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Sprookjeshuwelijkin KloosterkerkThesinge
Als je de kranten leest en hetnieuwsvolgt, lijkt hetwel of sprookjeshuwelijken alleen voorbehouden zijn aan koninklijke hoog- enandere
beroemdheden.
Niets is echter minder waar. Op 3september jongstleden beleefden in deKloosterkerk inThesinge Jan AlixUitham (39) en Myla van Ruilen
(30) huneigen sprookjeshuwelijk. Het was het eerste burgerlijk huwelijk in deKloosterkerk, datdoorambtenaar van deburgerlijke stand
Ben Bolt uil Ten Boer voltrokken werd.

Jan A/ix en Myla heffenhet glas bij het verlaten van de kerlt
(Foto: Wolter Karsijns)

Dichtbij huis
Het bruidspaar hoefde alleen het
klapjetegenover hun huismaarover
testeken,wantzij wonen tegenover
hun trouwlocatie aan De Dijkineen
groot · nog niet geheel verbouwd 
huis. Geen dure trouwauto'snodig,
geenparkeerproblemen ... envoor
degastenwas ereen oudeautobus
gehuurd, mét chauffeur.
Het waseen stralende dagen zodra
debruid- begeleid door haarvader
-dekerk naderde, lietPiet Huisman
(trouwcoördinator voor de
Kloosterkerk) deklokken luiden.
"Het huwelijk zelf iseen beetje als
een waas aan me voorbijgegaan,"
vertelt Myla alswebij hen thuisaan
de keukentafel foto's bekijken.
"Gelukkigdat we op video en foto's
alles terug kunnen zien, want een
heleboeldetailsherinner ikmeecht
niet meer."
Hun belevenis van de momenten
totaan het huwelijk waren ook heel
verschillend. De bruidegom was al
een poosje indekerk aanwezig; in
gezelschap van familie, vrienden
en bekenden. De bruidwachtte thuis
en betrad enkele minuten voor de
plechtigheid pas de kerk. "Dat
moment was ook hetspannendste;
eerst op straat al een aantal
belangstellenden en dan die volle
kerk binnenkomen terwijl iedereen
naar je k i jk t. De zangeres die
begon tezingen,heb ikniet bewust
gehoord."
De huwelijksvoltrekking in de
Kloosterkerkwas voor hen beiden
hethoogtepuntvandedag en heeft
demeeste indrukgemaakt.Grappig
dat je pas vanaf dat moment weer

een gezamenlijke beleving hebt:
'Toenwe dekerk uitkwamen,gingen
we ook echt samen verder."
Buiten kregen het bruidspaar en
hun gasten een fladderakje (oud
Groninger drankje) aangeboden

door cafét Jopje, waarna er inhun
tuin champagne en taart was voor
alle genodigden.
'sAvonds werdhet feest voortgezet
bij de Fraylemaborg in Slochteren,
waar hetpaarookdehuwelijksnacht

(in het tegenover gelegen
rentmeestershuis) doorbracht.

Dagelijks leven
Jan Alix en Myla kenden elkaar al
een poosje, voor ze besloten te
trouwen. Ze hebben elkaar via
wederzijdse kennissen in een café
indestad Groningen leren kennen.
Jan Alix was inmiddels begonnen
aanzijngrootscheepseverbouwing
en Myla gaf graag adviezen. Van
het een komt het ander en na het
uitlenenvan wat vakliteratuuren de
interesse van Myla voor tuinieren,
kwam het tot een bezoekje aan
Thesinge,een plaatsje waarzij nog
nooit van gehoord had.Eerst kwam
zealleen, maar toen debezoekjes
wat langer duurden, namzeook de
poezen mee. Waarop devader van
Jan Alix op een goede dag de
historische vraag stelde of die
poezen er nog steeds waren?
Natuurlijk woonden ze inmiddels
samen, sinds de zomer van 1997.

Jan Alix Uitham is geboren en
getogen in Noorderhoogebrug
(Groningen) enwoont sinds 1985 in
Thesinge. Hij is exportmanager bij
ESHA Nederland, een bedrijf dat
dakbedekkingen produceert,en om
die reden nog wel eens op reis.
Geregeld brengthijeenweekjedoor
in Amerika, Canada, Australië,
Japanof Taiwan.
Myla van Ruiten is geboren inTIel,
maar haar (voor)ouders komen uit
de buurt van Slochteren en zelf
groeide ze grotendeelsopinHaren
(Groningen). Ze is in het dagelijks
leven management assistente op



deafdeling mobiele telefonievan
KPN.

Wann aanbevolen
De wens om indeKloosterkerkte
trouwen, was er bij Jan Alix en
Mylaalvoordat die mogelijkheid
gerealiseerd was. Het wachten
wasopeengoed mo
mentom hun huwelijk
aan tekondigen, het·
geen samenhing met.
andere tamllte-om
standigheden.
Helaas overleed op
de dag van hun on
dertrouw de moeder
van Jan A1ix volkO'
men onverwacht,
maar iO de ween
schap dat zij volledig
instemde en blij was
met hun voornemen
om te trouwen, werd
de trouwdag vastge
steld. Gelukkig voor
hen had de plaatse
Iijke commissie van """''''---'''''-''-=--_ --''-"-'

de Kloosterkerk in-
middels overeenstemming
bereikt met de gemeente Ten
Boer om er burgerlijk huwen
mogelijktemaken.Zijwaren dan
ook het eerste paar dat zich
aandiende.
En ook de andere omstandig
heden waren hen goed gezind:
hetweerwas prachtig,desteigers
rondom het torentje waren net
een paar dagen tevoren weer
afgebroken en Pieter Holtman
zorgde voordejuisteachtergrond

De G&1 bestaat 25 jaar
Het jaar2000 nadert met rasse schreden.Degemeente Ten Boer heeft op
9-9-1999 deeersteaftrap gegeven met gebakopdescholen,een receptie
voor alle jarigen en het afsteken van een lichtkogel in alle dorpen.
Maar ook schrijvers enredactieledenvan deGarmer &Thesinger Express
zitten nietstil en zijnvolop bezighetboek - dat ter ere vanons jubileum
volgendjaarzalverschijnen· vormen inhoud tegeven.De eerste verhalen
staan oppapieren ukunt dekomende maandeneenpaar voorproefjes 
of misschien kan ik beter zeggen drukproefjes • van ons in de G&T
verwachten.
Komtualvast eenbeetjeindestemming! Middelseenintekenlijst dieook
nog dit jaar bij de G&T zal zitten, kunt u een boek reserveren, zodat u in
elk geval verzekerd bentvan een exemplaar.
Verder zijn we vanplantwee mapjesmet ansichtkaarten over Garmerwolde
en Thesinge uit te brengen (van elk dorp een apart mapje). Vanaf
novemberzullenzehuis-aan-huistekoop worden aangeboden.Wiewiler
niet zo'n leuk mapje over zijn eigen dorp? Ook als Sinterklaas- of
Kerstcadeautje is het zeer geschikt.
We houden uopdehoogte!

1915 Wist Unog dat ....
• aandesportweekvanTen Boermetdrievolleybalteams uitGarmerwolde
werd meegedaan en deze teamsonderdebezielende leidingstonden van
John Samallo?
• er gepraat werd over een eigen overdekte sportaccommodatie?
• deG.T. Express viswedstrijdenvoor dejeugd organiseerde?
• een foto van een oude schoolmeester uit Garmerwolde - meester
W.F.G. Hildebrandts • deG.T. sierde? Zo tezien had hij een helemooie
baard.
• ook toen deHarmonie enthousiaste nieuwe leden zocht?
• Kamahl met "The Elephant song" op nummer één stond?
• defamilie Ganzeveld aan deOude Rijksweg kwaliteitsproducten voor
detuin van Van Turkenburg verkochten?

SusandeSmid! • erbegonnen werd met een dam over het Damsterdiep ten einde een
verbinding temaken met dezuiveringsinstallatie?
• erbegonnen was aan deparkeerplaats voor dokter Friezema?
• deeerste weken in augustus voor een hittegolf zorgden?
• Geert Boschma en Roelf Ganzeveld in het artikel "Een kijkje in de
keuken,"hun verhaal deden over hoedeG.T. z'n leven begon?
• Herman Huiskes als "badmintonprof" geïnterviewd werd?

Voor Iedereen dieanders wil
Brood- Banketbakkerij
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Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyum en Selwerd

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

BOUW v.o.f.

9798 PA Garmerwolde
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Startweek Samen Op Weg Jeugdwerk
seizoen 1999/2000

hetMaar,douchenen naarTrefpunt.
Geslaagd en een traditie!
De avond werd afgesloten met de
disco voor gevorderden "First
Move".

Annelies Hofstede

Een bruisend 2000
De laatste jeugddienst van deze
eeuw, en de laatste activiteit van
deze startweek, werd georga·
niseerd door ds.Ypma en de CJV.
'EenBruisend2000"washetthema.
In de dienst werden Flarden
Openbaringen in beeld en woord
getoond met behulpvan dia's met
visioenen uit het boek Open
baringen. Een door de CJV ge
maakte top-tienvan liederenuit het
liedboekwerd gezongen,eengebed
op muziek van Giora Klemzer ende
meditatieover eenbruisend geloof
waren onderdeel van deze ge
slaagde dienst. Helaas wat pech
met de muzikale omlijsting door
afwezigheidvan desaxofonist,maar
dit werd voortreffelijk opgevangen
door Bert Boven, deorganist.
AI met al een geslaagde week; we
hopen nog veel leuke dingen te
doen dit seizoen. Iedereen is
welkom!

Zwanen en disco
Allekano'svan defamilieStollenga
inde strijdvoor eenkanotocht door
het Thesingermaar! Ruim twintig
deelnemersgingenmee.Onderweg
eenkopjekoffieen vervolgensflink
door kanoënd op naar de kroeg.
Bijna aan het eind ...maar verrast
door vader en moeder zwaan, die
uit alle macht hun jongen ver
dedigden. Even spannend, maar
gelukkig werden de kanoërs
gecoacht door Angel die de The
singers voorbij het gezin Zwaan
loodste. Aan het eind een drankje
bijcafétJopje,waarvoorsommigen
devolgendeverrassingwachtte:de
kapper. Traditioneel de "kinder'
disco. Sommigen de hele middag
drukmetdevoorbereiding, anderen
zo vanuit de kano, 'bommete" in

water gehaald. De vissen moesten
soms hun adem wat inhouden
omdat ze wat platter gemaakt
werden door de visser om bij de
meting een centimetertje meer te
krijgen. Miranda Schuppert wonde
wedstrijd, gevolgd door Vincent
Boswijk en Jorren Nijmeijer.

Retourtje Til
De Jeugd 16+ (CJV) regelde op
vrijdagavond een Water-race. De
grote brug in het midden van
Thesinge was het toneel van een
zeer geslaagde avond. De deel
nemers gingenmet een kabelbaan
vanaf de brug naar de wal; daar
lagen knalgele, met lucht gevulde
''waterskies" klaar. De bedoeling
was om met deze ski's terug te
skiënnaar de brug en daar debel te
luiden. Zonderongelukken eenge
zellige avond; even één van de
skistokken kwijt, maar dat was al
gauw opgelost door één van de
aanwezigen een kruk te leen te
vragen (bleek overigens niet meer
nodig, want de skistok wasalweer
boven water). De avond werd afge
sloten met eenprijsuitreiking in de
opgezettelegertent.Bijde jeugdtot
16 won Sake Heidema (2e Menko
Heiderna. 3e Chris Rosman). Inde
groep ouder dan 16 won Richard
vanderVeen,gevolgddoorGreetje
Raadhuis en Ewoud Werkman.

De laatste week 36 van deze eeuw was niet alléén deweek van 9-9-1999. Het Samen Op Weg (SOW)
Jeugdwerk was in deban van destartvan een nieuw seizoen. Vanaf woensdag 8 september stonden er
een aantal activiteiten ophet programma. De goede opkomst was eendeel van het succes vandeze week,
netalshetgoede weer.

/

"RetourtjeTil"; Sanne Werkman enMinke Ridder zetten hun bestebeenlfe voor. (Foto:WolterKarsijns)

Gevulde Dijk
De Dijk was op donderdagavond
gevuld met kijkers en deelnemers
aan de viswedstrijd. Alle basis
schooljeugd kon deelnemen aan
deze uitdaging.Onder toeziend oog
vanheelwatpubliekebelangstelling
werd de ene na de andere vis uit het

Spijkerpoepen
Op woensdagmiddag kon de
basisschooljeugd van Thesinge en
Garmerwolde meedoen aan een
Vossenjacht. InThesinge liepen vijl
vossenrond waaropgejaagdmocht
worden. Ruim zestig kinderen wer
den in groepen verdeeld voor de
jacht. Extrapunten konden worden
verdiend door een rauw ei, dat
vooraf aan elk groepje werd mee
gegeven,heelhuids(·schaals) terug
te brengen. De jacht werd afge
wisseld met spelletjes, van de
bekendezenuwslopende spiraal tot
een slinger van mensen makendoor
injeene mouw een touw testoppen,
weer uit je andere mouw tevoor
schijn laten komen en zo ook bij de
buurman. Een opvallend spel was
spijkerpoepen: met een touw omje
middel met aanhet eindeenspijker
moest jeproberen de spijker ineen
fles te laten zakken.
Na afloop werden er gezamenlijk
pannenkoeken gegeten op het
schoolplein.

IiJIme,;; Ie' Vee<

GOED VOOR UW GOED

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

Gas
Water
Electra
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Harkstederweg37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969
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G.N. Schut terlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3 021574

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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Op1en2september zijndejaarlijksekinderactiviteiten gehouden en
werd Garmerwoldeomgetoverd inhetWestern dorpGAARMSWOOD.
Het thema van deze dagen zal duidelijk zijn: Het Wilde Westen!

Mede namens dekinderen,
HARTELIJK DANKI

De Feestcommissie bedankt
allen die - op welke manier
dan ook - hebben bijgedragen
aan het welslagen van de
kinderactiviteiten. Zonder u/
jullie was het nietgeluktl

Er wordt druk geoefend voor de
fine-dance demonstratie.
(Foto: Jan Bakker)

Driestoere cowgirls; V.l.n.r.: Latte van'tRiet,Dion Wigboldus en Charlotte
Benneker. (Foto: Hans Klamer)

GroeIenuitGaarms Wood
Wil/emien Bakker-Foekens

Enfin, de kleintjes dansten dapper
meeenzo kon er omhalf acht een
geslaagdeline-dancedemonstratie
worden gegeven voor de ouders,
opa's en oma's en alle andere
belangstel lenden.

Na het line-dancen kon een ieder
nog eendrankjenuttigenengezellig
na-babbelen,terwijlde kinderen zich
nog even extra uitleefden inhunrol.
Hier werd dan ook veelvuldig
gebruik van gemaakt.
Daarmee kwam alweer een einde
aan een wederom zeer geslaagde
tweedaagse kinderactiviteit in
Garmerwolde. Gelukkig hadden de
kinderen vanaf8 jaar de volgende
avond nog een dsco-avond in het
vooruitzicht maardaarover leestu
elders meer.
Ik hoop dat de mensen, die deze
dagen mogelijk hebben gemaakt.
met evenveel enthousiasme naar
het volgende jaar toewerken. Dan
wordt het vast en zeker wéér een
zeer geslaagd feest.

Dit keer kregen we geen bezoek
vankindertheater'Benjamin",maar
van Dansschool 'Step by Step".
Want wat hoort er nu thuis in een
echt Westerndorp en is helemaal
' in" tegenwoordig? Juist: Line
dancing.
Er werd eerst geoefend met de
groepen 1Urn 5 en daarna met de
groepen 6Urn 8.Deze laatste groep
had al een voorsprong omdat ze
tijdens het afscheidsavondje van
groep8ookalline-dance leshebben
gehad.

De tweededag om 15.00uurkonden
we ons weerinonze rol hijsen om
als echte Gaarms Wood bewoners
deverborgen schat tegaanzoeken.
De speurtocht leidde langs tuinen
en weilanden, over sloten en zelfs
met een kano overhetDamsterdiep.
Ook een tochtjeop een echte pony
hoorde erbij. Er moesten spellen
gedaan worden en bij sommige
spellen kreeg je een puzzelstuk
mee.Eenmaalterug inonsGaarms
Wood konden de puzzelstukken in
elkaar worden gelegd en werd de
spreuk middels een spiegel dulde
lijk.
Hierdoor was de "schat" (marsh
mallows) snel gevonden enkonde
barbecue beginnen:voor iederwas
er een broodje hamburger met 
indien gewenst - extra veel mayo
naise en ketchup; intussen gingen
ook de spekkies, knakworsten en
bolle~es brooddeeg op het vuur.
Heerlijkl

Gaarms Wood

Gaarms Wood is een vredelievend
stadje waar alle bewoners vreed
zaam samenwonen:Sheriffs, ruige
Bandieten, frivole Saloon-girls,
woesteIndianen ennatuurlijk Cow
boys en niet tevergeten Cowgirls.
De eerstedag werdbegonnen met
het opzetten en beschilderen van
de behuizing : een wigwam/tipi. Per
soortbewonerwerdenerweer echte
leefgemeenschappen gecreëerd
meteen galgbij debandieten,vissen
bij de indianenennatuurlijkkant bij
de saloon-girls.

Na de zelf meegebrachtelunch kon
een ieder zijn kleding in orde gaan
maken: cowboy/sheriff hoed,
verschillende soorten hesjes,
indianentooien,vredespijpen ...en
natuurlijk kanten rokken en veel
sieraden voor de dames. Elke
bewoner begon er prachtig uit te
zien.Veel tesnelwashetalweertijd
om testoppen en naar huis tegaan.

Wo ldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Gron inge n-Ruischerb rug

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

~'
W aarborg

Install ateu r

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.\I.
Oosterseweg tb - 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Meester Dick en juf Sien delen de taartjes uit op de basisschool in
Garmerwolde.

Samen over de eeuwgrens
Binnenkort kunnen we getuige zijn van een historisch moment: de
tweede millennium-wisseling sinds onze jaartelling. Voor iedereen
dieditmag meemaken een onvergetelijke gebeurtenis.Indegemeente
Ten Boer iseen Stichting Eeuwfeesten inhetleven geroepen omaan
deze mijlpaal extra aandacht te schenken. Alle dorpen van de
gemeente Ten Boer zijn binnen deze Stichting dooréén of meerdere
personen vertegenwoordigd.

Stiefbeen en zoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
8istrostoelen v/a 10,-
Karpetten nieuw à 59,-
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

De jeugddisco

Roei Veenstra, GertjanKattenberg,
Rick Bouchier, Quen Hoekstra en
Han Munstra

Na lange tijd werd er weer een
disco voordejeugd georganiseerd.
Dit was mogelijk doordat de tent,
die gebruikt werd voor de kinder
activiteiten, twee dagen langerkon
blijven staan.
Op 3 september om 19.00 uur
stondende eerste kinderen albijde
ingangom zosnel mogelijk te kun
nen genieten vanditfeest. Er werd
veelgedanstdoor dejeugd ennadat
dekinderenvan debasisschoolom
22.30 uur naar huis waren, gingen
de kinderen van de middelbare
school nog even door tot 0.30 uur.
Nadat iedereen de tent was
uitgerookt enopwegnaarhuis ging,
werd er nog druk opgeruimd. Het
was een zeer geslaagd feest;
hopelijk totde volgende discol

Bedankt!
Allen, die aan mij hebben
gedacht door een kaart te
sturen of een telefoontjeofop
enig andere wijze tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en
daarna in Beatrixoord, wil ik 
ook namens mijn vrouw - heel
hartelijk bedanken.
Dat heeft ons heel goed
gedaan l

SietseRozema

Alle inwoners van degemeente zijn
door middel van eenspeciale krant
in kennis gesteld van het bestaan
van de Stichting en de georgani
seerde activiteiten. Natuurlijk viel
dezekrantop9-9-1999 ineen ieders
brievenbus.
Het cijfer negen, u merkt het al,
neemt een prominente plaats in ...
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voor het onzekere: onder toeziend
oog van zo'n 75 belangstellenden
(w.o.heel veelkinderen) vuurde de
heer Kiewietuit Lewenborg (lid van
devrijwilligebrandweer inTen Boer
en werkzaam in het A.l.e.) de
lichtkogelafnaast deboerderij van
Jan Spanninga.
De kogels waren wijd en zijd te
bewonderen, tot in Usquert toe. Er
zijn zelfs mensen, die alle negen
kogels hebbengezien;o.a. aan de
Bovenrijgerweg had jeeendaalders
plekje.

de gemeente een taartje als
tijdelijke, en een mok als blijvende,
herinnering. De meesters en juffen
waren wel een beetje sneu : zij
kregen geen mok aangeboden. 's
Avonds om negen minuten over
negen werdindenegen dorpen van
Ten Boer een lichtkogelafgestoken.
InThesinge verzamelden zich zo'n
40 personenrond dehavenom van
het afsch ieten getuige te zijn.
Brandweerman Leijendekker schoot
de pijl veilig de lucht in. Ook in
Garmerwolde namen zehet zekere

Thesinge wordt door Irene
Plaatsman vertegenwoordigd, Jan
Wigboldus en Pia Pops zitten
namens Garmerwolde indeze stich
ting. Er isdoor hen een programma
samengesteldvoor jong en oud. De
festiviteiten zijn uitgesmeerd over
negen maanden. Vanaf 9-9-t999
tot 27-5-2000 is er met regelmaat
een evenement.

De start
Op 9-9-99 om 9.09 uur kregen de
kinderen van alle basisscholen in

Als uw auto 11

dure"reparaties nodiiJ heeft...
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken voor eengoetJe prijs

Stalramen
Oud gereedschap

Siem

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

U1gmmaweg 141 • 9131 SR Groninge.
1' 1. QáD- 5492913 - Fa! 050-549 1660
astetel.0&-53423019

lJUJEJd"\mlgl'l1g11Jhl~

Stiefbeel1 en ZOOl1
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer OSO - 3021494
Op al onze reparaties
3 mnd. bot/ag garantie

&v-lijk H Ol\t \l. O .F.
Voo~heet'\ Klut'\de~ .r\ t'\tiek

Eiken tafels op maat
(of iedere andere houtsoort)
Gera rd en Marg reet Klunder

Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde

Tel. 050 - 5494580
Fax 050 - 5494579
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Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde
In de maanden oktober en november worden door de Vereniging voor
Dorpsbelangen de volgende activiteiten georganiseerd :
zaterdag 9 oktober
Opening Jeu de boules baan.
Om 16.00 uur wordt de baan officieel geopend door dhr. P. Boon,
wethouder gemeenteTen Boer. In Franse sfeerkunt ukennismaken met
dit boeiende spel voor jong en oud.
zaterdag 16 oktober
Bluesavond in dorpshuis "De Leeuw" m.m.v. de band "JUMPJUMBO".
Dit vijftal uit Groningen stortzich met tomelozeenergieopRhy1m & Blues
indegoede traditie vanhet woord.Van Etla James totBo Diddleyvia Albert
Collins en Magie Sam. Van t Hoge Noorden totin de krottenwijken van
New Orleans.
De band bestaat uit: Inkide Jonge (zangeres),Gertjan Blaauw (saxolonist
en zanger), Joost Karseboom (gitarist), Peter Wierenga (bassist) en
Hubert vander Jeugd (drummer).
Jump Jumbo swingt, speelt dampende boogies en meeslepende shuffles,
ontroert met gevoelige bluesballads lrom the deep, deep heart ol Dixie
Blue en rust niet voordat het publiek smeektom meer.
Aanvang 21.30 uur, entree f 10,- per persoon; jeugd Vm 16 jaar I 7,50.
zaterdag 6 november
Historische praatavond in dorpshuis "De Leeuw".
Dit wordt een gezellige avond met lilm, dia's, zang en een quiz over de
historievan Garmerwolde. Het begintom 20.00 uur en duurt tot 0 23.00
uur.
Indien ugeen vervoer heeft,kunt uworden gehaald en gebracht. Wilt udit
vóór 1november doorgevenaan Geesje Santing, tel. 54133 03?
maandag 15 november
Najaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen.
Plaats: dorpshuis "De Leeuw"; aanvang: 20.00 uur.
zaterdag 2D november
Intocht van Sinterklaas.
Om 13.00 uur worden de kinderenbij calé Jägermeisterverwacht.

Schaatsen met Presto opde ijsbaan van Kardinge.

Schaatsen met Presto
Op 25 september is de ijsbaan van Kardinge weer open gegaan. Voor
Presto, de ijsclub van Garmerwolde, het sein om met de ijstraining te
beginnen. Iedere vrijdag kan er weer geschaatst worden van 17.00 tot
18.15 uur. Op de training kun je op een plezierige manier goed leren
schaatsen,zodatje-als hetgaatvriezen-met meerplezierhetDamsterdiep,
een Maar ol ander Kanaal op stapt om een mooie tocht te maken.
Jekunt ookeen paar keer per jaar aan een wedstrijdmeedoen, maar dat
is niet verplicht.
Aan het eind van het seizoen kun je een schaatsdiploma halen.

Geel je zo snel mogelijk op; we zijn al begonnen ! Het kost I 85,- voor
jeugdleden Vm16 jaar en I 125,-voor de andere leden. Dit isdeprijs voor
het hele seizoen van oktober 1999 Vmmaart 2000.
Opgave bij: J. Hartog, Dorpsweg 32, Garmerwolde, teleloon 050-541 97
34.

Stoomfluitjes
Gratis af te halen
• Onze voor-tuin moet leeg!! Op
zaterdag 2 en zondag 3 oktober
kuntugratiskomenscheppen.Veel
vrouwenmantel, puntwederik en
bodembedekkers. Dorpsweg 49,
Garmerwolde.
Gezocht
• Wie heeft er ter overname een
(oude) buggyenJofautostoeltje? Bel
Marina: tel. 302 21 29
Te koop aangeboden
• kinderliets met verlichting en

bagagedrager. In goede staat; I
125,-. Tel. 050-542 07 29.
• GEO voetbalshirt (140/152:
kleinstemaat) met GEO embleem;
zwart glanzend voetbalbroekje
(128-140); zwart sliding broekje
(128); umbro zaalvoetbalschoenen
(maat35) en kooi met toebehoren
voor dwerghamster. Wisse en
Sanne vandenBerg:tel.302 4752.
Kinderopvang
• Op dinsdag en donderdag biedt
MarinaSchijf(ervaren moeder) een
warme plek aan kinderen van 0-4
jaar in rustige, ruime omgeving. Er
kunnen nog enkelekindjes bij!Tel.
30221 29

Herfst. (Foto: Henk Remerie)

DIEREN
SPECIAALZAAK

AI uw bestellingen
boven t -25,"
worden gratis
thuis bezorgd!

Telefoon 06" 22 15 44 16
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Hoi, ik ben Xamantha Hendriks (1 6
jaar). Eind september ga ik
Sappemeer verlaten en kom ik in
Garmerwolde wonen. Hierbij doe ik
een oproep aan leeftijdgenootjes
voor vriendschap. Reacties kun je
sturen naar: Grasdijkweg 13, 9798
TC Garmerwolde.

Mocht udegene zijn die zich hierin
herkent dan kunt u voor meer
informatiecontactopnemen met de
werkgroep BSO Garmerwolde:
Hans Klamer tel. 541 5411,Bineke
Veninga tel.54232 11 ofAnnet van
Reekumtel. 549 18 18.

Voor de
complete

•wonmg-
inrichting
z it u bij ons
op de
eerste rang

werken aan realisatie hiervan. We
zijn daarvoor op zoek naar dorps
genoten die denken dat ze in de
begeleiding van kinderen een rol
kunnen spelen.
Verschillende manieren van inzet
zijn mogelijk. Te denken valt aan
gastgezinnen die tegen een finan
ciële vergoeding enkele kinderen
bij hen thuis willen opvangen.
begeleiders in een vorm van
loondienst die in een vaste locatie
in Garmerwolde kinderen opvan
gen,ofondernemende mensendie
een 'eigen bedrijfje' in de opvang
van kinderen willen opzetten.
AI deze initiatieven zullen onder
steund worden door dewerkgroep
BSO en de stichting kinderopvang
Noord-Groningen. Tevens zullen ze
inaanmerking komenvoor subsidie.

auplng
~
DbnlaPl d
~"ffiASS&S . 1.ATJ'D,110IlEMS · KUSSo;S

$irisette~,.,

imJl3
QUICK'STEP '

FLOOR

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021 383 Fax: 050 - 3021435

Î tf?r _

Zoals we al eerdergemeldhebben,
bleek uit de resultaten van de
enquêtes dat er in Garmerwolde
inderdaad vraag is naar kinder
opvang. Graag willen we dan ook

kwaliteitsbeheer van de begelei
ders. Bij onverhoopte meningsver
schillen tussen ouderslverzorgers
en begeleiders bemiddelt de
stichting.

De witgoed·
elektro specialist.

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

Ookvoor inbouwapparaten.

Kinderopvang in Garmerwolde

Inmiddels is gebleken dat er ook
vraag is naar opvang vankinderen
in de crêche·leeftijd: vanaf drie
maanden totvierjaar.Dewerkgroep
BSO zaldaarom proberenookvoor
dezekinderen opvang terealiseren.

De werkgroep Buiten Schoolse Opvang (BSO) heeft in lebruari 1999
enquêtes verspreid onder ouderslverzorgers van schoolgaande
kinderen in Garmerwolde. Middels die enquêtes wilden we inven
tariseren 01 ouders/verzorgers vraag hebben naar een prolessionele
kinderopvang in onsdorp.

Metkinderopvangbedoelenwedan
ook:opvang voorkinderen, op tijden
datdeouderslverzorgerswerken of
een opleiding volgen, maar hun
kinderen nog niet opschool zitten
of vrij zijn vanschool: na schooltijd,
op vrije middagen, marge-dagen
en de schoolvakanties. De bege
leiding van de kinderen is dan in
handen van ervaren en geschoolde
begeleiders, die zorgen voor een
gezellige en huiselijke sfeer. Het
geeft de ouders/verzorgers de
zekerheiddat hun kinderenop een
goede en verantwoordemanier,met
continuïteitworden opgevangen.

Bij al haar initiatieven heeft de
werkgroep BSO in Garmerwolde
contact en overleg gehad met de
Stichting Kinderopvang Noord
Groningen uit Bedum. Deze stich
tingheeftalsdoelprovinciaaldiverse
vormen van kinderopvang te rea
liseren voor ouders/verzorgers die
werken of eenstudie volgen omop
de arbeidsmarkt terug te keren.
Middels deze stichting kan kin
deropvang ook in aanmerking
kom en voor subsidie van de
gemeente Ten Boer. De stichting
draagttevenszorgvoor scholingen
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Hallo lu,
Bennen ie joe ook rötschrokken in
de nacht van maandag 13 op
dingsdag 14 september?(Ik nait ...
ik zat valeg met mien baaide
dochtersinOostenriek.)Rond kwart
veur aindochdemennegain dalde
wereld verging! Der luipen hal wat
mensen bie stroat ;summegen nog
in onderbroek!

Slechts nenkeling haar zo'nkeboal
alais eerder heurden dochdemetain
aan n gaslekoatsie: t wil welais
gebeuren dat ernklep openspringt
ender gas volstroomt ... Neluurlek
is zo ain votdoalek naar boeten
togen en hetd'aandern geruststeld.
(Joa toch???)
tLewaai was wied en zied teheuren.
Mor summegensluipen derdwaars
deurhln ...Snap je dat nou?

Ook deredactievandeGT was de
aanbouw nietontgaan entijdensde
redactievergadering rees devraag
of hierover heel in het kort iets te
melden was. Met deze vraag zijn
Frank en Petra door mij gebeld.
ZoalsIeverwachten was,volgdeer
geenwollig exposé en ishetmogelijk
om heerlijk kort hel volgende te
berichten:
• in de derdeweek van november
moeten huis en manege klaar zijn,
maarnatuurlijkblijfteraltijdwatallerlei

• met de kerstdagen moet de
verhu izing van have en goed
voltooid zijn
• in het nieuwe jaar beginnen de
lessen in denieuwe manege, en is
iedereen vanharte welkom voor een
kijkje
• eenofficiëleopening inbeginvan
januari 2000 lijktnietzo handigorncat
er vanwege het millennium al de
nodigerecepties en activiteiten zullen
zijn. Waarschijnlijk zal de officiële
opening eind januari plaatsvinden.

Karel Drabe

"De Soos"
De klaverjas-avond in september
heeftdevolgendestand opgeleverd:
1. Mevr. D. vander Molen 6628
2. Dhr. J. vander Molen 6614
3. Dhr. J. Ramaker 6406
4. Mevr. M. Paps 6293

Hilfie Roamokker-Tepper

Wist-u-dat ...
• er zaterdag27november bij t Jopje
in Thesinge een herfstmenu op het
programma staat? De kok is Teunis
Ton.
• de collecte van het Koningin
Wil he lmina Fonds afdeling Gar
merwolde f 856,15heeft opgebracht?

sanitair en verwarming

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

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

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 541 0508..Boekholt
O PTIC IE N S

Contactlenzen & H oortoestellen

Nie uweweg 3
rrJ 050 - 3123301

Winkelcentrum Lewe nborg
Kajui t 285 - rrJ 050 - 5414746

Win kelcentrum PaddepoeI
Dierenriemst raa t 204 - rrJ 050 - S77130f,
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Op woensdag 1 september vond weer het jaarlijks uitstapje plaats
van de55+. Hoewel hetWelly Boer wel wat telefoontjes heeft gekost,
was debustoch weer vol. Om negen uurwerd gestart. Dit keer ging
hetnaar Oost-Groningen.

55 + reis Thesinge

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

creatief ,l\ .

centrum ~

Roe/ie Dijkema

Wist-u-dat 0 0 0

Om twee uur ging het weer verder.
Dit keer naar Veendam, waar het
verzamelmuseum werd bezocht. Je
staat er versteld van wat er zoal
verzameld wordt. Jekunthaast niets
bedenkenof het iser.Het gaat van
vingerhoeden , speelgoed tot
flessenopeners.
Hierna volgde nog een rondrit door
het mooie Westerwolde. Nu bleek
dat Piet, de chauffeur, een echte
natuurliefhebber is. Hij voerde ons
langs mooie weggetjes en het
Ruiten Adal. Prachtig was het.We
kwamen doordorpjes waar we nog
nooit van gehoord hadden.

Tegen half zes waren we in
Vlagtwedde,waar wevan een drie
gangen diner genoten in zaal
Rendering.
Tegen acht uur waren we in
Thesinge terug enwas een gezellige
dag ten einde.

• de nieuwe parkeerplaats voor de Til,
die onlangs werd opgeleverd, het
afgelopen weekend is vernield door
een vrachtauto.Dezeparkeerplaatsis
bedoeld voorauto's vanouders diede
schoolkinderen halen en brengen en
elkemaandagmiddaggereserveerdvan
13.30 tot 15.00 uur voor de Bibliobus.

Het was mooi reisweer: droog en
niet te warm. Dit jaar hadden we
eenanderechauHeur,namelijkPiet.
Hij liet zoveel mogelijk de grote
wegen liggen en het ging dan ook
over mooie binnenwegen en door
dorpjesnaar Hei ligerlee. Hier stond
de koHie met koek voor ons klaar.
Daarna kregen we een rondleiding
door de klokkengieterij . Ook werd
een gietdemonstratie gegeven. Op
devideofilm konjezien hoe vroeger
een torenklokwerdgegoten. Omdat
de klok te zwaar was om te
vervoeren, werd hij naast de kerk
gegoten.
Als je er nog nooit geweest bent, is
het echt een kijkje waard.

Hierna werd koers gezet naar
Scheemda,waar inde kaasboerderij
Neeleman de lunch werd gebruikt.
Daarna kregenweopeen videofilm
tezien hoe dekaas wordtgemaakt.
Erwerd ook een quizje gehouden.
Trijn Oudman en WellyBoerwonnen
dit. Zijmoesten toen viahet melken
van een kunstkoe uitmaken wiede
winnaar werd. Trijn wist het meeste
water uitdekoe te melken en werd
dus nr. 1. Zij kreeg een stuk kaas
als prijsen Wellymocht voor f 10, 
ietsuitzoeken indesouvernirwinkel.
Je kon ook nog oude landbouw
werktuigen en allerlei soorten
kachels bekijken. Voor de boeren
onder ons heel interessant.
Inhet winkel tje kochtenvelen kaas,
boter of yoghurt.

Zoekt U een
7 /

v

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

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

Engelbert (050) 541 9626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3013830
0598-393504
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Kleutergym en Kiddance voor
Garmerwolde én Thesinge
In degymzaal van Garmerwolde wordtal jaren Kleutergym gegeven
enkunnen allekinderen uit degroepen1en2opeenleukeenspeelse
manier gymmen en bewegen. Kleutergym wordt gegeven op
donderdag van 13.15 tot 14.00 uur omdat deze groepen in
Garmerwoldedan vrij zijn.Mochten erkinderen uitThesinge bijkomen
dan is het mogelijk omnaar een andere tijd (dag) uitte wijken. De
kosten zijn 95,00 per (school)seizoen en kunnen in 2x betaald
worden.

Sinds september 1998 zijn we ook begonnen met Kiddance voor de
groepen 3tot6.Kiddance isbewegen opmuziek waarbijineerste instantie
getracht wordt de kinderen telerenbewegen opde maat van demuziek.
Daarnaastworden erdansjes ingestudeerd.Hiervoorwordt allerlei muziek
gebruikt:van klassiektothouseenvan jazztot popmuziek.Deenthousiaste
kinderen nemen ook regelmatig hun eigen muziekmee. Aan heteinde van
het seizoen iser een kleine demonstratie gegeven aan de ouders.
Kiddance is een groot succes geworden, waardoor we op 27 september
zells gestart zijn met twee groepen op de maandag: groep 3 Vm 5 van
16.1 5totI 7.00 uur en groep6Vm Bvan 17.00tot 18.00uur. Ookhiervoor
zijnde kosten 95,00 per (school)seizoen.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Bea Stiksma,
telefoonnummer 050-54146 63.

Willemien Bakker-Foekens.

Bericht van De Wingerd
Misschien heeft u er al wel wat van gehoord. De bezetting is met
ingang van 1 oktober gehalveerd: Elisabeth en Willeke hebben
besloten te stoppen.
Zowel Willeke als Elisabelh hebben een baan en dal bleek niet te
combineren met hun werkzaamheden in"DeWingerd". Nu gaan Marja en
ondergetekende het samenvoortzetten.Wel zullen we deopeningstijden
veranderen: voortaan zijn we geopend op vrijdag en zaterdag van 13.00
tot 17.00 uur; en natuurlijk na telelonische afspraak.

Graag willen we iedereen nog evenweer op de hoogte brengen van de
mogelijkheidom ingebrachte spullen te verkopen. Heeft uerg veel jam
gemaakt ol liggen uw creatieve inspiraties in hetbeplakken van dozen,
schroom niet en kom langs om te vragen naar de voorwaarden. We
verkopen al honing, zelfgemaakte kaarten, metalen plantenrekken en
beelden.

De activiteiten die al vast staan, zijn:
dinsdag 23 november
Het maken van een adventskransmetvier kaarsen(voorelkeadventzondag
een). Aanvang 09.00 uur of 20.00 uur.
zaterdag 11 december
Kerstmarkt (ook kerstbomen!). Van 11 .00 tot 17.00 uur.

Nadere gegevens volgen.

MetfJa Nijkamp

CVgTB
Het cultureel seizoen is weer los!
We hebben deze maand drie
voorstellingen voor u in petto.
Om te beginnen een OSA·
zondagmiddag concert ;
uitgevoerd door het Groningse duo
Lolis, bestaande uit Janneke van
der Lugt (harp) en Gera van der
Meulen (dwarsfluit). Zij brengen
werken uit verschillende
stijlperioden en van componisten
uit verschillende landen.

Voor motoren, bromfiets
of fiets naar

MOTORENHANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid . 0 ". Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 • Garmerwolde
(() 050 • 3021624

Werkplaats 's ,fiaandags
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Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 3 oktober;
aanvang 15.00 uur.
Toegang f 5,-neden CVgTB 13,50;
kinderen tol 13 jaar gratis.

Voor de kinderenvan 4 tot 8jaar is
er een poppenkastvoorstelling
over Punkie, de boekenwurm ;
gespeeld door Marion Vuijsl.
Waar? Bibliotheek Ten Boer.
Wanneer?Woensdag 13oktober;
aanvang 13.30 uur.
Toegang I3,50neden CVgTB 12,50.
Reserveren gewenst: tel. 302 16
66/302 37 23.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

' ;I#':"d't'(ffl i#;'1''l j
Noordd ijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 1B 90
Fax (050) 542 37 7B

Op vrijdag 15 oktober komt
amateurlheatergroep "De Firma"
naar hetBuurhoes inTenBoer met
desurrealistische productie"Groot
enKlein". We volgen Lotte op haar
kruistocht door het leven. Hoewel
ze met onvermoeibare energie
aansluiting probeerttevinden bijde
"anderen", vervreemdt ze steeds
verdervande "normale"werelden
bereikteengraad vaneenzaamheid
die uiteindelijk tot waanzin leidt.
Aanvang 20.30 uur.
Toegang 11O,.neden CVgTB 17,50.
Reserveren: 302 47521302 37 23.

Adm •• urre nr - Ritserna

Uw adres vo ort

fin anciële
administra tie

&
jaarve rslagen

&
aangifte

inkom stenbelasting

G .N . Schu ue rlaan 46
9797 PC Th csinge
telefoon: (O'iOj 3 14 44 04
fax: (OSO) 302 11 lI2
pn vc: (OSO) 302 Ij I<J

Vooruitblik
Noteert udevolgendedata alvast in
uw agenda:
7 november:
OSA-co ncerl/K loosterkerk
Thesinge
13november: muziektheaterstuk ï
Leste Laidje"'Buurhoes Ten Boer
25 november: Theater te Watert
Buurhoes Ten Boer.

CVgT B

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pal/er· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikre kantoormeubelen
• Enz.
• "Top war" prot. aluminium

steigers. trappen en ladders

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



Agenda
vrijdag 1 oktober
Gymzaal Garmerwolde; van 17.00
tot 20.00 uur: Grote rommelmarkt
ten batevandeV.V. GEO
zondag 3 oktober
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSAconcert. (CVgTB)
maandag 4 oktober
Werelddierendag
vrijdag 8 oktober
Tri-Axy; Start Club (11-16 jaar).
Iedereen is welkom. Informatie:
Annelies Hofstede.tel. 050-54104 80

zaterdag 9 oktober
16.00 uur: Opening Jeu deboules
baan Garmerwolde
dinsdag 12oktober
Uitstapje naar het gevangenis
museumin Veenhuizen (NBvP)
woensdag 13oktober
Bibliotheek Ten Boer; 13.30 uur:
Poppenkast. (CVgTB)
vrijdag 15oktober
Het BuurhoesJTenBoer;20.30 uur:
"De Firma"speelt "Groot en Klein".
(CVgTB)
zaterdag 16 oktober
-Lokale DagvandeOudereninhet
Buurhoes te Ten Boer met 's
middagsdiversedemonstraties voor

en door jong en oud (o.a. volks
dansen,kantklossenen majorettes):
's avonds kuntu genieten van "De
Alpenjagers"
e vanaf 20.00 uur: Italiaanseten in
tJopje.Dekoks zijn Olgaen Marina
Schijf. (Volgeboekt)
e Bluesavondin"DeLeeuw"m.m.v.
Jump Jumbo; aanvang 21.30 uur
woensdag 20 oktober
De Leeuw; 19.45 uur: lezing met
dia'sover vakantieprojectenvanhet
Rode Kruis (NBvP)
donderdag 21 oktober
Kolfiemorgen inKerkhörn;aanvang
10.00 uur

woensdag 27oktober
De Leeuw; 14.00 uur: Kaarten,
sjoelen en Bingo voor 55+ met de
Vrouwenraad
donderdag 28 oktober
HK Garmerwolde; 20.00 uur:
Koorconcert van het regionaal
Kamerkoor Peize (vnl. muziek van
Brahms)
zaterdag 30 oktober
e t Jopje: vanaf 16.00 uur is de
kapper weer present
e 17.00 uur: plaatsing informatie
paneel langs de Rijksweg in Gar
merwolde

NBv~
Vnmwen van Nu
Hatjaarprogrammavandeafdeling
Garmerwolde zieter als volgt uit:
woensdag 22 september
Pyramides en hun energie; pre
sentatie dhr. M. Kruitwagen/
Onstwedde
woensdag 20 oktober
Lezing met dia's over vakantie
projecten van het Rode Kruis.
(Gezamenlijkeavond metTen Boer
enTen Post)
woensdag 10 november
Thema avond "Vrouwen in lokale
besturen". (Samen met Ten Boer
en Ten Post; locatie 't Buurhoes)
woensdag 24 november
Sociale duurzaamheid met als
thema "Arm gemaakle vrouwen"
door mevrouw M. Reining van het
"Sprong".
woensdag 15 december
Kerstavond met mevr. J.A.G.
Marquering: AChristmas CaroI.

zaterdag 8 januari
NiüoarsveziedemetThomasvaeren
Pieternel en het Drents duo Harm
en Roelof uit Sleen.
dinsdag 25 januari
Doe-middag met activiteiten w.o.
volksdanseno.l.v.mevr.F.Lablans.
woensdag 16februari
Jaarvergadering; plus ervaringen
van mevr. M. Welling, werkzaam
als lerares in het A.z.C. te Ten
Boer.
woensdag 15maart
Revalidatie; het wel en wee in
"Beafrixoord"door mevr.A.van der
Weg.
woensdag 19april
Dia-presentatie door de heer S.
Scheltensover3ha. tuinmet zwerf
keien. (Samen met de Landbouw
vereniging).
mei/juni
De tuinclub organiseert een
programma voor alleleden.

Workshops
september:merklapeigenontwerp
(Handwerk Creativiteitsgroep)
??? : cursus Grunneger Wereld

(CultureleCommissie).Minimaal20
deelnemers; ook niet-leden (zowel
mannen al vrouwen) mogen
meedoen. (Inl. tel. 54153 35)
november: kaarten maken o.l.v.
mevr. B. Flokstra
januari : karakterpoppen maken
o.l.v. mevr. P. Westervaarder
februari : cursus zelfverdediging
maart: handverzorging o.l.v. mevr.
G. Tempel (manicure)

En verder ...
De reiscommissie verzorgt
verschillende reisjes en excursies,
het zangkoor repeteertéén keer in
de veertien dagen op een
woensdagmorgen, de tuinclub
komt één keer per maandbijelkaar
voor een activiteit en de
schouwburgclub hoopt weer een
ofmeervoorstel lingentebezoeken.

Bentunog geenlid?Komvrijblijvend
kennismaken.
Inlichtingen: J. Hazeveld-Maat, tel.
541 47 77 en H. Barla-Deen, tel.
3023765.

Wist-u-dat ""
• SimonSpanninga vrijdag1oktober
de deurenvan zi jn nieuwegroentezaak
aan de Dorpsweg 1 in Garmerwolde
voor het eerstopende. Agrimark isde
naam.

~
. , ,, " I

~ .
" ~ I

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde
~ 050 • 5421615

•

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

•Waterpartijen &vijvers.
o Houtconstructies.
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" Advies enOntwerp van de tuin.
o Aanleg en onderhoud.
o Sierbestrating

Groningen 0 Telefoon (050) 542 18 13/06 51 3~_.54 06

H. Westerstraat 18Ten Boer 050"3021227

VAN c31een's
5AKKEQIJ
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Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiter lij k d on der dag 21
ok1oberber 19.00 uur , zo mo
gelijk eerder.

Nog even, dan liggen de akkers er weer verlaten bij, geploegd in kaarsrechte voren, Klaar voor de winter, Hier Kerkd ,-ensten
Kor Veenkamp aan het werk op de akker voor zijn monumentale boerderij op Achter-Thesinge.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

"Tornado"?? in Garmerwolde. (Folo: Henk Remerie)

3 oktober
11.00 uur
Thesinge,ds. C,Sybrandiellelystad
16,30 uur ds.C.SybrandielLelystad
10 oktober
09.30 uur Thesinçe, ds. S. Ypma
14.30 uur ds. J. BakkeriTen Boer
17oktober
09.30 uurGarrnerwolde,
ds. M. Mulder/Assen
19.00 uur drs. T.J. Oldenhuis/
Coevorden (Grunneger dainst)
24 oktober
09.30 uur Thesinge,
ds. F. deJong/Hoogersmilde
14.30 uur ds. S. Ypma
31 oktober
10.00 uur Thesinge, ds. E. Slrujfl
Oosterwolde
14,30uurdhr.F.Doom/Appingedam

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
050 - 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergad eringen

Zalenverhuur

Bel meiéén vanonze hypotheek·
adviseurs:
JacobArends ot Sloerd Cats
telefoon (050) 3039494

Uziethet. Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uil
een lening eneen verzekering. En al
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

..Wehebbeneen prima inkomen.
Mijn vrouw wil sIraks een paar jaar
stoppenmetwerken om voorde kinde·
ren te zorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo·
theek betalen, kan dal?
Ja, dat kan,

..Wezijn opzoek naar een hypo·
theek waar we laler weer uit kunnen
puiten. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja , dat kan .

..Allebei net afgestudeerd en di·
rect aan het werk. Mijn vriendwilmet
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantechl gespaard hebben we niel,
Ja , dat kan.
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