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Ballonvaart Thesinge 30 april 1999 (I)
Na een geslaagde Koninginnedag was er 's avonds alsafsluitingvan dedag nog deballonvaart. Tegen zeven uurbegonnen demensen van
deballon met het voorbereiden vandeballonvaart. Er waren twee ballonnen; indeene bak konden twaalf personen en met deandere ballon
konden driepersonen meevaren. Ik zelfzat bij degrote ballon, dusdaar zal ik mijn belevenissen van vertellen.

Thesinge in ballonvaart. (Foto: Andries van der Meulen)

Op het laatste moment had ik me nog opgegeven voor de baüon
vaart; ik twijfelde of ik wel durfde met mijnhoogtevrees.Als ikop de
omloopbij demolen Germaniasta, krijg ik al pap in m'n knieën!

Notitiesvan eenballonvaarder (11)

Pijlsnel de lucht in!
Koninginnedag was prachtig:volop
zon, een gezellig terras en genoeg
eten en drinken. Na de prijsuitrei-

Precies om middernacht gooide ik
mijn briefje dat ik meeging bij de
organisator van het oranjecomité
door debus.

De dag voorKoninginnedag hoorde
ikdat eriemandwas uitgevallen~n

ik dus nog meekon. Toen ik 's
avonds laat nog even buiten was,
bleek het een prachtige heldere
nacht. De maan was bijna vol, de
sterren twinkelden me tegemoet;
de lucht was prachtig en ik dacht
overmoedig: ik doe het gewoon!

Groothertog van Thes;nge
tot De Groeve

(Berf Molfema)

Ik persoonlijk vond de luchtbal
lonvaartzeer demoeite waard,het
isgewoon fantastisch daar tezwe
ven! En aan de reacties te horen,
was iedereenzeer enthousiastover
de mooie afsluiting van Koningin
nedag.

Hetwas eendruktevanbelang op
het sportveld. Nadeinstructiege
kregen tehebben dat we op com
mando aan boord moesten klim
men, werd de ballon gevuld. We
zaten nogmaar net indebak of de
kleine ballon steeg al op; bij ons
duurdehet wat langer. Het stijgen
ging voor ons gevoel heel snel; na
een paar tellen kwam erweer een
hoofd boven de rand uit van ie
mand, die ook weer durfde te kij
ken.
We waren nog maarnet wegofde
mobiele telefoons begonnen terin
kelen. De vlucht ging richting
Hoogezand; onderweg zagen we
een hele colonne auto's volgen,
we konden ze horen schreeuwen.
Boven het Zuidlaardermeer aan
gekomen, zagenwedekleine bal
lon een mooie staande landing
maken. Zo'n landing werd ons ook
inhet vooruitzicht gesteld;we zou
den gaan landen in de Groeve.
Maar de landing werd iets minder
zachtzinnig: we hadden teveel
snelheid en klapten met een be
hoorlijke gang opdegrond ...maar
kondentochallemaal heel uitstap
pen .
Tijdens het opruimen verstapte
Lammert zich nog (gescheurd
middenvoetsbeentje). Na het op
ruimen werden we nog gedoopt:
wekregen allemaal een pluk gras
opons hoofd dat stond voor aarde,
en een vlam tentekenvan het vuur
waarop we hadden gevlogen en
we werden gedoopt met cham
pagne. Ik zelf werd gedoopt tot
Groothertog van Thesinge tot de
Groeve.
Na het dopen werd ergetoost.

- - - - --- -



Nog even en ze gaan de lucht in ... (Foto:Heidi)

kingen in café Molenzicht en twee
glaasjesbier (in de lucht kun jeniet
plassen !), ging ik naar huis om
warme kleren aan tedoen:het zou
wel berekoud zijn daarboven! Dat
bleek later een misvatting: warme
lucht stijgten hetwaseenheerlijke
temperatuur hoog in de lucht. Bo
vendien schroeide jehet haar bijna
van je kruin als de gasvlam weer
even aanging; en datwas vaak!
Ik had mijn zinnen gezet op de
kleine ballon en omdat ik de ge
wichtsgrens van 80 kg. niet over
schreed, lukte dat ook.
Na een wat rare start, waarbij ik
eerst het gevoel kreeg dat we de
lucht helemaal niet ingingen,steeg
onze ballon als eerste pijlsnelop.
De grond zaktezosnel onder onze
voeten weg, dat ik eerst m'nogen
stijf dichtkneep enhet zwaaien ook
maar achterwege liet. Bovendien
was de mand waar we in stonden
veel lager dan gedacht!
Maar toen het wat rustiger werd en
mijn medepassagiers er lustig op
loskwebbelden,durfde ikookweer
tekijken.Tenslotte was ditdékans
om Thesinge met eigen ogenvan
uit de lucht te zien. Het eerste dat
me opviel was dat het Maar vanuit
delucht zo recht leek; als jeerlangs
fietst of erinligt met jekano lijkthet
veel bochtiger.De wind blies ons al
gauw naar Garmerwolde; gek dat
het water van het Eemskanaal me
toch weer een knik in de knieën
bezorgde. We waren er gelukkig
snel overheen.
Edward kende iedereen enwistze
preciestewonen;over landofdoor
delucht lijkthemniets uit temaken.
Hijbleef maar roepenen groetenen
vanaf hun erf riepen anderen dui
delijk hoorbaar terug. In de buurt
van Harkstede gebaarde hij opqe
wonden; zagenwij dietweede trek
ker links daar, die blauwe? Diehad

hij vorige week nog helemaal uit
elkaar gehad,mankeerde van alles
aan!

Nee,erg rustigwashetnietdaarbo
ven: of de gasvlam loeide, of er
meldde zich iemand viade walkie
talkie en mijn mede-passagiers
raaktennietuitgepraat!(zenuwen?)
AI snel bleek dat de grote ballon
achter ons eenandere luchtstroom
te pakken had: hij ging zowaar een
heel andere koers!
Wij kwamen over het Grunostrand,
waar waterskiërs hun rondjes trok
ken. De Al over; toen de Onner
polder, waar je goed kon zien hoe
nat het er nog steeds was na de
wateroverlast van vorig najaar.Een
prachtig natuurgebied: vanuit de
lucht kon je precies alle verschil
lendekleuren groen vanbomenen
struiken waarnemen; net een schi·
Iderswaaier!
En tenslotte doemde het Zuid
laardermeer op, waarna onze cap
tain optimistisch meldde dat twee
gasflessen al op warenen de laat
stevoor de helft. Hij moestallegas
bijzetten om órn het Zuidlaarder
meer te komen en niet erover; het
werdnutoch hoog tijd om ergens te
landen. Ikvestigde al mijnvertrou
wen opzijn ervaringen bedachtdat
hij al honderden malen een ballon
veilig aan de grond gezet had. En
waarachtig...daarlag eenprachtig
wei~e voor. ons klaar, net voordat
het Noordlaarderbos begon.

Ikwilde juist mijn ogen weer dicht
knijpen toen we tot mijn verbazing
al op de grond stonden; zonder
omslaani Onze gezagvoerder was
nog niet helemaal tevreden en liet
de ballon nog een paar keer verder
huppen. Op de weg ernaast was
meteen een kleineopstopping;maar
nadat de zeilen gestreken waren en

hetdonkerder en kouder werd,ging
iedereen weer zijns weegs.
Toen we tenslotte dachten alles
gehadtehebben, moesten we nog
op onze knieën inhet reeds vochtig
optrekkende gras omdehierboven

reeds beschreven ceremonie te
ondergaan. Thesinge heeft erdus
heel wat blauw bloed bijgekregen !

Susan de Smidt

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

OSO . 3021321
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Afdeling vers
• Slagerij. Vleesw aren
• Groente en fruit
• Slij te rij . Kaas . Zuivel

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

Hoofdweg 42 - Harkstede
050·4041218

AI uw bestellingen
boven t -25,
worden gratis
thuis bezorgd!
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Een onderonsje van de VIPS (Foto:Henk Remerie)

Met deopening van hetSmederij Museum opSmidshouk inThesinge
op 12 juni is er weer een toeristische attractie In onsdorpbijgeko
men. De laatste weken voorafgaand aan deze dag is er met man en
macht gewerkt omdelaatste klussen nog net optijd klaar tekrijgen.

Stiefbeen en ZOOl1
BIED TE KOOP AAN:
HardhGutenbanken .... 99,95
Tuinbeelden van beten
8istrGstGeien v/a \0,-
Karpetten nieuw à 55,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kastenen banken
etc.

Nogmaals bedankt,
Dhr. Kampen. degemeente Ten Boer.
het Scholtenfonds. dhr. SChreers. de
vrijwilligers, voorhetprachtigeSmederij
Museum.Enmetname wethouderPeter
Boon, door zijn betrokkenheid en de
manier waarop hijdetalloze vergade
ringen leide.

Bedankt
VerenigingDorpsbelangen Thesinge

en demonstreert hij het maken van
een lip aan een hoefijzer.

Deolficiële opening van het Smederij Museum. (Foto: Henk Remerie)

Truus Top

Irene herhaalt voor het toege
stroomde publiek de mogelijkhe
den die men heeft om zich op deze
bijzondere dag in het dorp tever
maken. Bij de Wingerd is een de
monstratie kantklossen, huis
kamercafé t Jopje is open, de mo
len draait en de fam. Haayer ver
koopt er brood en speltprodukten,
degereformeerde en de hervormde
kerk zijn open voor het publiek en in
de tuin van Dieneke en Menno kan
mengenieten van natuurschoon en
rust.De ateliersvan AnjaStuurman
en Herbert Koekkoek zijnookgeo
pend.
Ondertussen bereidt een groepje
middelbare scholieren zich in de
gymzaal voor op een demonstratie
"streetdance". Deze presentatie
wordt gevolgd door een spectacu
laire breakdance-show door een
groep onder leiding van Loeki Tsola
kos.
De smederij zal op zaterdag en
volgensafspraak geopend zijnvoor
het publiek.

zonnetje gezet: Oomke Postma,
Eisse Groothoft, Having Dijk en
Sybolt Oudman.

Samen met wethouder Peter Boon
verricht mevrouw Kampen, dewe
duwe van de laatste smid Anjes
Kampen, de openingsceremonie.
Zij hijsen de vlag waarop de naam
van het museum te lezen is.
Irene Plaatsman, voorzitter van
Dorpsbelangen, bedanktalle men
sen die zich ingespannen hebben
voor het tot stand komen van de
gerestaureerde smidse en nodigt
de genodigden uit naar binnen te
gaan. Op de oude dubbele vuur
plaat heeft de heer Postma de
smidsvuren inmiddels alopgestookt

Toeristisch Thesinge .....

Het resultaat is echt geweldig; de
buitenkant met de speelse bestra
ting ervoor en de smederij zelf met
een groot deel vandeoude materi
alen uitgestald enweer in gebruik.
Ernaasteenroyaleontvangstruimte,
waar in een gastenboek heel wat
positieve eerste reacties van de
bezoekers zijn opgetekend.
Door de eigenaar Arend Kampen
wordt in zijn toespraak alle loftoe
gezwaaid naarde initiatiefnemers,
de vereniging vanDorpsbelangen 
en met name Peter Heidema, de
vorige voorzitter van Dorpsbelangen
- en de verschil lende instanties:de
gemeente Ten Boer en de Stichting
Woonhuismonument.
Ook de vrijwilligers worden in het
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Stiefbeel1 el1 zoon
UJ gersm. weg 147 - 9731 BR Groningen
lel. 050-549191 3 - Fax 050-5491 660
••telel,06-53413019

TE KOOP
GEVRAAGD:
StripbGeken foor een toetfe prijs

Stalramen
Oud gereedschap

:;::::Fa. W. Kooi & zn-= instal/atiebe drijf

Harkstederweg 37
9723 GA Mid delbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Gas
Water
Electra

HOF5TEDE

~~... _.,._ SCHILDERS v.o.f.
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G.N. Schutter laa n 28
9 797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3 021957
Fax 050 - 3021574

Reparatie alle
merken fietsen

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
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AI menigmaal was de vos ter sprake gekomen, nadat ze weer had
huisgehouden in decontreie. Regelmatig kwam je deoverblijfselen
tegen van haar ontbijt, dat ze weggescheurd had uit buurmans
hoenderhok. Hoe gaat dat wanneer Reintje Trijntje ontmoet: daar
hoeft Wijntje helemaal niet aan te pas te komen om een nest met
jonge vossen voort te brengen.

Wiedatallesontgaan mocht? Buur
manEitjeHavenga niet. Diespitste
zijn oren en vond gewis elk pluisje
en veertje dat waarschijnlijk van
zo'n vossenslachtoffer overgeble
venwas.
Hij was ook al eens met zo'n vos
geconfronteerd geworden: toen hij
een keer slaapdronken het raam
uitkeek, stond hij oog in oog met
Reintje de vos ... nee, het was
Löwieke ... dat was ook een vos.
Toen hij me dat verhaal van die
ontmoeting vertelde, stond bij hem
alles opscherpensprakdekleurop
z'n wangen boekdelen.
Daarna was het weer een week
rustig.Maar optweede Pinksterdag
bleek het weer raak te zijn met
buurman Eitje. Hij kwam tegen
koffiedrinken bij me aan de deur; ik
zag direkt: hij heeft wat. Z'n kleur
was ook veelkleuriger.
Komdermaargauw in. "Ja",zegt hij
"nou heb k ook wat. Vannacht om
vaaier uur ging t boetenlicht aan.
Da's n gekke lied, want dat huft ja
naitaantegaanasderniksis. Ikter
oet....."Enjahoor,daar zag hij het
wonder dat ontstaan was doordat
Reintje Trijntje ontmoet had: een
pracht van een halfwassen vosje.
En Eitje en dat jonge ding keken
elkaar aan ...

Ikziehet voorme:het jonge vosje,
de beide oortjesgespitst endeblik

gericht opde figuur daarachterhet
glas.En Eitje, met deslaapmutsop
(de punt met de pluimeraan naar
rechts hangend)... 't vosjegespitst
metbeide oortjes;enEI~e ...éénen
al oor. Z'n gezicht moet toen al
verkleurdzijn, en z'nogen schoten
vuur. Dat moet dat vosje gevoeld
hebben ... en ze ging er rap van
door.

En toen kwam de vossenjacht op
gang
Jan Wigboldus kreeg nieuwe hoop
om dievermaledijde vos eens een
keertepakken tekri jgen, want die
hadalbijnazijnhelehoenderstapel
prijsmoetengevenaandat honge
rigebroedselvanReintjeen Trijntje.
Een uur later begonde jacht. Twee
jagers en driehonden. Honden? Er
waren er twee bij metvan dieafge·
zaagde poten. Ze bleken echter
uitermate handig tezijn om de vos
te achtervolgen. En toen het sein
"Pak ze" werd gegeven, stormde
hetdrietalerop af.Datkleinegoedje
kon overal op en in; en als ze er
gens achter het stro wat tegenkwa
men, gaven zedat met luidgekef te
kennen. De grote hond · die niet in
de buurt van die zaag was groot
geworden - verdroot het, dat dat
malle goedje daar volop in actie
wasenmeendeook eenbijdrage te
moeten leveren aan hetopgewon
den gedoe. Plotseling zag ze de

kans van haar leven: ze stoof met
duvelsgang ophetleplammetjevan
de buren af en scheurde het een
stuk uitdekont.Dat wasde bedoe
ling natuurlijk niet; maar als er or
ders zijn van "Pak ze" en er wordt
nietbijgezegd wát ze moeten pak
ken, dan kunje zoietsverwachten.
De jagers schrokken wel van dit
gebeuren, van dit . uit de hand
gelopenenonzuivergerichte -offen
siefen gaven opdracht deveearts
te waarschuwen, die deze misser
weer zou kunnen herstellen. Enzo
gebeurde.
Onderwijl ging het gekef achter de
strobalen ongehinderd verder; en
weldra was het eerste vosje het
haasje.Vossenjagersweten tever
tellen dat de jongen vaak op
meerdere plaatsen verborgen zijn;
datbleekookhierhetgeval.Rakker
- dat wasdekleinste met dieafge
zaagde pootjes - begon te keer te
gaan bij eenafwateringsriool ... en
daar werd de tweede gevangen.
Even latermoester eenplaat uitde
schuur ...weereen vosjegevangen
... Nog een plaat eruit ... tientallen
balen stro door de schuur ... weer
een vosje.
Havenga gaat de platen er weer
inzetten;gewoon fantastisch geor
ganiseerd.

Een vos is slim en doet net als
Jacob destijds, die zijn gezin en
haveindriegroepenverdeelde toen
zijn hartjeonrustig klopte en hij op
hetpuntstond zijnbroer teontmoe
ten, die nog een appeltje met hem
te schillen had.
Delen in drie groepen geeft meer
overlevingskansen voor het kroost
vanJacob ...enookvan devos. De
geschiedenis van Jacob (later Is
raelgenoemd)staat inhetboek dat
begint met Genesis en eindigt met
Openbaring.

Tot besluit van dat gedoe in de
steeds lege aardappelschuur een
kleinverhaal overdegevatheid van
Rakker uit de mond vanzijnbaasje:
Rakkerwas eenswatop het spoor
... endie hoeft maarkleine aanwij
zingen te hebben om erop af te
gaan ... en datdeed ze.Rakker was
al een helepoosaanhet graven en
z'n baasjehielpwatobstakelsuit de
weg te ruimen. Eindelijk kwam ze
met het gezochte - wat Rakker al
geroken had; het was ... ongeloof
lijk ...ongelooflijk ... Kwam ze daar
met een ... je raadt het nooit ... met
een klassieke tabaksdoos uit
grootvaders tijd ... tussen haarkie
zen ... naar boven ... Een prachtig
bewerkt deksel ... bijna niet be
schadigd;meteen beelteniserop...
jeraadthet nooit...van... eenvos.

G.J. Pel/eboer

Naaraanleidingvan bovenstaand
verhaal gingen Delta, Hans en
Hillie oponderzoek uit en verza
melden devolgende gegevens•

Half april sloegen bij Jan Wigbol"
dus de stoppen door: toen hij 's
morgens wakkerwerd, lagenalz'n
kippen uitgemoord naast de boer
derij!Alleenéén haanhad deslacht
partij overleefd.
Eén keer een hen vindt ie niet zo
erg, dat hoort bij de natuur ... maar
zo'nslagveld ... "As t gewoon omt
doodmokken gait; vozzen gait het
juust om t moorden!
n Grode roofvogel nemt mie ook
welaisnkeerwat mit,mordi!!!!Wie
doun as boeren ook aan weide
vogelbeheer...wat hetdat nogveur
zin, as dij vozzen ze direct
weghoalen ..."
In hetnestbij Pelleboerzijnsporen
gevonden van (parel)hoenders,
wildeeenden, hazen, ganzen, een

NIJDAM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)

9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135

HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

\~'
W aarborg

Inst a llat eur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA 8.tI.
Josterseweg tb" 9785 AD Zuidwolde Gr.
etetcon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071

rax:050 - 3010625



heeft devos een duidelijk en nuttig
doel. Vossen leven vooral 'savonds
en 's nachts. Ze hebben weinig na
tuurlijke vijanden. Belangrijke
doodsoorzaken zijn de jacht, hon
den,vergiftigingenhetverkeer. Om
voldoende te eten te krijgen heeft
een vos een behoorlijkgroot territo
rium (70 tot 80 hectare). Als hem
echter de kans gegeven wordt om
snel aanenergierijketentekomen,
wordt diekansgenomen. 's Nachts
loslopende kippenof eenslecht af
gesloten ren zijn daar een voor
beeldvan.Hetnormale jachtpatroon
is dan "pakken en wegwezen". Als
er echter steeds maar weer jacht
prikkeis gegeven worden (fladde
ren, wild kakelen), dan blijft het bij
"pakken"; en wegwezen komt pas
als er geen nieuwe prikkels meer
komen. Het is dan wegwezen met
éénprooi,derest zou later moeten
worden opgehaald. Daar komt het
echter meestal niet meer van ...

De les
Zorg dat deren goed dicht isendat
alle kippen en konijnen 's nachts
veilig binnen zitten. Voorkomen is
immers beter dan genezen? En,
om met "dat boek dat begint met
Genesis en eindigt met Openba
ring" af Iesluiten: devos zat ook in
deArk, en niet voor niets ...

sanitair en verwarming

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

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

/".

Angelheeftnog slechts 2hennetjes
en 1eend over.

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer" Telefoon (OSO) " 3022151

Inventarisatie van de schade
JanWigboldus:3à 4 eenden en 20
tot 25 kippen; Joop de Haan: 4
ganzen,3eenden en 2kippen;Fam.
Barla: 2 eenden en 2 konijntjes;
Fam. Holtman:7parelhoenders en
± 8 eenden en Angel Stein: 30
kippen en 7 eenden.
Naar verluidt sneuvelden bij Geert
Bouwman enkeleeenden en bijde
families Braspenning-Jansen en
Hoekstra een aantal konijnen. Ook
RonaidBoes,AlyPepping en Peter
Dekens (St. Annen; mooie vogels)
horen bij de gedupeerden ... En 
zoals uopTV-Noord heeft kunnen
zien - ook de parelhoenders van
Johan Dekens uit Ten Boer gingen
eraan.
Enwaarschijnlijk nogveel meer ...

Tot slot enkele feiten, afkomstig uit
"DeVleet",de digitale encyclopedie
over de wadden, de kust en de
Noordzee (Ecomare, 1999) en van
woordvoerders van de Dierenbe
scherming.
Het normale dieet van vossen be
staat uilknaagdieren,insecteneters,
haasachtigen, vogels, regenwor
men, kevers, eieren, aas en afval.
Ook bessen en fruit worden wel
door vossen gegeten. Bij een
voedseloverschot wordt een deel
begraven of verstopt. Voor hetop
ruimen van de resües indenaluur

Zestaan bekend alsmollenvangers,
maar kunnen dus ook vossen op
sporen ...

Hoe staat het met de wildstand in
Garmerwolde?
Harm Jan Havenga: "Wie hem
men vurreg jaar gainent schoten,
der was niks Dij vozzen pakken
alles wat leeft en veul teveul! Ze
kennennetuurlekgainhokken open
mokken;morastgoasnail testaark
is, kennen ze t wel kepot kriegen.
En zekinnen deur nklaain gaitje ...
Bie schoalek wild mot je o.a. den
kenaan wilde doeven(dij pikkende
aarten van t veld), kraaien,aksters
(pikken t piestik van de kuilbulten
kepot) en wilde eenden (as t koren
kloar is).
Jekennen alles mor nait zolukteak
ofschaiten ... Wie motten netuurlijk
ook opkammen veur de belangen
vandeboeren."

Het blijkt niet alleen een Garmer
wolder aangelegenheid ; ook in
Thesinge kunnen ze erover mee
praten. De heer Holtman raakte ±
twee maandgeleden inéén nacht 7
parelhoenders kwijt (hij had eracht,
één zat nog in de boom). Hij heeft
geen aanwijzingen dat een vos de
dader is.Angel Stein weethet ech
ter zeker: "Wie bennen inainnacht
18 kippen kwiet warren; deurdat t
nalweer wèst haar,warren despo
ren nog tezain. Ik haar t loekje van
t hoklös latten.Mien pazee altied:
"Asnvos wil,komtedertoch wel in;
en din kennen hounder volkom
men." Mor dat is nait zo. Ik heb t
Kritisch Faunabeheer bèld en dij
zeden dat ze t gaas nait stukkend
kriegen kannen ... allain as t haalf
vergoan is. Olifantsgoas is nait
neudeq. Ikbenwelbliededat tdeur
n vos gebeurd is en nait deur n
löslopende hond; n vos is nog net
uur ...
Ofschaitenhetgainnut: nvoshetn
jachtteraain; as j'ain ötschaltsn,
komt er wel n aander weer. t Mot
weer innnetuurlek evenwicht kom
men,veur zowied dat mögelkis.As
der gain vreten meer is, kommen
dervanzulf minder:derworren min
der jongen geboren of der gonnen
meer dood.
Ikheb krikjes endijroaken altied al
gaauw in paniek: alles begunt te
fladdern en tedoun ... endinholt n
vos nait opmet vangen.
Wie motten der mor aan wennen;
alleswat joenait naar t zin is,kenje
nait zunder meer doodschaiten. t
Ainegste wat je deraan doun ken
nen, is de bevaleging: zörg veur n
goud,degelkhok,nHond,dijbegunt
te blavven, wil ook nog wel es hel
pen, netasvan dat halle fèle licht."

In november en net na nieuwjaar
was het raak bij Joop de Haan.
Ook hij nam een kijkje indeschuur
van Pelleboer: "Der laggen hal wat
dooie daaier achter d'eerappel
bakken en biedenusten: destank
kwam joe tegemuit. In de netuur
begraft n vos zien buit; din vangen
zenetuurlek ook nait zoveul ...
t Wordt welwat overtrokken: ikwas
ookntuut kwiet,mordijkwamndag
e wat toater terug met twij jongen.
As der ndood baist ligt, is t nvos;n
bunzei ken ook oardeg tekeergaan.
Most allesachter gaas hemmen;en
snachts onder dak."
Joop heeft op dit moment nog 4
ganzen plus 7 jongen, 9 eenden
plus 6 jongen en 4 kippen plus 2
jongen.

zwaan ...Erlagen wel50eendenka
davers: ze hebben het blijkbaar
voorzien op broedende moeders
en hun eieren. "Dij halle afvoer
piepen zatten vol ; der zatten nog
complede haalzen op!", aldus Jan.

Harm Jan Havenga is belast met
het wildbeheer in Garmerwolde:
samen met eenaantal jagershoudt
hij de natuur in evenwicht. Harm
Janisdejachthouder, derest jaagt
opvergunning.
Volgens de jagers zijn vossen in
groten getaleaanwezig, maar bijna
niemand ziet ze. Ze sluipen door
het landenrond dehuizen.Hetzijn
hele mooie dierenom tezien, maar
als je nietoppast doden ze je huis
dieren en kleinvee. Om hun aantal
eenbeetje indehand tehouden, is
het noodzakelijkdat erafentoe één
afgeschoten wordt; hoe onsympa
thiek dit ook klinkt.
Meestal proberen ze een vos te
vangen met behulpvaneen val. Dit
iseen groot kippenhok metachterin
een levende kip. (De kip zit in een
afgesloten gedeelte en loopt geen
gevaar; uiteraard wordt ie elke dag
gevoerd.) Vossen zijn nl. geen
kadavereters. Elke nacht jagen ze
opeen verseprooi, vreteneréén of
tweehappenvanaf en latenzedan
liggen.
Vossen lopen alleen rond als hun
jongen groot genoeg zijn;zeblijven
bijzetot zekunnen lopen.Vaak lukt
het niet om ze te vangen, want ze
zijn ontzettend slim.
De hondjes die bij het jagen ge
bruiktworden,zijnkleineJackRuss
els.Ditzijnontzettend goede speur
ders en kunnen haast overal door.
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Wanneerdeze GTindebusploft,isheteindjunienomstreeksdietijd
zijnde jongenvan de zwaluwen bij mij in de schuur uitgevlogenen
zwermensteeds verder van mijnhuis.

Uitgevlogen jongen in
Garmerwolde

Arjan Hazeveld achter de toonbank van z'n dierenspeciaalzaak in
Heerhugowaard.

Karel Drabe

Mocht u ooit in de buurt van
Heerhugowaard komen, weet dan
dat mensen uit Garmerwolde van
harte welkom zijn en kunnen reke
nen opeen kopje koffie bij Fauna
land Hazeveld inhet oudecentrum
van Heerhugowaard.

Feest Tweedaagse Garmerwolde

Arjan vindt hetwel een beetje jam
mer uit Garmerwolde weg te zijn.
Hij leest trouw de GT (die via een
postabonnement bij hem komt) en
rijdt extra langzaam door Garmer
wolde. En de trap in de Hilde
brandstraat kraakt op een manier
zoalsdie nergens anderskraakt ...

hij de meeste herinneringen aan
meester Oosting. Na de lagere
schoolwerd Arjaneenvan dejeug
dige jongeren indeleeftijd,waarde
laatste tijd nogal wat problemen
mee zijn inGarmerwolde.De vraag
is natuurlijk: Hoe ging dat 10·15
jaar geleden? (Arjan is ongeveer
twaalf jaar buitengaats.) Het eerlij
ke antwoord luidt dat ze met een
groep vanvijf tot tien jongerenwa
ren,die metovergave "rondhingen"
ophun stek achter hetkerkhof;hier
bij gebeurden dingen die waar
schijnlijk ook nu niet deouderlijke
goedkeuring zoudenhebben.Arjan
vindt het groteverschil met nu dat
ze niets vernielden ... én dat er
geen bier was.

Kortom:eind juni lijkt een geschikte
tijdom eens devraagoptewerpen
waar alle· inGarmerwolde uitgeb·
roede - jongen zijn gebleven. Nu
gaat dit stukje niet over zwaluwen,
wat u inmiddels zou kunnen den
ken ... maar vanwege een klein
redactioneel agendapuntje is het
debedoeling dat het gaat over de
menselijkejeugdigen diehieropge
groeid en daarna uitgevlogen zijn.
Nu ontbreekt het de GT aan de
middelen omhier eens een secuur
onderzoekje naar te doen, maar
één enkele steekproef kan natuur
lijkaltijd. Uit de aanwezigen opde
redactie viel daarbijde willekeurige
keus op de zoon van Carel
Hazeveld: Arjan.

VelenkennenA~an Hazeveldwaar
schijnlijk nog wel, want hij heeft
jaren de GT Express bezorgd. Af
gezien van het eerste half jaar di
rect na de geboorte heeft Arjan tot
zijn20e in Garmerwolde gewoond.
Het bezorgen van de GT zal dan
ook geenproblemenhebben gege
ven.
De lagereschool (basisschool heet
het tegenwoordig) bezocht hij in
Garmerwolde en daarbij bewaart

Hierna werd het tijd om dekostte
gaan verdienen, en volgde hij in
Dronten (provincie Drenthe) de
agrarische lerarenopleiding. In
Dronten ontmoette hijook zijnecht
genote;enze besloten een dieren
speciaalzaak over te nemen in
Heerhugowaard, vlak bij Alkmaar.
(De ruimte ontbreekt om deomme
zwaai van leraar naar ondernemer
van een dierenspeciaalzaak in
Heerhugowaard toe telichten.)Daar
runnen zenu totvolletevredenheid
vier katten, één baby en een grote
winkel waar alles te koop is voor
honden, katten, knaagdieren en
vogels. En vader Hazeveld komt af
en toe de etalage doen.

vrijdag 2juli
17.00·21.00uur
Braderie +Kindermarkt +Mini-ker
mis voor de jeugd van 4-12 jaar in
de L. V.d. VeenstraatIW.F. Hilde
brandstraat.Metvelestandhouders
enattracties zoalsdansdemonstra
ties,modeshows,straatmuzikanten
en muziekoptredens door de
Garmerwolder "Harmonie" en
"Alpenjagers".

vanaf 22.00 uur
Optreden Sijtze Scheeringa in
dorpshuis"DeLeeuw";tevens prijs-

uitreiking van Braderie-activiteiten
en trekking van de verloting. De
entree is gratis .

zaterdag 3juli
vanaf 14.30 uur
HetGarmerwolderSpelcarrouselop
de speelplaatsaan de Oude Rijks
weg.

vanaf 21.30 uur
(dus geen 20.00uur)
Feest- en dansavond in dorpshuis
"De Leeuw" met muziek van "The
Destroyers"; entree f 10,- p.p.

!I:JIme<ii te' Vee,

Goederen gebracht in de
L. v.d. VeensIraal 3
Garmerwolde (050·541 3045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede- reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

De witgoed
elektro specialist"

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

Ookvoorinbouwapparaten.

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer 050·3021227

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

Telefoon 06-·22 1544 16- - - - -
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Naar de kapper

1975 - Wist-u-nog-dat ...
• er in juni 1975 een fotowedstrijd werd uitgeschreven door deG.T?
• degene diedemooistevakantiefoto kon maken een mooie prijs in de

wacht konslepen?
• deschool inGarmerwolde meedeed aan de"Emancipade" in Utrecht?
• zevan detachtig aanwezige zuilen een eervolle vermelding kregen?
• dekrant van juni zo vol was, dat het interview kwam tevervallen?
• deplaatselijke top tien elke maand in de G.T. vermeldwerd?
• Fox on the Run van the Sweet in juniop nummer één stond?
• onze correspondent inThesinge,Bert van der Laan, indegeschiedenis

van het Thesinger Klooster dook?
• hij dit deed naar aanleiding van derestauratievan dekerk in 1973?
• depeuterspeelzaal inTen Boer opzoekwas naarpeuters vanal 2%jaar?
• de peuters twee morgens op deze nieuwe peuterspeelzaal terecht

konden?
• naar aanleiding van het interview met Roell Ridder,mevrouwMaat met

een schitterende foto van Jan Koster kwam?
• deze toto ook devoorpagina van deTelegraaf had gehaald?

Huiskamercafé t Jopje in Thesinge
brengt een oude tradihe weer tot
leven,namelijkdievan de reizende
kapper ineigen dorpl Zoals uop de
fotokunt zien,deed mevrouw Petra
Abbring enkele weken geleden al
goede zaken in t Jopje. Op zeiet
dag 3 julia.s. vanaf 16.00 uurkunt
uweer naarde kapper inThesinge.
Het kan zijn dat ueven moetwach·
ten,maarach:de tiesjeneverstaat
kouden het is gezellig.
Trouwens, er is nog meer nieuws
uit t Jopje. Na twee volgeboekte
avonden lijktergenoeg belangstel
ling voor de kookkunst van mede
dorpsbewoners: op zaterdag 16
oktober a.s. om 20.00 uur kunt u
weereten in tJopje. Koks voor die
avond zijn: Olga en Marina Schijf.
Het wordt een Italiaanse maaltijd;
t.Z.t. krijgt u nog nader bericht in
huis.

t Jopje is gesloten op zaterdag 10
julia.s.enindevakanhe(van31juli
tlm22 augustus).

TOMMY
Voorvakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandelingvolgensafspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

auplng
mmJ
D pi d
~rn.o.s..sE.~ lAlTEMtllOt:MS- I\USSDt.S

$irisette~

F/IIII

QUICK·STEP ·
FLO OR

1_

Voor de
complete

•woning-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(() 050 • 5421615

WONINGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 302 1435
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Omdat Manny niet naar een verpleeghuiswilde, besloot Simon haar
thuisteverzorgen.Met hulpvanfamilie,buren en vrienden sloegenze
zicherdapper doorheen.Hetgebeurde bijna nooitdat Simon haar niet
begreep!
Manny leefde volop mee en herinnerde hem regelmatig aan allerlei
zaken, zoals bv. "de kouk veur depladdelandsvraauwen".
Ze was blijmet een beetjeaandacht en dankbaar voorbv.een kaartje.
Ook bezoek vond ze erg leuk: vol trotswees ze dan opde vele foto's
van de kleinkinderen! Fijn, dat ze degeboorte van de kleine Nan nog
heeft meegemaakt.

Na een ernstige ziekte overleed opzaterdag 8 mei jl. onze 67-jarige
dorpsgenote Harmanna Veninga-Nieborg;beterbekendals Manny,
de vrouw van Simon.
Bijna haar helehuwelijk heeft ze inGarmerwolde gewoond. Ze stond
altijdklaarvoor iedereen enhielpook regelmatig meeinhetdorpshuis.
Ze hieldniet van poespas: "Dou mor gewoon ..."

Na een beroerte indecember 1990 veranderde haar leventotaal ...Ze
belandde in een rolstoel en moest bij veledingen worden geholpen.
Maar het ergste was de spraak: in haar hoofd vormden zich allerlei
verhalen, maar het kwam er niet uit ... de leiding naar het spraak
centrum was geblokkeerd.Stel jetoch eens voor: jeweet precies hoe
het ziten wiltergraag met anderenoverpraten,maar uit jemond komt
alleen maar ja,ja ... nee, nee ... en, en ...
Wat voel je jedan machteloos!

Als dit allesdoorgaat wordt de ge
meente Ten Boer een paradijsvoor
fietsers. Nou ja, behalve als het
hard waait.

Sicoo Laagland

Maar dit is nog niet alles. De ge
meente Bedum is van plan een
fietsroute te maken van Bedum 
via Zuidwolde en Thesinge - naar
Noorddijk. Eengroot deel vandeze
route bestaat al. Wat nog ontbreekt
is deverbinding tussen de Noord
dijkerweg bij Zuidwolde endeLage
weg bijThesinge.Beoogd wordt de
verbindingtemaken door een fiets
pad van de Noorddijkerweg naarde
Zuidwendingermaar aan te leggen
en vervolgens aan te sluiten op de
Lageweg met een nieuw
fietsbruggetje.

In memoriam

Deze toeristische fietsroute moet
hetmogelijkmakeneenrondjestad,
Thesinge, Stedum, Ten Boer,
Garmerwolde en stad te fietsen.
Het pad gaat vanafhet stadgewest
park Noorddijk, via het Boer
Goensepad naar Thesinge,dan via
fietspad Thesingerlaan naar de
Boersterweg. Om de route tekun
nen vervolgen komt er tussen de
Boersterweg en de Westerwijt
werdermaar een nieuwe fiets
verbinding,dieaansluitophetnieuw
aan te leggen fietspad langs de
Westerwijtwerdermaar, vanaf de
Stadsweg via de Paardentil naar
Stedum. Om het rondje te vervol 
gen gaat het van Stedum, Lellens
en Ten Boernaar hetfietspad langs
de Stadsweg. Dit fietspad zal vol
gens deplannenvernieuwden ver
breed worden. Alsdit lukt krijgt de
gemeente Ten Boer er een aan
trekkelijke fietsroute bij.

Fietspaden, daar heeft de ge
meente Ten Boer wat mee.

In de raadsoommissievan 3juni j.1.
ontvouwde het oollege nog meer
plannen met fietspaden. Gepro
beerd wordt om samenmet dege·
meentenGroningenen Loppersum
Europese subsidie te krijgen voor
de "Ommelander fietsroute".

Ten eerste het fietspad
Thesingerlaan. Na uitvoerige dis
cussieheeftde raad van Ten Boer
uiteindelijk besloten het fietspad
Thesingerlaan tereconstrueren.Dat
is natuurlijk prachtig, en het wordt
niet zo maar een fietspad . Het ge
deelte van Achter-Thesinge tot het
Geweidemaar wordt drie meter
breed enisbedoeldvoor fietsersen
koeien. Ja, u leest het goed: fiet
sers en koeien. Het gedeelte van
het Geweidemaar tot de Boers
terweg wordteenmeterbreed,maar
is dan ook alleen voor fietsers be
doeld. Het fietspad Thesingerlaan
wordt dus een echt "landelijk"fiets
pad; zo heeft Thesinge weer een
attractie erbij.

GEZOCHT:
• reislustige 50 plussers voor de
dagtocht op14 juli a.s. naar Noord
Holland met een bezoek aan Fort
Kijkduin bij Huisduinen. Kosten: f
62,95 p.p. Inlichtingen 050-541 53
35/541 62 15/302 10 86.
• oude lakens, dekbedhoezen,
overhemden, t-shirts, jurken, pet
ticoats, nepbont, stukjes leer,
schoenveters, enz. voor de kinder
activiteiten inGarmerwolde op1en
2 september. Anneke Kattenberg,
tel. 050-5414035.
• huishoudelijk, schoon, zelfstan
dig en opruimerig talent ter onder
steuning van het gezellige, maar
rommelige gezinvan Kiki&Monique
Ongering. Met een eigen zaak en
een jonge hond inhuiszijnvoor3à
4uurper week een paar extra han
denen eenvriendelijk gezicht zeer
welkom. Tel. 050-302 11 30
• tuinhulpvoor onregelmatig tuin
werk; graag zelfstandigen effectief
werkend. Herbert Koekkoek, tel.
050-302 48 69.
AANGEBODEN:
• oppas voor de vakantie; 14 jaar,
met ervaring. Tel. 050-302 30 45

Stoomfluitjes

Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuweweg 3
rtJ 050 - 3123301

Manny was eenzorgzame vrouw,moeder en oma; een lieveschoon
moeder met ouderwetse ideeën. Hoewel ze het niet altijd met de
kinderen eens was,bemoeide ze zich nietmet hunleven. Dekleinkin
deren waren dol ophaar; in hun kleutertijd bootsten Mandyen Erik
haar zelfs na: ze "waren" oma.
Ze hield van een lolletje: ondanks haar ziekte en pijn is er heel wat
afgelachen in huize Veninga!
Maar nuis het huis leeg als Simon thuis komt ...

Wi nkelcen trum Lewe nborg
Kaju it 285 - rtJ 050 - 5414746

Winkelcen trum PaddepoeI
Dierenriem straat 204 - 'LJ 050 - 5771306

Wij wensen Simon, de kinderen enkleinderen veel sterkte.

HiJ/ie Ramaker-Tepper
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Zoalsu hebt kunnen zien heeft de bouw van de nieuwe manegeaan de
Lageweg nabij Thesinge een aanvang genomen. Het is de bedoeling dat
nog vóór debouwvakdespantenerstaan.Alshet hoogstepunt op 22juli
is bereikt, zal erterplekke een kleinfeeslje worden georganiseerd. (Foto:
Henk Remerie)

Nieuwe manege

Oude Rijksweg 11
te/. : 050 5416501

BOUW v.o.},

9798 PA Garmerwolde
Fox: 050 5419268

i Avondvierdaagse
I Op naar de finish! Ook dit jaarwas GarmerwoJde ruimschoots vertegen

woordigd. (Foto:Hans Klamer)

I ,

C~· ,.

ZoektUeen~ ~1~~'

Mercedes Benz
nieuwofgebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

/

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• C.V Fax050-3024693

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3013830
K. v.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504
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Nieuws BSO Garmerwolde
De resultaten vanhet onderzoek naardebehoefte aan een professio
nele vorm van buitenschoolse opvang zijnbekend. Uit hetonderzoek
blijktdatopvang door"gastouders" het meest aansluit bijdehuidige
behoefte. Op woensdag 14 juli wordt ereen informatieavond georga
niseerd met name gericht op de ouders dje te kennen hebben
gegeven behoefte aan opvang tehebben,enopvolwassenen dieeen
rol als gastouder op zich kunnen nemen.

Werkgroep BSO Garmerwolde:
Hans Klamer (541 54 11), Annette
Reekum (549 18 l 8) en Bineke
Veninga (542 32 11).

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

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pallet- en magazijnsteUingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

(gastouders zijn mensen die, in
dienst van de SKNG, tegen een
financiële vergoeding kinderen in
hun eigen huisopvangen, en bij of
viadestichting cursussenenthema
bijeenkomsten volgen).

Tijd en plaats van de informatie· I

bijeenkomst worden zo spoedig I

mogelijk bekend gemaakt. Hoewel
de avond met name op de direct
betrokken gericht is, zijn alle
geïnteresseerden uiteraard van
harte welkom.

G,N. Schurrerlaan 46
9797 PC Thcsingc
telefoon: (050) 3 14 44 04
fax: (!lSO) 302 11 82
prive: (0';0) 302 13 I 'J

Uw adre s H)Q r;

financiële
adm inistra tie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomsten belasting

Opde informatieavondzal eenver
tegenwoordiging van de Stichting
Kinderopvang Noord-Groningen
(SKNG) aanwezigzijn. Dezestich
tingisin1991 opgerichtenheeft als
doel diverse vormen vanopvang te
realiseren voor ouderslverzorgers
die werken, of een cursus/studie
volgenom weer opdearbeidsmarkt
terug tekeren.De SKNG isde enige
stichtingwaarmeede gemeenteTen
Boer opdit terrein samenwerkt.
Onderwerpen die tijdensde avond
aan deorde zullen komen zijn on
der andere:depreciezeuitslag van
de enquête, de betekenis hiervan
voorde(on}mogelijkhedenvoorde
verschillende vormen van opvang,
deinhoud vanhet "gastouderschap"

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienet
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

I ;1# I:"flt:'tfli#;J?lfl41

Na de binnenkant wordt nude buitenkant onderhanden genomen. Oe
toren is inmiddelsgeverfd;de stucwerkzaamheden zijn nog in vollegang.
Zoals u ziet is een opknapbeurt geen overbodige luxe. (Foto: Wo/ter
Karsijns)

Renovatie GK Thesinge
Oe enveloppenactie ten behoeve van de renovatie; v.l.n.r.:JanijeK/imp,
FrouwkeHoltman, Fanny Groothoften AnnieSchutter.Bijhetvouwenvan
de enveloppen washet helaas niet tot iedereendoorgedrongen dat erook
iets in de enveloppen moest ... (Foto: WolterKarsijns)
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De Rijge ontrafelt mysterie
Pension de Graaf isde titel van de nieuwe productie van toneelgroep "De
Rijge"uitThesinge. Het is een geheel zelfgemaakt stuk, waarin geheim·
zinnige gebeurtenissenop een boerderij-pensioncentraal staan.Sinds er
nieuwe bewonersop dezeQoerderij zijn gekomen, gebeuren ervreemde
dingen: raregeluiden, verdwijningen. orgelmuziek, hemels gezang ... en
dat terwijl ernooit iemand tezien is.

Niemand waagt zich dan ook in
deze onheilspellende omgeving;
desalniettemin probeert toneel
groep "De Rijge" een tipje van de
sluierop te lichten.Daarbij rijgen de
onverwachte gebeurtenissen zich
aaneen tot een uniek spektakel.
Bezoekers worden uitgenodigd om
deel te nemen aan dit theatrale

avontuur. waarvoor· naast warme
kleding - ook enige moed noodza
kelijk is.
Het stuk, onder regievan Ron van
Lente. wordtgespeeld op de boer
derij aan de Bovenrijgerweg 19 in
Thesinge.
Speeldata: 26 juni (uitverkocht). 2
juli(uitverkocht)en 3, 9, 10, 15, 16

en 17juli; aanvang 20.00 uur.
Reserveren is noodzakelijk: 050-

302 32 08 (tel.) of Rijge@Hot·
mail.eam (e·mail).

Kerkdiensten
4 juli
09.30uurGarmerwolde,
dhr. H.Dijkstra /Gasselternijveensche·
mond
14.30 uur
drs. D. Westernengildskenhuizen
11juli
11.00uur Thesinge,
drs. T.J. Oldenhuis/Coevorden
18 juli
09.30 uurThesinge,
ds. A. v.d, Zwaag/Wildervank

I "DeSoos"
De klavenas-avonc in juni heeft
devolgendewinnaars opgeleverd:
1. Jannes Ramaker 6819
2. Menno Blink.. 6670
3. Fokko Ganzeveld 6217
4. Deltav.d, Molen 6199
5.Alko Mulder 6101

14.30 uur ds. K. Meijer/Grootegast
25 juli
09.30uur Garmerwolde.
mw.ds. H.E. de BoerlWarffum

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.
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LOONBEDR IJF

W. LODE
Lageweg 20

9798TG Garmerwolde
Telefoon 050· 5418610

25 jaar G&1
Zoals u eerder dit jaar al hebt kunnen lezen, bestaat onze G&T
volgend jaar 25 jaar! Daar zijn we met zijn allen natuurlijk best een
beetje trots op en we hopen u als abonnee en adverteerder ook!
Ondertussen zijnwealhard aan hetwerkomdit jubileumgestalte tegeven
indevorm van een boek. Het boekgaat eenbeeldgevenvan25jaar G&T;
25jaardorpsleven ook. Met veel foto's, oude artikelen en verhalen: 176
bladzijden met een schat aan informatie. Vele enthousiaste reacties
hebbenonsalbereikt; als u nog ideeën, eenverhaalof foto's hebt, horen
we datgraag!
Inhet najaarkrijgt u van ons een intekenlijstwaarop u kunt aangeven of
udit boek over 25jaar geschiedenis vanuw eigen dorp ookwilt hebben.
Voor ons belangrijkom teweten, want deoplage is beperkt.
Zijn300 nummersvan deG&T zijndoor ons uitgeplozen:onderwerpen op
thema gerangschikt;endaarhebben weweereen 21 pagina'stellendelijst
vangemaakt. Pakweg 1500pagina's tekst uitoude G&Ts zijngekopieerd
voor deacht schrijvers die hetboek vol gaan maken.
En nu kunnen we aan deslag! Het is af en toe monnikenwerk, maar wel
leukmonnikenwerk. Lang vergeten gebeurtenissen, verhalenen mensen
duiken weer op;geschiedenis werdgeschreven en weer tot levengewekt.
Wij zijn enthousiast enuhopelijkook! Na dezomervakantiehoort u meer
vanons!

Werkgroep 25jaar G&T

•Waterpartijen &vijvers.
• Houtconstructies.

· Advies en Ontwerp van de tuin.
• Aanleg enonderhoud.
• Sierbestrating

Groningen - Telefoon (050)541 6861/0651 355406

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. ..

•

Hoveniersbedrijf
· Brouwer

Dinsdag Urn zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Telefoon
06· 54 61 1091

Dagelijks geopend van:
Tel efoon (OSO) 541 l!46l!
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Foto van de maand
Garmerwolde op de internationale
toer ...
Wat betekent toch die Finse tekst?
(Foto: HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050 • 541 9630
Fotograaf Thesinge:
Weller Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie
Hillie Hamaker-Iepper
Derpsweg 26, 050·54153 35
Administrat ie :
Peta Ju~ens .

G.N. ScI1utterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwelde.
rek. nr. 32.07.05.749

donderdag 1 juli
VieringProvinciale Dag van deOude
ren bij "OpRoakeldais"
vrijdag 2 juli
17.00 - 21 .00 uur:
Braderie Garmerwolde
lanaf 22.00 uur;
De Leeuw: Sijtze Scheeringa
zaterdag 3 juli
14.30 uur;
speelvele Oude Rijksweg: Spel
carrousel
vanaf 16.00 uur; I Jopje:
reizende kapper
20.00 uur;
Bovenrijgerweg 19: toneelvoorstelling
'De Rijge"
vanaf 20.00uur;
De Leeuw: The Destroyers
maandag 5 juli
20.00 uur; BuurhoesfTen Boer: Con
certmuziekverenigingVolharding.Gra
IS toegangvoor alleSO-plussersinde
gem. Ten Boer.
Jrijdag 9 en zaterdag 10juli
20.00 uur; Bovenrijgerweg 19:
toneel "De Rijge"
woensdag 141uli
~NBO Dagtocht naar Fort Kijkduin b
-luisduinen.
CBS 'De Til", Thesinge:
lomerfeest, meI als thema "geschie
denis".
Inlormalieavond BSO Garmerwolde
vrijdag16 en zaterdag 17juli
Openluchtspel Garmerwolde
15,16en17juli
20.00 uur; Bovenrijgerweg 19:
:oneel "De Rijge"

Agenda

Kop ij Inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. SchuIlerlaan 16,
uiterli jk donderdag 22 julii
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Abonnementsgeldf 20,00 p.j.
Pestabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Rabobank

Als u een pc met modem hebt, kunt u al uw bankzaken regelen

met Rabo Telebankieren. Met dit programma kunt u bijvoor

beeld uw saldo opvraqen, uw betalingen regelen (tot een half

jaar vooru it) of uw periodieke betalingen instellen.

Endat kan wanneer u wilt,24 uur per dag. Wilt u meer weten ,

loop dan eens binnen bij uw Rabobank of neem een kijkje op

www.rabobank.nl

"BijI1.a m'n hele administratie
'~o~ ik via de computer."

-%~ ~"&, &J t:;'
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Met Rabo Telebankieren
kunt u 24 uur per dag uw bankzaken regelen.

'ij; , ,rot , '>.·a~ ;.r ' -;
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