boer.
Wanneer? Zaterdag 12 juni; aanvang 14.00 uur.
Toegang:f 10,-nedenCVgTBf6,SO.
Kaarten kunnen gereserveerd worden op tel. 302 37 23.
Een voorstelling die geen kind wil
missen .......

