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Als stenen konden spreken ...
Inhetdorpje Noorddijk ligt opeen omgracht kerkhof een van oorsprong middeleeuwse kerk. De kerk is omen nabij hetjaar1250 gesticht.
Van het oorspronkelijk romano-qotlsche bouwwerk zijn alleen de zijmuren van het schip nog aanwezig. Er kunnen nog nissen met
siermetselwerk in het muurwerk worden waargenomen, evenals twee doorrondstaven omlijste portalen van toegangspoorten in denoord·
en zuidmuur.

De eeuwenoude kerkvan Noorddijk. (Foto:HenkRemerie)

De muren waren oorspronkelijk
hoger en eindigden in meloen
gewelven;deramenwarendaaren
tegen kleiner, dit is nu aan de bui
tenkant nog goed te zien. De kerk
wastoen kleiner en haddeomvang
van het tegenwoordige schip. Op
merkelijkishet forseformaat kloos
termop dat hier voor de bouw ge
bruiktwerd.De patroonvankerken
parochie was deheilige Stefanus,
diakenenmartelaar van het eerste
uur.Als destenenvan het kerkjein
Noorddijk konden spreken zouden
ze het volgendekunnen verhalen ...

De middeleeuwen
De geschiedenis van Noorddijk is
nauw verweven met die van Mid
delbert, Engelbert en Westerbroek.
Oorspronkelijkvormde de regio van
deze dorpen-oudtijds Drenterwold,
OosterwoldofWoldgenaamd -een
moerassig veengebied ten oosten
van derivier de Hunze. Omstreeks
de periode 950-1000 werd dit ge
bied vanuit de oude wooncentra
westelijk van de Hunze ontgonnen
en gekoloniseerd. Uitde noordelijk
ste nederzetting groeide het kers
pel Noorddijk.Middeleeuws Noord
dijk lag inhet uiterste noordoosten
van het bisdom Utrecht. De kers
pelgrens met Zuidwolde, de water
loop Zuidwending, vormde tevens
degrens met het bisdomMunster.
Hetzelfde gold voor de scheidslijn
met Garmerwolde, de Kardinger
maar. Verder markeerde de Wold
weg door Ruischerbrug de zuid
grens met Middelbert en de rivier
de Hunze de westgrens met Gro
ningen. Laterwerd hetVan Starken-

borgkanaal de nieuwe grens met
deStad. De regio Woldviel onder
het Gorecht (Go en Wold, het ge
richt vanSelwerd);aanvankelijkgold
in dit rechtsgebied het gezag van
de bisschop van Utrecht, die ook
wereldlijk heer was. Deze situatie
was de Groninger Stadsregering
een doorn inhet oog.Zij slaagde er
in 1392 in het Gorecht, via een
pachtconstructie, van het bisdom
over te nemen en er vanaf die tijd
zelf de lakens uit tedelen.
Ook kerkelijkdruktedepachtervan
het Gorecht zijnstempel opNoord
dijk.Gedurende viereeuwen waren
de plaatselijkekerkvoogdenpromi
nentebestuurders,dieveelalnauwe
betrekkingenmetGroningen onder
hielden.

Reformatie
Bij Tractaat van Reductie in 1594
kwam voorStad enLande heteinde

van "deolde Catholiycke religie"en
het begin van "de gereformeerde
rel igie". De eerste predikant van
Noorddijkwas D. Joannes Meyer,
aldus vermeld in de acta van de
eerste provinciale synode, d.d. 14
juli 1595. Ds. Meyer was, samen
met zijn collega Henricus Petri uit
Haren, afgevaardigde bij de eerste
synode vanwege het Gorecht.
Ook in het kerkgebouw kwam ver
andering. Rond 1550 werd dekerk
met een koor uitgebreid. De vier
zijdige koorruimteisopgebouwd uit
stenen diebijverlaging van deschip
muren en afbraakvan deoude koor
wand beschikbaar kwamen. Ook
de grote spitsboogvensters date
ren uit dieperiode.

Toren
In 1648 legde juffer Anna Maria
Ulgers,telguiteen Gronings regen
tengeslacht, de eerste steen voor

de huidige toren. Het bouwwerk,
dat een voorganger van hout ver
ving,werd opgetrokken uitbaksteen
envoorzienvan natuurstenenban
den (speklagen). De aanneemsom
bedroeg maar liefst f 6.000... Zes
jaar later, in 1654, kreeg de toren
een uurwerken twee koperen wij
zerplaten. De grote luidklokwerdin
1660gegotendoorWillem Jacobus
de Vrij. In 1714 kwamer een klei
nereluidklokbij.De robuustetoren
isbijnatwintigmeterhoogen wordt
bekroond door een piek met twee
bollen en een adelaar als wind·
vaan.

Gebrandschilderde ramen
In 1766 werd dekerk opgeluisterd
met vijf gebrandschilderde ramen
vanglas inlood.Ze zijn vervaardigd
door glazenier Petrus van der Veen
en tonen de wapens van de, naar
we aannemen, gulle gevers. De
koorramenzijngewijdaan detoen
malige kerkvoogden, aan de predi
kant en aan de kerkenraadleden.
Op het kerkenraadraam staat de
kerk met toren anno 1765 afge
beeld. Het vijfde raam was tot 1825
centraal in het koor tezien en was
voorzien van het Groninger stads
wapen.

Bataafse Republiek
Tijdens de Bataafse Republiek
(1 795-1806),geschoeid opde leest
vandeFranse revolutie, schudden
de Gorechters hetstadse juk einde·
lijk af. Na een bestuurlijk interim
kwam het in 1811 tot de formatie
vande gemeente Noorddijk, waar
van de componenten, deels c.q.
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De gerestaureerde ingang. (Foto:Henk Remerie)

geheel, waren: Noorddijk, Ooster
hogebrug, Noorderhogebrug ,
Selwerd,Paddepoei,Ruischerbrug,
Middelbert,Euvelgunne,Engelbert,
Roodehaan en Waterhuizen. lnRui
scherbrug, aan de Woldweg, was
het raadhuis van de gemeente
Noorddijk gevestigd.
DezelfdeBataafse vrijheidvan1795
en de nieuwe overheidsvoorschrif
ten inzake de "voormaals heer
schende" gereformeerde (her
vormde) kerk gaf in 1796 de katho
liekeminderheid vanNoorddijk aan
leiding kerk en pastorie te vorde
ren. Zij kreeg van de kerkenraad
echternul op het rekest.

Pieter Boe/es
Van de kleine veertig predikanten
die totdusverre een ambtsperiode
inNoorddijk hebben vervuld, spant
qua diensttijd dr. Pieter Boeles de
kroon. Deze opmerkelijke theoloog,
taalgeleerde en publicist was hier
van 1627 tot 1670 predikant en
bracht het anno 1653 zelfs tot presi
dent van de landelijke hervormde
synode. In 1992 kwam een verloren
gewaand manuscript van hem bo-

ven water, het Idioticon Groninga
num, ofwel het eerstewoordenboek
van het Gronings. Dit werk vands.
Boeles - hij werd in 1675 bij de
ingangvan de kerkbegraven -werd
in maart 1997 alsnog uitgegeven.
Uit een brief geschreven aan zijn
vrouwenzoon Willem,24 juli 1953,
blijkt dat ds.Boeles het meermalen
speet, dat hij geen andere stand
plaats gekregen had, maar nadien
was hij zeer blijde dat het zo geko
men is, want hij had zich er stellig
niet zo gelukkig gevoeld als te
Noorddijk.

Het kerkinterieur
De kansel van Noorddijk uit 1640,
dieds.Boeles jarenlang zal hebben
betreden,iseen neoklassiekprorik
stuk. Uit de vormgeving spreekt
duidelijke verwantschap met de
klassieke bouwkunst zoals die door
deGrieken en Romeinen isontwik
keld. Voor de somma van f 649,50
leverde A.M.Cramwinkel deze kan
sel, die geldt als de origineelste en
meest monumentale neoklassieke
kansel van de provincie.
Het koor is in 1640 of daaromtrent

met witmarmeren vloertegels ge
plaveid. Gelijktijdig heeft men toen
de daar aanwezigegrafstenenver
wijderd. Alleen de zerk van Onko
baron van Rehden bleef bewaard;
dezewerdtegen dezuidelijke koor
wand opgesteld. Het middenschip
werd belegdmet tegels van Bremer
zandsteen.Onderde banken werd
overdezeldzame maarkwetsbare
plavuizenlaag uit 1634,eenhouten
vloer gelegd.In1894werdeenstuc
plafondaangebrachtonderhet 16e
eeuwsebalkenplafond.Eenvoudige
rozetten sieren deze overwelving.
Dekerkbanken inhet schipzijnvan
eiken- en grenenhout en dragen
een negentiende eeuws stempel,
met zwarte knoppen en paneeltjes
aan de zijden van het middenpad.
De verlichtingbestaat uit een geel·
koperen kaarsenkroon in het koor
uitca.1800 en eenuitbundige kroon
luchteruit 1890centraalinhetschip.
Een zeventiende-eeuws offerblok
staat opgesteld bij de preekstoel.
Een vande ruimtachtigofferblokken
die Nederland telt.

Orgel
Het orgel is gebouwd in 1864 door
PetrusvanOeckelen,destijds orgel
maker teGlimmen. Eigenlijk is het
instrument qua vorm en qua klank
wat te fors voor deze kleine kerk.
Wijzigingen van betekenis zijn erin
de loop van de jaren niet aange
bracht. Restauratie van het monu
mentale orgel ligt trouwens wel in
het verschiet: sterke vervuiling,
houtworm en de tanddes tijds heb
ben het orgel aangetast.

Stadsdeel Noorddijk
Eind 1968 werden de gemeenten
Hoogkerk en Noorddijk opgeheven
en op 1januari daarop als stadsde
len bij Groningen gevoegd. Dit was
een uitvloeiselvan de Tweede Nota

over de ruimtelijke ordening in Ne
derland (1966) . Voor het kerkdorp
Noorddijk had deze overgang in
grijpende gevolgen. Op het grond
gebied verrezen de wijken Lewen
borgen Ulgersmaborg,kreeg Oos
terhogebrug ereen stuknieuwbouw
bij, werden het Stadsgewestpark
en het Bevrijdingsbos aangelegd
en vormen de woonkernen Drie
landenen Zilvermeer thansdejong
ste aanwinsten. Van de kersverse
stadswijk Ruischerwaard behoort
de huizenstrook langs het Dam
sterdiep(diehuizenmet ijzeren trap
pen) kerkelijk nog totNoorddijk.

Restauratie
De meest recente restauratie van
het Noorddijker kerkje vond plaats
van 1995-1997. Daarbij is het ka
raktervanhet completetseeeuwse
interieur behouden gebleven. Wel
werd de bruikbaarheid van het ge
bouw door nieuwe voorzieningen,
zoals centrale verwarming, een
keukenblokje en een toilet, verbe
terd. De verdwenen windvaan van
het koor met het wapen van de
familie Wichers isgereconstrueerd
en herplaatst. De vier blanco ramen
hebben sinds de restauratie ook
een glas in lood structuur. Het
omgrachte kerkhof met o.a. een
fors gietijzeren grafmonument met
obelisk van de familie Boeles en
een opvallend monumentmetopen
geslagen bijbel, vervaardigd voor
K. Homan,werd onlangs ook opge
knapt. Op dewestgevel van deto
ren is het voormalige wapen van
Noorddijk aangebracht. De kleine
luidklok, gegoten in 1714 is in de
Tweede Wereldoorlog verloren ge
gaan. In 1996 werd een nieuwe
tweede luidklokdoorhet Noorddijker
echtpaar Boering geschonken.

VAN C,leen's
5AKKEI2IJ

H. Westerstraat 18Ten Boer 050. 3021227
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Noorddijk nu
De Stefanuskerkvan Noorddijkver
schaft al ruim vier eeuwen onder
dak aande hervormden ter plaatse.
In 1976 gingen zij een combinatie
aan met de kerkel ijke gemeente
van Middelbert, sinds 1982 voort
gezetonderde naamOosterhunze.
De stadsrandgemeente Ooster
hunzehoudthaardienstenvolgens
een vast rooster in Noorddijk en
Middelbert. De verdere bebouwing
van het wegdorpbestaat uit enkele
boerderijenen eenvoormaligepas
torie.De huidige predikant woont in
eennieuwerewoningaan deNoord
dijkerweg.Hetvoormaligeraadhuis,
gebouwd in 1907 en in 1948 ver
bouwd door onder meer een toe
voeging van een verdieping, staat
inRuischerbrug en wordtbewoond
door een particulier. In het midden
van de voorgevel slaan het ge
meentewapen en een kleine dak
kapel met wijzerplaat. Ook de pol
dermolen Noordermolen, gebouwd
in 1888 hoort bij Noorddijk. Deze
molen werd recentelijk van een

1975 Wist U
nog dat ...
• deredactie het betreurdedatde
septemberkrant eenweek telaatin
Thesinge was uitgekomen?
• de pop op de floralia door A.
Buringa gewonnen werd? Hij deze
pop zelf ter beschikbaar had ge
steld?
• RederijkerskamerWesterin1975
waarschijnlijkgeen uitvoering gaf?
Zowel café Maat als caféStol kon
dendeuitvoeringen nietmeeraan,
vanwege gezondheidstoestandvan
de eigenaren.

BELGA
FIETSEN

Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen

nieuwe rietkap voorzienen isprach
tiggelegen inhet sladsgewestplan.
Het moerassig veengebied dat
rondom de eerste millenniumwis
seling ontgonnenwerd,kanmen nu
weer bewonderen.

Als stenen konden spreken ...
Sinds de aanleg van het Boer
Goensepad leidtmijnfietsroutenaar
het werk door het dorpjeNoorddijk
met zijnmooimiddeleeuwse kerkje
en opvallende grafmonumenten.
Onlangs, tijdens de korenronde op
17oktober,mocht iknaastdegebo
den koorzang ook het rijke 1ge
eeuwseinterieurbewonderen. Een
cultuurgoed van eeuwenlang ker
kelijkleveninNoorddijk.Alsstenen
konden spreken zouden ze verha
lenoverliefen leed,oorlogenvrede,
het biedenvan een schuilplaats en
een plaats van godsdiensttwisten.
Ook nu kan men in het kerkje te
recht bij lief en bij leed. De Ste
fanuskerk staat mede ter beschik
king van de gemeente Groningen
als ruimte voor de burgerlijke vol-

• de G.T. eenviswedstrijd voorde
jeugdorganiseerde en Benno Pest
man deabsolutekanjerkoning was?
Hij ving een voorn van 20 cm!
• op2 september werd begonnen
metde bouw van het tweedelokaal
van de kleuterschool in Thesinge?
• op10 en 11 oktober de gymna
stiekvereniging van Thesinge het
aandurfdeomtweedageneengrote
bazar tehouden?
Er werden 200 sleutels uitgereikt;
waarvan slechts één paste in het
slot van de deur, die toegang ver
leendetot de bazar.Voor de geluk
kige was er een transistorradio te
winnen.
• VeiligVerkeerNederlandouders!
automobilistenaanspoordeom voor
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G,N, Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3 0 21957
Fax 050 - 3 0 21574

trekking van huwelijken. Tevens
vormt het kerkgebouw bij (r ief-ker
kelijke) uitvaartplechtigheden een
passende entourage.
Eeuwen geleden gebouwd, eeu·
wenlang een baken in het land
schap, naderestauratieklaar voor
de 21 e eeuw.

Roelie Karsijns-Schievink

een veiligleef-en speelklimaatvoor
de kinderen te zorgen?
• Bertvan der Laan inzijn rubriek
"Het KloosterThesinge"sprak over
de vlucht van 24 nonnen uit
Thesingein1498,maar datze door
hun abt Johan Wijck teruggehaald
werden?
• het tweede sportveld van GEO
ingezaaid werd en - als de weers
omstandigheden gunstig waren 
ze er het volgend jaargebruik van
konden maken?
• er eindelijk een parkeerge·
legenheidgekomenwasvoorGEO?
Het bestuuren natuurlijkde bewo
ners van de Hildebrandstraat daar
blij mee waren?

Gas
Water
Electra

8:: fa. W. Kooi & zn
"'='" i n stallatie b e d r Ij f

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 541 6263
fax 050 - 541 9969

Bronnen:
De Stefanuskerk
van Noorddijk
(Harry Oost/and)
Monumenten in
Nederland - Groningen
(Ronaid Stenvert)
Kerken in Groningen
(Ada van Deijk)

Stiefbeen enzoon
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99,9~

Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen vla 10,·
Karpetten nieuw à 59,·
Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C. 's
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken fQQreen t oetJeprijs

Stalramen
Oud gereedschap

I :md ~] ~nd21'1 en .ng

Stiefbeel1 en zoon
U1gmma..rg 141 - 9131 BR GlOoiolU
1.1. O5O-Sm913 - Fax 0~0 -~491&&D

l.toltl.06-534130 19
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Opening Jeu de Boulesbaan
Op zaterdag 9 oktober werd deJeu de Boulesbaan in Garmerwolde
- geheel in Franse still- officieel geopend. Dankzij degeluidsinstal
latie van Dorpsbelangen Thesinge was een en ander goed te ver
staan.

Na spreekstalmeester Jas Mocking
(metalpino muts) was de beurt aan
wethouder Peter Boon: 'Het kan
verkeren ...Een jaarof6,7geleden
zei ik tegen wethouder Klaas van
der Laan: Mot dat nouwel, Klaas?
Ennu spelen m'neigen ouders re
gelmatig jeu de boules! Na Ten
Boer en Lellens isernu ook een Jeu
de Boulesbaan in Garmerwolde;
Ten Post komt nog.
De gemeente geeft standaard f
1500,-subsidie;daarnaast isernog
f 1000.. binnengekomen van defa
milie Schutterstichting (daar benik
toevalligookvoorzitter van), f 500..
van de Rabobank en f 1000.. van
de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde.
Behalve de financiën heeft ookde
plaats heel wat voeten inde aarde
gehad. Diverse opties zijn bespro
ken: hoek v.d. VeenstraaUDorps
weg, stuk grond achter de L. v.d.
Veenstraat ... Uiteindelijkisiebijde
GEO kantine gekomen en dat is
een goede keuze. Immers:sport en
sportieve activiteiten horen bij el
kaar.
Er werd al jeu de boules gespeeld
opeenpaadjelangs de Dorpsweg.
Na een snelle actie kreeg Ton
Werdekker zo'n 45 positieve reac
ties; daarna heeft Dorpsbelangen
het initiatief overgenomen.
Er is heel wat werk verricht door
vrijwilligers. Vrijwilligers zijnonmis
baar in onze maatschappij! Omdat
demeesteanderen hunwerkzaam
hedenelders uitvoerden,heeftWally

Wollers zich er overdag mee be
moeid. En met verve! Hij heeft er
veel tijden aandacht aan besteed.
De heer Kattenberg schonk een
bankje en P.J. Ganzeveld gaat bin
nenkort bezig met de verlichting:
dan kan erook 'savonds gespeeld
worden !"

Vervolgens bood Jas Mocking na
mens de VerenigingDorpsbelangen
twee sets jeu de boulesballenaan;
deze staan - voor ieder, diedat wil
. bij de kantine. Peter Boon be
loofde een prachtige, gele prullen
bak van de gemeente.
Daarna begon het openingsspel.
(Bertho Top trekt jas derbie oet.)
Normaal duurt een game 13 pun
ten; nu gaanze tot 5.
Peter Boon scoort het eerste punt;
zijn bal ligt er net even dichter bij
dan die van Jan Wigboldus. Het
tweede punt is voor Jan. Nummer
drie wordt gewonnen door Bertho.
Dan begint hel grotere werk: Jan
scoort twee punten en Boon twee
maal twee punten. Dat is meteen
het einde van de wedstrijd: Peter
Boonheeft5punten,JanWigboldus
3en Bertho Top 1.

Hiernawerd het tijd voor dehapjes
en dedrankjes inde GEO kantine.
De heerlijke Franse hapjes - ge
creëerd door Harry Luppes • von
den gretig aftrek.
En passantwerd het scorebord nog
even bijgewerkt: GEO heeft uit ge
wonnen met 0·7; dat lijkt erop !

De opening van de Jeu de Boulesbaan in Garmerwolde. (Foto: Henk
Remerie)

Bertho Top geeft geduldig uitleg Het was eengezellige druktein de
aaneen aantal- nietvoetballende · kantine. Jammer dat ik hoognodig
dames hoe het soorebord werkt. Ze naar huis moest, anders was ik
hebben nu 4 punten uit 6 wedstrij· zeker nog een poosje gebleven!
den.

Hilfie Roamokker-Tepper

In de vorige G&Tvertelde Annelies Hofstede ons het een en ander over
de Startweek.HebtUSanne Werkman en Minke Ridderop de achtergrond
foto kunnen ontdekken?Ziehier de beide dames nogmaals inactie.
(Foto: WolterKarsijns)
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Installatietechniek

VAATSTRA B.l(
Oosterseweg tb - 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06- 52619071
Fax: 050 - 3010625

~I
Waarb org

Installateur

I \ ~
NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

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

050 · 5416135



De nieuwe Agrimarkt in Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Het zal niemandzijnontgaan dat Garmerwoldevanaf1oktoberjl.een
Agrimarkt heeft. Dat staat voor divers in groenten & fruit; ook is er
een ecologische afdeling.

Dorpshuis 'De Leeuw"
20 november 1999
20.30 uur
f 7,50

Nieuwe tenues voor GEO

Waar?
Wanneer?
Hoe laat?
Entree

Reservering bij Janna Hazeveld, tel. 050-541 47 77 Na afloop van het
toneelspel live muziek.

Drievrouwen spelen"Ficus enVitroazie", een toneelspelindriebedrijven
van debekende Groninger schrijfster Gré vander Veen.

De selectievande w GED werd enige weken terug van nieuwe trainings
pakken voorzien door de RABDbank.Achterste rij:Gde Valk (elftal/eider),
D. de Valk, KJ. Bats, A. Top, K Teunis, KB. Poel, K Ganzeveld, H.
Bats(trainer). Voorste rij: R. Boer (grensrechter), M. Welling, M. Ypey,H.
Vonk, A. Stol/inga, A. de Jongen J. Ypey.

"Wester" Op een andere toer?

De Agrimarkt wordt gerund door
Simon, Jan en Anneke Spanninga.
Simon ismomenteel nog voor50%
werkzaam bij een andere firma. Hij
zal 's middags deklanten helpen,
maar over enige tijd zal hij fulltime
bijdeAgrimarkt werken. Ter over
brugging zijnJan en Anneke 'smor
gens aanwezig om de klanten te
helpen.

kostsalades;eneen srnaakvoltoefe
is te halen van de boerenzuivel
afdeling.

Bineke Veninga

Na.. jaar weer een
groentewinkel inGarmerwolde!

Hoofdzaak is dat de producten
rechtstreeks van regionale telers
afkomstigzijn.Ommaarietstenoe
men: de prei en deappels komen
uit Slochteren, de aardappels van
hetHoogeland en descharreleieren
uit Sint Annen.
Hetisvoor velenuitdeze omgeving
een uitkomst dat de Agrimarkt is
geopend: makkelijk bereikbaar,
geen parkeerproblemen en ruime
openingstijden tot 18.30 uur. Voor
diegene dieweinigtijdheeft omhet
etenvoor tebereidenof eensmak
kelijkwil, isereenruim assortiment
inversgesneden groenten&rauw-

I :,j~~~'g'~m,., VAN DIJKEN \8Wr'l I:t>lc,,"lfl<m LItWlmtml !ó'
re ,efoon 050 · SJ 1-1"87

Autoschadeg edj te' Vee' BEKKEMA
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net even iets anders

~.- ifi!' , Afdeling ve rs

~
Goederen gebracht in de L . . , • Slagerij . Vleeswaren
L. v.d. Veenstraal 3 De witgoed- • Groente en fruit
Garmerwolde (050-5413045) elektro specialist. ----= '

' l;,~ ~_ ~~ .. • Slijterij. Kaas . Zuivel
worden vrijdagavond thuis ..
gebracht Reparatie van alle merken Schade herstellen,

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,

Tevens:
wasautomaten en drogers, dat laat je toch Fondue- en Salade schotels.

Suede -reiniging koelkasten, diepvriezers aan de vakman over! • Hapjesen bitt ergarnituur.
stoppage en en andere elektrische Kollerijweg 14 • Fruitmanden.
kledingreparatie huishoudapparatuur. Wolte rs um Hoofdweg 42 - Harkstede

GOED VOOR UW GOED
Ookvoorinbouwapparaten. Tel. 050 - 3021796 oso - 404121 8
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Carel Hazeveld

Renovatie Kerkstraat

Hartelijkbedanktvoor hetbezoek,kaarten,bloemen en fruit tijdensen
na mijn verblijf inhet A.z.G. Ikhoop snel weer opde been te zijnen
alsZoef deHaas door het dorp te gaan.

Wat verder ter tafelkwam
- Ook het plan Molenhorn kwam
weer ter sprake. Wanneer erweer
gebouwd magworden,isnogsteeds
nietduidelijk. Helaas.
Er zou nog een breed voetpad ko
men ter hoogte vandeMolenweg,
waar nu het bushokje staat. Een
voetpad meteen paaltje - dat om
laag kan bij calamiteiten - omlangs
die kant ook naar Molenhorn te

met een alternatief verlichtingsplan
komen.Wij vinden het een gemiste
kans, als erinhet centrum vanhet
dorp en langs de Dijkgeen nostal
gische lantaarnpalen zouden ko
men.Het mooiewat ernog is,moet
je benadrukken. En diekans moet
je nemen alsje met verlichting be
zig gaat. Het enthousiasme voor
onze paalijes was al een stuk min
der dan het geweest is.
De planning van de gemeente om
de G.N. Schutterlaan in 2000 te
reconstrueren is veranderd. Die
reconstructie is verschoven naar
2001. Samen met Loppersum en
Groningeniseen fietsroute ontwik
keld. En de enorme subsidie die
men zou krijgen als de route vóór
2001 klaar is, kon men niet laten
lopen.
In januari komt er weer een
inspraakavond, maar dan zullen de
plannen op het gebied van de
verkeersveiligheid gepresenteerd
worden.Duurzaamveilig.Ook wor
den dan denieuweplannen voorde
G.N.Schutterlaantoegelicht. En wij,
alsburgers, hebben dan inspraak.
Ook daar hoort u t.z.t. meer over.

Berichten DorpsbelangenThesinge
Vergadering B en Wvan degemeente Ten Boer met deVereniging
Dorpsbelangen Thesinge

Structuurvisie
Hoe zou Thesinge zich in de ko
mende jaren kunnen ontwikkelen?
Wat zou inons dorp verbeterdkun
nen worden? Wat zou nujuistnooit
mogen veranderen? Wat missen
we in Thesinge?
Allemaal vragen die op verschil·
lende bijeenkomsten in Ten Boer
besproken zijn. En natuurlijk niet
alleen voor Thesinge, maar voor
alle dorpen indegemeente.
Alle plannen vanonze bestuurders
staan in de structuurvisie. Een
nota dieeenmogelijk· ofwenselijk
- toekomstbeeld schetst voor onze
gemeente en voor ons dorp
Thesinge. De plannen bestrijken
een grootscala aan gebieden:land
bouw, milieu,welzijn,werkgelegen
heid, recreatie, infrastructuur ...
In onsoverleg met Ben Wisereen
datum vastgesteld,waarop het vol
tal lig college komtom metuover de
plannen te spreken. Een inspraak
avond dus enwel op21december
in café Molenzicht.Ubegrijpthet
al: eenavond van belang, dus no
teer het alvast in uw agenda. Later
volgt ermeer informatieover deze
avond.

2001
Hoewelhetjaar2000voorThesinge
een bijzonder jaar zal zijn, wordt
2001 dat ook. Dan gaat het hele
dorp op de schop: het riolerinqs
plan, een opgeknapteHaven en de
uitvoering vanhet verlichtingsplan.
Hoewel,over dat laatstezijn we nog
zeker niet uitgesproken: Dorps
belangen zal naardegemeente toe,

Of het veiliger geworden is? De
wegversmalling werkt zeker snel·
heidsremmend, maar bestuurders
dienen zelf de discipline optebren
gen om langzamer te rijden in een
straat met kinderen, die vooral na
schooltijd uitgelaten het school
gebouw verlaten en daarbij niet
keuriglinks en rechtskijken voordat
ze oversteken. (FotoWo/terKarsijns)

Onlangswerd ook deKerkstraat inThesinge gereconstrueerd. Veili·
ger moest het worden; daarom een smallere rijbaan, een breed
voetpad en vaste parkeerplaatsen, zodat de auto's niet her en der
geparkeerd worden. De rode klinkers vrolijken hetstraatbeeld op.

Bedankt!

Mediooktober moesten er al weer
herstelwerkzaamheden worden uit
gevoerd aan een parkeerplaatsvoor
de school. Er is daar wel ruimte
vooreen grote vrachtauto, maarde
klinkerconstructie laat een hoog
gewicht niet toe. Daarom was het
wegdekna ééndag al verzakt.
Ookde regenwaterafvoerwerdiets
verbeterd door eenextra afvoerput
aan te leggen.

Dorpsweg 1. Garmerwolde Tel.: 050·40429211 5418462 Fax.: 050 - 4042922

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Refo rm - Schoonheidssalon

.--- D AGELIJK S VE RSE :

• g ro e n te n & frult • b io lo g i s c h e t ee l t
a a r d a p p el e n • bo e ren z u i ve l

• s cha rrel ei e ren • s a lad e s
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W O NI NGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

~~ de Ploeg

De klaverjasavond in oktober
heeft de volgende stand
opgeleverd:
1. J. Ramaker 6597
2. A. Mulder 6591
3. L. Leugs 6481
4.J. V.d. Molen 6212

"De Soos"

den onthaald door muziekkorps
Excelsior uit Peize. Na een ouder
wetse rondgang door het hele dorp
wil de Sint graag alle kinderen weer
zien in "Ons Trefpunt".

Voor de
complete

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

gekomen, dat we besloten hebben
nogmaals zo'n avond te organise
ren.

Hij komt, hijkomt ...
En dan het belangrijkste nieuws
van het hele jaar!
Sinterklaas heeft ons laten weten
dat hij ook ditjaarweer komt en zich
zelfs verheugt op het bezoek! En
dat na alles wat hij meegemaakt
heeft in Thesinge.
Weet je het nog van de barones
sen,de dieven en vorig jaar die nep
brief? Maar zo is de Sint: waardig
en standvastigheeft hij met behulp
van jullie steeds alles opgelost.
Op zaterdag 27 november om
14.00 uur komt hij; je kunt hem
opwachten voor school. De
Goedheiligman zal ouderwets wor-

QUICK·STEP "
FLOOR

auplng
~
DbnloPllld
MATRASSEN · IA ITE:<lBODF:MS· KUSSE~S

$irisetJ.e®

RRJ

Avond nieuwe inwoners Thesinge
Op 26 novemberorganiseertDorps
belangen wederom een kennis
makings-/informatieavond voor
nieuwe inwoners. Wij zouden dat 1
keer per 3jaar doen,maar erzijn dit
jaar al zoveel nieuwe mensen bij·

- Film van Dhr. V.d. Ree. Een film
met veel feestgedruis en andere
vrolijke evenementen uit het verle
den.
- Een kledingpresentatie van kle
ding in de jaren 50, door 18
Thesingers.
Verder zal er een start gemaakt
worden met een echte Spekclub en
een ouderwetse Floralia. En na
tuurlijk iseralle gelegenheid herin
neringen op te halen, vragen te
stellen en ideeën op te doen.

Historische avonden
Zaterdag 6 november zal er inalle
dorpen van degemeenteeen histo
rische avond zijn. Dit in het kader
van de eeuwfeesten 2000 van de
gemeente Ten Boer.
In Thesinge isbesloten om 2avon
den tehouden. Op 5en6novem
ber om20.00 uur in café Molen·
zicht. De inwoners van de verschil
lende wijken zullen in gedeelten
uitgenodigd worden.
De avonden in Thesinge zijn tot
stand gekomen i.s.m. het bestuur
van de feestweek en zullen een
terugblik zijn op de jaren tot aan
1950.Maar ookeen vooruitblik naar
het komende feest in mei 2000.
Historisch dus, maar ook een
opwarmertje voor de feestweek.
Het programma isalsvolgt:

En zo waren er nog tal van kleine
zaken die aan de orde kwamen.
De burgemeester besloot de ver
gadering met de woorden, dat de
onderwerpen niet altijd naar ieders
tevredenheid waren afgesloten,
maar dat er toch sprake was ge
weest van een goede sfeer.
En zo was het ook.

kunnen. Wettelijk verplicht, werd er
inhet verleden gezegd.En voor ons
natuurlijk een leuk ommetje ... en
Molenhorn zou meer bij het dorp
betrokken worden.
Maar het pad isweg. Zo maar van
de kaart verdwenen. Waar het is
gebleven? Wethouder Jurjens zal
kijken of hij het paadje weer kan
vinden en laat het ons dan horen.
En wij IJ natuurlijk. Molenhorn "The
never ending story".
- Maar het speeltuintje (het blijft
vooralsnog klein) zal binnenkort ge
plaatst worden.
- En natuurlijk kwam het Boer
Goensepad aan de orde. Wethou
der Boon keek erg opgelucht dat
dat pad niet meer inzijn portefeuille
zat. Jurjens wist eralalles van. De
randen zijn nog te scherp. We ho
pen nu op zo'n goede oplossing,
dat het mooie paadje nooit meer op
de agenda hoeft.
- Maar ook goed nieuws: het fiets
pad Thesingerlaan isklaar. Het laat
ste stuk iszelfs 125 cm breed! Een
recordbreedte voor Thesinge!
- Uit de enquête van de Stichting
Sprong bleek dat de jeugd graag
een plekje voor zichzelf wil. Daar
zal verder over worden nagedacht.
En Peter Boon, de wethouder van
welzijn,was verheugd dat Thesinge
weer een nieuw jeugdbestuur had.
- De bomen met iepziekte op het
sportveldje worden deze winter ge
kapt. En waarschijnlijk komt er iets
nieuws voor inde plaats.

7



Meneer Mulder vindt een "Rails Royce" voor Toby. (Foto: Henk Remerie)

Rommelmarkt in Garmerwolde
ten bate van de vv GEO
Op 1oktober vonddejaarlijkse rommelmarkt plaats inde gymzaal aan de
Hildebrandstraat. Er werd bijna f 1400,- geteld na afloop. Mevr. Jantje
Ypey organiseerde deze markt voor de 24e keer en was redelijktevreden
over de opbrengst. "We haddenop meer gerekend, maardoor de slechte
weersomstandigheden kwam er veel minder publiek op af. De koopjes
jagers zijneraltijd en die doen hun zakensnel.Zodra de deurenopen gaan
is het een drukte van belang om de aantrekkelijke waar eruit te halen.
Daarnawashet veel terustig.We mistendevaste bezoekers uit Lewenborg.
En ook de dorpsbewoners die gewoonlijk even langskomen voor de
gezelligheid en dan toch het nodige kopen:
De restanten probeert zij nog te verkopen op de rommelmarkt in Eelde.
Ondertussen kijkt ze alweer uit naar spullen die ze volgend jaar kan
gebruiken. Het kostheel veel tijdom alle spullenteverzamelen maar met
de hulp van alle vrijwilligers is het telkens weereen succes.

Hallo lu,
Hemmeniet heurd? As gedeputeerdeBlaikerzienzinkrigt, komt er meer
aandacht veu r onze Grunneger toal. Ploatsnoamborden met
GARMERWOLDE en dcaronder GAARMWOL; hou liekt joe dat? En
THESINGE, TAISN?t Hetwel wat, vin j' ook nait? De Vraizendount ook,
dus woarom wieaigelk nait???
En bieopenboare bieainkomsten mangen w'et int vervolg ook gewoon in
t Grunnegs zeggen ... Hou mot dat din met aal dij nait-Grunnegers?
Kriegen dij ondertiteln? Aans kommen der gehaaid misverstannen!
t Liektmienmooi streven,mor jemotten t nail tewied deurdrieven. t Blift:
Grunnegs ast ken, en Hollands as t mout.
Vrouger mozzen wieons schoamen veurdij dommeboerentoal; nou ben
ve der trots op. Hollen zo!

En din dij toenkeuren in Gaarmwól ...
t Vaaltnait met om aaljoarweer nnijthematevinden. Morwoar ze dit joar
noar keken hemmen, is menneg dörpsgenoot n roadsel. Ook summege
winnoars konnen heur ogen nait geleuven: dou ze soavends loat
thoeskwammen en dat bordje stoan zaggen, dochten z'aan ainof aander
grapjas en hemmen hom der votdoalekoettrokken en tegen heeg aanzet.
Aanderdoags ston e bie overbuurman ...
Van naander toenzee nbuurtgenoot: "Hainpries? Dat kin jahaldaal nait l
Din ismien toen oareg mooier!"

Veurzowied ik dat bekieken ken, bennen der aande Dörpsweg mor laifst
vaaierpriezenvalen: biede nummersB, 10,2t en 51 .Ookbie Ol Rieksweg
14 en Rieksweg 3heb ikn bordje stoan zain. k Wait nait ofdat z'apmoal
bennen ...
k Binbenijd woarom ze t zo doan hemmen.
Op de noajoarsvergoadern van Dörpsbelangen zei Anne Benneker ons t
gehaim oet de douken doun. Wel walt, vertelt z'ook metain woar we
volgend joar opletten mouten ...

Tot kiek.

Hillie Roamokker·Tepper

Voor aardappelen, groenten, fruit, exo1ische vruchten
en primeurs gaat U naar de echte Groenteman

~[ID[ID U~OO

sanitair en verwamning
~.............B....iiiiiiioU.....RINGA

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

Telefoon 06• 22 1544 16_ -s'" Boekholt
OPTICIENS

Contactlenzen & Hoortoestellen

Nieuwewe g3
({) 050 - 3123301

Win kelcentrum Lewe nborg
Kajuit 285 - ({) 050 - 5414746

Winkelcent rum Padde po eI
Dierenriemstraat 204 - ({) 050 - 5771306
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Een nieuwe staart ...
De staart ...
Voor de kat het verschil tussen balanceren of omvallen, het verschil tussen eten of
honger. Het evenwichtsorgaan bij uitstek.
De staart ...
Voor de Germanla het verschil tussen kruien of stilstaan, het verschil tussen de
vreugd of rouwstand. Helaas alte lang verwaarloosd, alleen onderwerp van gesprek.

De staart van deprachtige korenmolen "Germania" was aan heteind van haar latijn.
AI geruime tijd stond zij op de nominatie om vervangen teworden.
Vanaf het moment datde molen inhetbezit kwam van de gemeente was ereen nieuwe
staart beloofd. Ook nadat de "Germania" overgegaan was naar de molenstichting
"Fivellngo" kwam ergeen nieuwe staart. De molen staat pas voor het jaar 2004 opde
lijst voor restauratie.

Noodkreet
Na een noodkreet van molenaar Gerkes: "Zo kan het echt niet langer, we komen de
winter niet door", kon op13 september [J,toch begonnen worden met het losmaken
van deoude staart.
AI met alwas het nog een heel werk. Met man en macht isertwee dagen aan gewerkt
om de oude staart los te maken en de nieuwe aan te brengen. Een verkeerd
aangebrachte plaat vormde een kleine tegenslag, maar gelukkig was die fout snel
hersteld.

Nog meer wensen ...
Hiermee is een grote wens van molenaar Gerkes in vervulling gegaan. Op zijn lijstje
staan nog meer interessante punten: o.a. hetterugbrengen van deoriginele pelsteen.

Deze pelsteen werd vroeger gebruikt om gort te
pellen. Het originele exemplaar ligtbijboer Jansen in
de tuin en hoeft alleen maar te worden opgehaald
(met groot materieel!!!) Ook is de molen hoog nodig
toe aan een verfbeurt. Wie helpt? Neem contact op
met demolenaar (telefoon 0595·42 43 50).

Kirsten van Galen·de Woll

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

I

1
1

I
Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel. OSO -3024S36
.C.V FaxOSO -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

050-3010735
0598-393504
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Thesinge broedplaats van wet·
houders?

Op 22 oktober heeft CDA-wethou
der Peter Boon bekend gemaakt,
dat hij · vanwege een nieuwe baan
• de politiek gaat verlaten. Wethou
der Boon wordt begin volgend jaar
locatie-directeur van het Augus
tinuscollege in de stad Groningen.
Deze nieuwe functie valt voor hem
niet te combineren met het wet
houderschap in de gemeente Ten
Boer. Het is jammer dat een erva
ren wethouder halverwege de rit uit
het college stapt en daarmee de
continuïteit van het gemeentelijk
beleid in gevaar kan brengen. Of

CVgTB Nieuws

dat zo wordt zal moeten blijken,
want uiteindelijk is iedereen ver
vangbaar. Veel zal afhangen van
de inzet vande nieuwewethouder.
Hoewel niet vanzelfsprekend, ligt
het voor de hand dat CDA-fractie
voorzitter Jan Joling uit Thesinge
de eerst aangewezenkandidaat is.
Mocht hijdezebeker aan zich voor
bijlaten gaan,dan isBenBolt(werk
zaam in Thesinge!) de eerstvol·
gende op de lijst.
Er bestaat dus een goede kans dat
naast de in Thesinge wonende
PVDA-wethouder ReintJurjens, ook
detweede wethoudereen band met
Thesinge heeft.
Hoezo Thesinge eenbuitendorp van
Ten Boer?

Begroting 2000
In november buigt de gemeente
raad zich over de begroting voor
het jaar 2000. Veel geld wordt er
uitgetrokken voor zaken diedeleef
baarheid inde dorpen vergroten.
Voor het gebied van Garmerwolde

en Thesinge wordt erveel geld uit
getrokken voor de Ommelander
fietsroute. Deze route maakt het
mogelijk een rondje te fietsen van
Stadsgewestpark Noordijk, via
Garmerwolde, Ten Boer, Stedum,
Sint Annen en Thesinge weer naar
Noorddijk.
Hiervoor wordt onder andere het
lietspad langs de Stadsweg volle
dig gereconstrueerd en verbreed.
Het lietspad Thesingerlaan is in
middelsalaangelegd. Omde kos
tenvan de fietsroutete kunnenbe
talen wordt dereconstructievan de
G.N. Schutterlaan verschoven naar
het jaar 2001. In dat jaar gaat trou
wens heel Thesinge opdeschop in
verband met verbetering van de
riolering en de openbare verlich
ting.
In de begroting 2000 is f 45.000,
uitgetrokken om iets te doen aan
onderkomens voor de jeugd in de
buitendorpen. Ook door de jeugd
van Thesingeen Garmerwolde zijn
hiervoorwenseningediend.Dit jaar

zal nog bepaaldworden welke van
de buitendorpen hiervoor in2000of
2001in aanmerking komen.
Ouderen willen graag inhun eigen
dorp en omgeving blijven wonen.
Voor sommigen wordt dit moeilijk,
omdat ze allerlei klussen als gras
maaien, kleine reparaties, zware
dingen verplaatsen en dergelijke
niet meer zelf kunnen doen.Omdit
probleem op tevangenkomt ereen
klussenpool van werkelozen, die
onder deskundige begeleiding te
gen een geringe vergoeding klei
nere klussen voor ouderen en ge
handicapten kunnen doen.
Wilt u de behandeling van de be
groting meemaken, dan kan dat op
dinsdagavond 9 november en
donderdagavond 11 november
vanaf 20.00 uur in de raadszaal
van het gemeentehuis van Ten
Boer.

Sicco Laagland

De voorstell ingen voor de komendemaand:
Tergelegenheid vanhet 1O-jarigbestaan vande StichtingOSA, isereen
jubileumconcert. Dit concert wordt uitgevoerd door het ensemble
"Herfsttijlloos". Wiekie Struiving e.a. (zang) en Nanne van der Werft
(piano) brengen liederen en aria's ten gehore.
Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 7 november, 15.00 uur.
Toegang: 15,-~eden CVgTB 13,50 en kinderen tot 13 jaar gratis.

Op z'nGronings! 't LesteLaidjeiseen ontroerend Groningstal igmuziek
theaterstuk over debewoners van een levendige volkswijk. Het geheel
speeltzichaf indeFolkingestraat anno1938.'tLesteLaidjeisreeds tezien
indestad Groningen, maar binnenkort ook vlak naast dedeur!
Waar? Het Buurhoes inTen Boer.
Wanneer? Vrijdag 12 november, 20.30 uur.
Toegang: f 12,50~eden CVgTBf 10,-.
Reserveren is aan te raden! Tel. 302 47 52.

En natuurlijk Theater te Water met dewinterproductie: "Duivinnenmelk".
Tja, deze theatergroepisinmiddelszobekend, duswat nog teschrijven?
Gewoon gauw reserveren!
Waar? Het Buurhoes in Ten Boer.
Wanneer? Donderdag 25 november, 20.30 uur.
Toegang f 1 5,-~eden CVgTBf 10,-.
Reserveren: tussen 19.00 uur en 20.00 uur 3021366.

HetkamerkoorTirana uitGroningen brengtonstenslotte inde kerstsleer:
o.l.v. Geert-Jan van Beijeren zingt het koor werken voorde kersttijd.
Waar? Kloosterkerk Thesinge.
Wanneer? Zondag 19 december, 15.00 uur.
Toegang:15,-~eden CVgTB 13,50 en kinderen tot 13 jaargratis.

~cv,,,

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - Oft. Suzuk l Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
(() 050 • 3021624

Werkplaats 's maandags
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VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

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

~
PETER KUIL.
'j'#'t11'd/t[ffJd#;'1', j
Noordd ijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

Uw ad res voor;

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schutte rlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon: (050) 314 44 04
fax: (050) 302 I I R2
prive: (O'iO) 302 13 I ')

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pa llet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
+ Palletwagens
+ Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way"prot. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Teleloon 050 · 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581 046



doenalsSinterklaas-cadeautjes)en
vergeet vooralde intekenlijst niet.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

heid om mee te doen. Dus: koop
veel ansichten (ze zullen het goed

Het 2S"jarig bestaan van de
Garmer en Thesinger Express 
volgend jaar- laten we niet on
gemerkt voorbijgaan. Ukuntbln
nenkortal meedoen.

Tip voor Sinterklaa,s:
I
I
I

Kaarten en intekenlijst I
... ze komen eraan!!

De fotografen uit Garmerwolde
(HenkRemerie) enThesinge (Wol
ter Karsijns) hebben een mapje
gemaakt met tien mooie dorps
gezichten. Vóór 5 december aan
staande kuntu in het bezit zijn van
deze prachtige ansichtkaarten.
Redactieleden van deG&T komen
persoonlijkbij u langs om dekaar
ten teverkopen. Ook zullendekaar
ten te koop zijn bij de plaatselijke
winkeliers: Johan Mollema, Agri
markt, t Jopje en De Wingerd.
De opbrengst komt ten goede aan
het jubileumboek, datvolgend jaar
verschijnt. Hieraan wordt al volop
gewerkt door diverse auteurs. Te
gelijk met de kaartverkoop komt
men bij u aan de deur met een
intekenlijst. Het boek zal tussen de
30en 35 gulden gaan kosten; hier
voor krijgtu een heerlijkdik boek
werk vol tekst enfoto's,metdehele
geschiedenis van 25 jaar dorps
krant. Oude verhalen worden her
verteld, ontwikkelingen van kort of
lang geleden komen weer even te
rug ... dorpsgenoten van weleer
staan opnieuw in deschijnwerpers

Dit wordt een document datu niet
wilt missen.
De financiering van dit heleproject
hangt mede af van Uw bereidwillig-

Agenda
zaterdag 30 oktober
17.00 uur: plaatsing informatiepaneel
langs de Rijkswegbij Garmerwolde
dinsdag 2november
Hertst-wandeltochtbf de Ennemaborg;
vertek 09.00 uur (NBvP)
vrijdag 6 en zaterdag 7november
20.00 uur: Historische avond in café
Molenzicht
zaterdag 6 november
20.00 uur: Historische avond in 'De
Leeuw"(eninde andere dorpen vande
gemeente Ten Boer)
zondag 7 november
15.00uur:OSA-concert inde Klooster
kerk teThesinge
woensdag 10 november
19.45 uur; t Buurhoes: Thema-avond:
Vrouwen in lokale besturen. (NBvP,
afd. GarmerwoldeenTen Boer)
vrijdag 12 november
20.30 uur: t Buurhoes; Groningstalig
muziektheaterstuk "t Leste Laidje"
maandag 15 november
20.00 uur: Najaarsvergadering Dorps
belangen Garmerwolde
zaterdag 20 november
13.00 uur: Intocht Sinterklaas in
Garmerwolde
20.30 uur; De Leeuw: 'Wester" met
'Ficus en Vitroazie"
woensdag 24 november
19.45 uur; De Leeuw
donderdag 25 november
10.00 uur: KoffiemorgeninKerkhörn
20.30 uur; De Leeuw: Vergadering
Feestoommissie Garmerwolde
20.30 uur; t Buurhoes:Theater te Wa
ter met "Duivinnenmelk"
donderdag 26 november
kennismakingsavondnieuwebewoners
Thesinge
zaterdag 27 november
14.00 uur: Intocht Sinterklaas in
Thesinge

TOMMY
Voor vakkundigebehandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

® 050·5421615

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Redac tie
Redacti e Garmerwol de:
Willemien Bakker-Foekens, Karel
Drabe, Carel Hazeveld, Hans
Klamer, DettaV.d. Molen, Bineke
Veninga.
Fotograaf :
Henk Remerie 050 - 5419630
Eind· redactie
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26, 050-541 53 35

Redactie Thesi nge:
PetaJurjens, Roelie Karsijns,
LucieKol-Slachter, Metha Nijkamp,
Kirstenvan Galen-de Wolf,
TruusTop.
Fotograaf:
WolterKarsijns050-302 20 71

Ad ministratie:
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 3896.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Foto van de maand:
Een zaterdag in oktober ...
Ligt er een schat begraven bij de
fam.Jansen ofwordthiergewerkt?
(Foto; Henk Remerie)

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.

Geen krant ontvangenof wilt Uextra
kranten? Bel PetaJurjens:
050-30238 96.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

12

..We hebbeneenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerl<.enomvoordekinde
rentezorgen.
Danwillen we minder aan onzehypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebei net afgestudeerdendi
rect aan het werl<.. Mijnvriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

..Wezijn op zoek naar een hypo
theek waar we later weeruit kunnen
puffen. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dal?
Ja. dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet.Metdenieuwe OpMaat
Hypotheekvan de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd is uit
een lening eneen verzekering. En af
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan .

Bel met éénvanonzehypotheek
adviseurs:
Jacob Arends ol Sjoerd Cats
telefoon (050) 3039494

Garmerwolders
@IP~~il~fç~

De Feestcommissieheefthet sei·
zoen 1998199 weer afgesloten.
Binnenkort gaan we ons bezin
nen ophetkomende jaar,hetjaar
2000. Daar degroep enigszins is
uitgedund, zoeken we nog en
kele enthousiaste personen die
mee willen helpen.

Kom vrijblijvend kennismaken op
onze eerstvolgendebijeenkomst in
dorpshuis "De Leeuw" d.d. 25 no
vember a.s.; aanvang 20.30 uur.

Wil je liever eerst wat informatie?
Neem dan contact op met Geesje
Santing, Oude Rijksweg 2,
Garmerwolde; tel. 541 33 03.
Ook mensen die een hekel aan
vergaderenhebben,maarwelhand
en spandiensten willen verlenen,
kunnen zich melden.

Losse nummers f 2,.

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijkdonderdag 18 novem
ber 19.00 uur, zo mogelijk
eerder .

Kerkdiensten
7 november
10.00 uur Garmerwolde, ds. S.
Ypma
14.30 uur ds. J.J. Timmermanl
Bedum
10 november
19.00 uur dhr. H. Dijkstral
Gasselternijveenschemond
14 november
10.00 uur Thesinge, ds. A.F. Kris
tensenlUsquert
14.30 uur ds. F. de JongeNries
21 november
09.30 uur Thesinge, ds. S. Ypma
11.00 uur Garmerwolde, ds. S.
Ypma
19,00 uur ds. B. van de Woudel
Middelsturn
28 november
10.00 uur Garmerwolde, dhr. A.G.
Lergner/Groningen
14,30 uurdrs. H. HoekstrajEmmen


