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In Holland staat een huis
en in Amerika een Hollandse molen
Het is een oud kinderliedje over dathuisin Holland, enik vond het altijd wel aardig om datgedurende depassende leeftijdsperiode van de
kinderen tezingen. Ook omdat 't liedje eigenlijk aangeeft hoeveel ersindsdien veranderd is,want mijnindruk van hettegenwoordige Holland
is dater nu eigenlijk alleen maar huizen en wegen zijn.
Het liedje doet mijn gedachten afdwalennaar zeilschepen,klompen,
bewaarappeltjes, trekschuiten, molens, koetsen, tonnen, paarden,
boezeroenen, blauwe kielen enz
enz. Het meeste uit dit lijstje bestaat allemaal nog wel, maar het is
zo sterk veranderd dat het nauwelijks meer te herkennen is. Het lukt
mij tenminste nauwelijks om me
voor te stellen hoe een trekschuit
veranderd is in een moderne duwboot.
Het vreemde indit rijtjeouderwetse
dingen is de klomp: die bestaat in
het jaar 2000 nog helemaal als de
klomp van vroeger. Weliswaar zag
het er een paar jaar geleden even
somber uit voor de Nederlandse
klompenindustrie, want er was
sprake van dat de klomp niet zou
voldoen aan een Europese richtlijn
voor vei ligheidsschoeisel. Ze moeten daar in het westen denk iktoch
wel veel agrarisch en fysiek benul
verloren hebben, want een ieder
diewel eens heeft meegemaakt dat
een paard op jevoet isgaan staan,
of een ieder die wel eens een stapeltje bakstenen uit de handen heeft
laten vallen, weet dat bij dit soort
ongelukjes de klompendrager geen
spier op het gezicht vertrekt. De
klomp is behoorlijk sterk, en de
ronde vorm doet de hoef of baksteen keurig afglijden. Het heeft
een duurbetaalde studie gevergd
om aan te tonen dat het goed en
bovendien goedkoop veiligheidsschoeiselis,iets wat een mens denk
ik op z'n klompen had kunnen aanvoelen. Maar daarmee heeft de
klomp de Europese Unie wel degelijk gehaald.

opgevat om een Hollandse molen
neertezetten. Er isheelwatgetobd
over die molen, totdat men op de
gedachte kwam om ereens over te
spreken in Holland (een plaats ca.
900 km van Fulton, in de staat
Michigan !I)waarookeen Hollandse
molen staal. Dit is een korenmolen
die in 1963 vanuit Brabant (hier in
Nederland !) overgezet isnaar Holland (daar inMichigan dus I). Daarbij was Lowland Consultants betrokken, en daar is Jan van Dijk
weer bij betrokken; en omeen lang
verhaal kort te maken: er is uiteindelijk besloten in Fulton een beltmolen te plaatsen.
De Havenga 's op de boot bij hun bedrijf aan de Oude Rijksweg in
Garmerwolde; v.l.n.r. Peter, Johan en vader Harm Jan.

De beltmolen in Futton
Er zijnveel soorten molens,maar ik
kreeg de indruk van J. Havenga dat
Firma Havenga
Lang, lang geleden ...
alle molens in feite op dezelfde
Het isduidelijk dat iktoch welerg ga Lang geleden (zeg 150 jaar of zo) manier gebouwd worden. Nemen
afdwalen en dat ik als de wiede waren erGroningers, voornamelijk we bijvoorbeeld de watermolen
weerga dat liedje uit m'nhoofd moet uit de omgeving van Warffum en langs de Maar in Noorddijk, dan
zien te krijgen. Iedereen weet wel Pieterburen, die besloten te emi- staat op de grond een sterke 8van huizen in Holland, maar bij die greren naar Fulton (lIIinois) inAme- hoekige constructie. Op die 8-hoemolen in Amerika ligt dat toch wel rika. Ze waren kennelijk dik tevre- kige constructie staat de kap, die
anders: dat roept vragen op, zeker den met hun bestaan aldaar, want kan draaien om de wieken in de
als blijkt dat de fa. Havenga inde loop van de tijd hebben zich er wind te zetten.
(Garmerwolde) daar bij betrokken nog meer Groningers bijgevoegd, Verder zijn er natuurlijk de wieken.
is. Tijd dus om met de grootste zodat er in Fulton een behoorlijk Hetverschilindemolenszitvoornaspoed tegaan praten met Johan en grote Groningse enclave ontstaan melijk in hetgeen onderin die 8Peter Havenga over die molen in is,waarvan een gedeeltenog steeds hoekige constructie wordt aangeAmerika.
Gronings kan spreken.
dreven. In het geval van een graanIn de loopvan het gesprek bleek dat Deze Groningse Nederlanders (of molen zijn dat de maalstenen. Nu
het liedjenog zo gek niet was om in Nederlandse Groningers, ik weet schijnt het bij een graanmolen toch
de stemming tekomen: molens zijn nooit wat voorop moet) houden hun het handigste te zijn geweest om
niet meer van economisch belang, afkomst in ere, want elk jaar hou- die in of vlak bij het dorp neer te
het is nostalgie, het zijn kleine mu- den ze rond 6 mei gedurende een zetten, maar dat gaf als probleem
sea.En zo ligt het inAmerika net zo. week de zogenaamde Dutch days dat er niet genoeg wind gevangen
In feite zou ditstukjekunnen begin- (= Hollandse dagen) met klompen, werd door de huisjes van het dorp.
nen als een sprookje: lang, lang klederdracht en tulpen. Op een ge- Om die reden werd de molen 'op
geleden .....
geven moment isinFulton het plan stelten' gezet. Een voorbeeld is de
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molen in Thesinge: de constructie
vanaf de grond tot aan de houten
omloop isdestelt-construcfie,vanaf
de omloop is het in feite dezellde
molen als dewatermolen in Noorddijk.Demolen inThesinge heet dan
ook een steltmolen.
In plaats vandemolenopstelten te
zetten, kan de molen ook op een
belt gezet worden (belt- belt, denk
bijvoorbeeld aan hetwoord vuilnisbelt). Zo'n molen heet (u raadt het
al)eenbeltmolen, en ditisdemolen
in Fulton.
Op bijgaande tekening (van de
websitevan deFa. Havenga)ziet u
deze molen. De belt is daar al van
nature voor een gedeelte aanwezig
want deachterkant van debelt isde
dijklangsdeMississippi.De hoogte
van de belt is ongeveer zes meter,
ongeveer net zo hoog als de omloop van de molen in Thesinge.

den ze net zo verbaasd. Dus elke
molen staat los op het fundament,
en daarmee kan elke molen net
zoals een tuinbankje versleept of
omgeduwd worden.
1 Gekke is dat zo'n molen bij een
zware storm niet omwaait of verschuift. De a-hoekige constructie
weegt zo'n 40 ton, de kap zo'n 20
ton, dus samen 60 ton en kennelijk
is dat zwaar genoeg om gedurende
honderden jaren zware stormen te
doorstaan.

Rust roest
Anno februari is demolen in Fulton
nog niethelemaal af.Errest nog het
metselwerk (het metselwerk is op
detekening goed tezien) waarvoor
stenen gebruikt worden dieafkomstig zijn van een 150 jaar oude
boerderij.
Het metselwerk is door de fa.
Havenga gepland inmaart, waarna
Verscheept naar de V.S.
deoplevering zal plaatsvinden op6
Demolenisdoor een molenbouwer mei dit jaar gedurende de Dutch
te Heiligerlee (de fa. Molema) ge· days.
bouwd. Vanwege het gereedschap Er komt ook een vrijwillige molewas het noodzakelijk de molen in naar, want het schijnt dat voor een
Nederland te bouwen, waarna de molen geldt: rust roest, een molen
molen in onderdelen verscheept is moet draaien om nietafte takelen.
naar de VS. Daar is de molen als Deze molenaar krijgt een spoedeenlegpuzzel weer inelkaargezet. cursus van de Molenstichting. En
Het was een verrassing te horen tenslotte is het de bedoeling dat er
dat de molen niet direct opdebelt ooit nog eens maalstenen in kowerd opgezet.
men,want voor diemaalstenenwas
De a-hoekige constructieen dekap totnu toe geen geld.
werden apart opgebouwd, waarna En daarmee staat in mei 2000 een
met behulpvaneen zwarekraan de Hollandse beltmolen langs ... de
a-hoekigeconstructie ophet funda· dijk van de Mississippibij Fulton in
ment is gehesen. Daarna zijn de Amerika.
Karel Drabe
kap en de wieken erop gehesen.
Maar 't meest verrassende vond ik
nog wel om te horen dat geen enkele molen wordt vastgezet op het
fundament.
De Havenga's zullen wel een binnenpretjegehad hebben toen ze dit
vertelden,want inAmerikareageer-
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Tekening van de molen. Gezicht vanaf de Mississippi.

P.S.: Waarik bij het schrijvenvandit stukje af entoe hoorndol van
werd is deverwijzing naar "Hollandse molen' en ' Holland'. Het is
bij ' Hollandse molen' in feite niet duidelijk of bedoeld wordt de
molen in het plaatsje Holland (vergelijk: Thesinger molen, dat is
dus de molenin Thesinge), of dateen type molen bedoeld wordt
zoals die in Holland (het land Nederland dus, niet het plaatsje
Holland) werd gebouwd. Er zijn vanwege die dubbelzinnigheid
onverwachte zinnen te maken, maar op een gegeven moment
begreep ik er zelf geen snars meer van.
Dus, als in dit stukje staat "Hollandse molen' , dan is dathet type
molen uit Nederland.-Enalsindit stukje "Holland' staat, dan is dat
Nederland, tenzij erbij vermeld staat "plaatsje' .

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTORENHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lld • 00. Suzukl Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

Rijksweg 15 • Garmerwolde
® 050 - 3021624
Werkplaats 's maandags

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht
Tevens :
Suede -reiniging
stoppage en
kledingrep aratie

GOED VOOR UW GOED

De Martini manege
De eerste paarden zijnn eral! Ophetmoment datwij dit schrijven (20
februari) wordter nog druk aan de afbouw gewerkt. Eind april is de
officiële opening, maar vanaf begin maart kan eral worden gereden.
Dat is ook wel nodig, want voordat de Special Olympics - een groot
internationaal sportevenement voor verstandelijk gehandicapten·
er worden gehouden, moeten alle kinderziektes eruit zijn.
Petra Datema: "Bruikbarepaarden
zijn nog steeds welkom . We hebben zo'n 35 tot 40 paarden nodig;
gelukkigzijn er al heel wat reacties
binnengekomen. Maar hoe meer
paardenwe hebben,hoe meer keus
voor de deelnemers. De paarden
komen een week vóór die tijd: om
gewoon tewennen en om de paarden te leren kennen. Het is een
gigantisch groot evenement; het is
voor ons ook best wel een beetje
apart. Voor het werk erom heen zijn
ontzettend veel vrijwilligers nodig ;
denk aan parkeerwachter, huishoudelijke klusjes, opruimwerkzaamheden, EHBO, notulist, enz.
enz.Mensen die het leuk vindenom

een of meerdere dagen te komen
helpen, kunnen contact opnemen
met deMartinimanege,tel. 050·541
62 72 of 06-512 396 47 of rechtstreeks met deSpecial Olympics.

De eerste paarden zijn eral. Vanaf beginmaart kan erworden gereden
De sporters kunnen uil 52 verschil·
lende landen komen. Op maandag
29 mei beginnen allesporten.Maandag en dinsdag zijn de trainingsdagen, woensdag devoorbereidlngen op de wedstrijden en donderdag en vrijdag de wedstrijddagen.
Zo rond negen uur/half tien begint
het dagprogramma; tot zo'n uur of
vijf. De deelnemende mensen en
hun aanhang komen per touringcar
vanaf Kardinge.

... (Foto: Henk Remerie)

bevalt het, dan blijfje gewoon wat
Graag veel publiek!
We hopen op veel belangstellen- langer of kom je nog eens terug.
denvanbuitenaf. Dat isookvoorde Het is best leuk om te zien hoe dat
deelnemers heel leuk: hoe meer er rijden met verstandelijk gehandiwordt geklapt, hoe meer ze genie- capten gaat, om te zien wat ze
ten. Iedereen mag gewoon binnen allemaal kunnen. En jedoetde deelnemers er een gróót plezier mee."
komen lopen ; er is geen entree.
Er zijntribunes bij deringen, erzijn
HiJ/ie Ramaker-Tepper
zitplaatsen genoeg. Heb jeeen uurtje over, kom dan even kijken. En

Multi-culturele feestavond Stiefbeenen zoon

BIED TE KOOP AAN:

In het kader van de Stichting Eeuwfeesten gemeente Ten Boer is er op zaterdagavond 1 april een grote
feestavond in de'fTiggelhal.
Een bont programma met onder
meer:
• Afrikaanse dans, Salsa, Streetdance
• een bruisende modeshow
• een optreden van degroep "Turt"
• zang en dans van kinderen van
basisscholen uit de hele gemeente
• stands met exotische hapjes en
verkoop van kleding, stoffen en
produl<tenvan ideële organisaties

• muziekvanAfrikaanse drummers
Plaats:
Tiggelhal Ten Boer
aanvang:
20.00 uur.
Gratis busveNaer.
Vanuit Garmerwolde:
dorpshuis "De Leeuw" 19.05 uur
Openbare Basisschool 19.10 uur
Vanuit Thesinge:
Oudman
19.20 uur
Molen
19.25 uur

's Avonds vanaf "De Tiggelhal" om
23.30 uur, 00.30 uur en 01 .30 uur.
Vanaf 29 maart staat er een bus
van het COS ophet terrein van het
asielzoekerscentrum met een spannende tentoonstelling voor alle
hoogste groepen van het basisonderwijs.

TE KOOP
GEVRAAGD:

I \ /D~

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewe nborg)
9734 AC Gron ingen-Ruischerbrug

050 · 5416135

Hardhouten banken .... 99,95
Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen v/a
10,Karpetten nieuw à 59,Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

Stripboeken foof eentodeprijs
Stalramen
Oud gereedschap
De witgoedelektro specialist.
Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ookvoorinbouwapparaten.

J1Hll!J ~j " lJml ~rnBI1ljn g

Stiefbeen en zoon
U1gersmaweg 147 • 9731 BR Groningen
lel. 050-5492913 - fax 050 -5491660
aul,le!.06-53423019
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Oproep aan ondernemers en
verenigingen inGarmerwolde
De Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde heeft het voornemen een totaal nieuwe Dorpsgids samen te stellen en uit te gaan
geven, aangezien de vorige gids uit het jaar 1994 is enwe aan een
nieuwe toe zijn.

Natasja Kleveringa, ons nieuwe redactielid. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Een nieuw redactielid!!!
Altijdwelkom, zekeralsze zoenthousiast zijn alsNatasja Kleveringa.
Ze schrijftal zolang ze zich kan herinneren. Verhaaltjes, gedichten.
Haar carrière bij de G&T begon toen ze door Susan de Smidt werd
gevraagd een stukje te schrijven over de jeugdcommissie. Dit was
haar goed bevallen, dus de stap naar onze redactie was snel gemaakt.
Toen ze 19 jaar oud was, ruilde
Natasja het ouderlijk huis in voor
Groningen stad en ze is indelaatstetien jaarongeveertien keerverhuisd. Zo veranderlijk als de lucht,
zei haarmoeder altijd.

jeugdcommissieThesinge,deBSO
in Garmerwolde, ze maakt schoon
in de peuterspeelzaal en past ook
nog opandermans kinderen (ze is
gek op kinderen en dit is wederzijds).

Natasla kreeg behoefte aanrusten Gelukkig had ze in haar drukke lestilte en kwam inThesinge terecht. ven ook nogtijdvoor de G&T, want
Hier woont ze nu alweerruim twee - Natasja - jebent heel erg welkom.
jaar. Na een valse start is ze sinds
Nieuwjaar weer erg gelukkig met
Kirsten
Alex Mollema, ze heeft een leuke
vriendenkring en voelt zich helemaal thuis in Thesinge.
Natasja is een bezig bi~je .
Naast haar werk in verpleegtehuis
Coendershof is ze betrokken bij de

Uiteraard wordt deze gids geheel
aangepast aan de huidige stand
van zaken ophetgebied van bedrijven en verenigingen in ons dorp.
Van de bedrijven willen we graag
de naam, branche, het adres en
telefoonnummer weten; van versnigingen naam, plaats van samenkomst, het secretariaat en eventuele verenigingsactiviteiten. (De
bedrijven en verenigingen die wij al
hebbenaangeschreven,hoeven niet
meer te reageren opdeze oproep.)

Mocht uw bedrijf of vereniging zich
duidelijkerwillen profileren,dankunt
u naast de vermelding in het algemene deel van de gids ook nog
tegeneen financiëlevergoeding een
plaatskrijgen opeen van deadvertentie-pagina's.
Graag zagen wij vóór 6 maart a.s,
van u een schriftelijk bericht op het
adres W.F. Hildebrandstraat 24,
9798 PJ Garmerwolde.

Weerbaarheidstrai ning
Inhet kadervan deSocialeDuurzaamheidorganiseertdeNBvP, Vrouwen
van Nu, afdeling Garmerwolde een Weerbaarheidstraining in dorpshuis
'De Leeuw" op donderdag 9 maart a.s., aanvang 20.00 uur.
Mevrouw Djoeki Thomasz uit Groningen geeft een lezing plus
weerbaarheidstraining Sociale Veiligheid vanVrouwen metalsonderwerp: Hoe kun jejeveilig voelen in
en rond hethuis, op straat en inde
stad. Het is een luisterlezing met
actiefgedeeltebijv. overwat jekunt
doen als je bedreigd wordt. Het
actieve gedeelte is altijd vrijwillig.

I

....

Alle vrouwen (ook niet·leden) zijn
van harte welkom.

Zoekt U een
Installatiebed rijf
Thesinge v.o.f.
•
•
•
•
•
•

Electra Kerkstraat 1
Gas
9797 PO Thesinge
Water
Tel. 050 - 3024536
C.V
Fax 050 -3024693
Zink
Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - te l.
K. V.d . Veen - Kolham - te l.
4

050-3010735
0598-393504

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF

H. ZONDERMAN
Engelbert (050) 54 19626
Tevens a nd e r e m e rken en alle r e parat ie s

Garmerwolde Op Internet

Pagc vleYl s p er week

Sinds 9 april 199B, om precies te zijn om 10.53 uur, staat het dorp
Garmerwolde op internet met verschillende pagina's.
Wijwarenwel eens nieuwsgierighoeveel bezoekers we tot opheden
hebben gehad in ons "digitaal dorp".
Tot onze verbazing zijndaternogal er tussen 15.00 en 16.00 uur een
wat surfers, die ook nog opallerlei piek isontstaan,diebijna evenhoog
plaatsen op onze aardbol woon- is als'savondsbijonstussen22.00
achtig zijn. Tot 13 februari 2000 en 23.00 uur.
exact 1B2B, komend uit verschillende landen en werelddelen: Verenigingen uit Garmerwolde die
1340 bezoekers uit Nederland, 55 hun nieuws en andere activiteiten
van een bepaald netwerk, 37 uit de kwijt willen op internet kunnen dit
Verenigde Staten. België 20, Enge- schri ftelijk doorgeven aan Ed
land 10, Duitsland 5, Zwitserland 4, Welling, W.F. Hildebrandstraat22,
Spanje 3, Denemarken 2, Brazilië 979B PJ Garmerwolde.
1, Frankrijk 1, Japan 1, Zweden 1 Jeziet dat ons dorp over degehele
en 371onbekende bezoekers. Verder zijn er nog twee bezoekers uit
Australië; misschien wel oud-inwoners van ons dorp die eens willen
wetenhoe het hier nu reilt en zeilt ...
ofheimwee hebben naar dat kleine
dorpje onder de rook van deStad.

wereld te bezoeken is via de
electronische snelweg.Het adresis
http://cowog.ppsw.rug.nl.l Emailadres Dorpsbelangen Garmerwolde
@ hot mail-cam .
Bezoek ons eens; het is de moeite
waard om onze pagina's, geïllustreerd met vele foto's, te bekijken.

11

Auke Kuipers
Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

auping

De meeste bezoekers komen op
zondag 16%,maandag 15,7%,dinsdag 15,3%, woensdag 14,6%, donderdag 13,6%, vrijdag 13,2% en
zaterdag slechts 11,4%. Het schijnt
dus zo te zijn dat we het ook in
andere landenen werelddelen drukker hebben met anderedingen dan
te surfen op internet.
De meeste pagina's worden bekeken tussen 22.00 en 23.00 uur.
Tussen 04.00 en 05.00 uur wordt
het minst naar ons dorp gekeken;
schijnbaar slapen dan toch de
meeste mensen. Nieuwsgierig als
ik ben, heb ik ook nog even gekeken naar demiddag bij onsenwanneer het aan de andere zijde van
deze aarde avond is. Dan blijkt dat

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890

~
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Voor de
complete
•
woninginrichting
zit u bij ons

op de
QUICK·STEP ·
FLOOR

eerste rang

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

•
•
•
•
•
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PETER KUIL
'jl#'i'@I:(tfli #;J1', 4
Noo rddi jkerweg 13
9734 AS Gro ning en
Telefoon (050 ) 542 18 90
Fax
(050 ) 542 37 78
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WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 97 9 1 KB Ten Boer Tel. : 050 - 302 1383 Fax: 050 - 3021435
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Een gezellig Thesinger dagje in de jaren vijftig
Dat is hetzeker geworden, zaterdag de12e februari! Ondanks debeginnende regen heeft ons"eigen" Thesinger muziekkorps een tochtdoor
hetdorp gemaakt. Halverwege de Dijk sloot een verlate muzikante gezellig aan.
Mottenballengeur
Om drie uur gingen dedeuren van
Ons Trefpunt open. De geur van
oude kleding kwam je tegemoet.
Het werd gezellig druk. De kleding
werd goed verkocht of verhuurd.
Hoeden waren in overvloed verkrijgbaar voor een vijftiger jaren
prijsje van I 7,50 per stuk. Er werd
gegeten en gedronken. De metworsten van slager Siegers en de
victoria'svan bakker Hoekstra waren snel uitverkocht. Kortom : een
geslaagde middag. Ook dankzij
onze mooi verklede jaren vijftig
verkoopsters! Prachtig om je voor
te stellen hoe iedereen er over
twee maand bijloopt. Als in een
levend toneelstuk!

Hoveniersbedrijf
Brouwer

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

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...

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

Waterpartijen &vijvers.
- Houtconstructies.
o

Groningen - Telefoon (050) 541 68 61 / 06 5 1 3554 06
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Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 54 15222
Ook te vinden in de Winkelcent rum van Beyum en Selw erd

Back 10 Ihe siaies
En dan de feestavond; wat een
succes. Om negen uur gaan de
deurenvan Ons Trefpunt opnieuw
open. Zestiger jaren band The
Destroyers begon met het spelen
van hun eerste nummers. De eerstefeestgangers kwamen nietveel
later binnen; dat was een goed
teken voor een beginnend feest.
De dansvloer werd direct benut en
de energiewas niette stuiten. Het
werd vol en warm. Dansendeechtgenoten, geboren in of rond de
jaren vijftig, kwamende dansvloer
bijna niet meer af. Herinneringen
aan zestiger jaren feesten zullen
deze avond vast bij hen boven
gekomen zijn. Maar ook de jongere generaties genoten van de
muziek en dansten er gezellig op
los. Suzan de Smidt haar zelfge-

maakte gehaktballen gingen met
liefdedoor demaag.Barkeepsters
Marijke van Zanten en Emma
Weggemans hebben het mooi gedaan als jongstenopdit feest. Ook
Jan Mollema mag er zijn met zijn
gezelligheid achter de bar.
Rond half twee 's nachts werd het
laatste nummer gespeeld. Er gingenheel watzweetdruppeltjesrichting huis. We hebben de bandleden nog een balletje (gehakt)
toegestopt en bedankt voor hun
enthousiasme. Ze hebben begrepen dat Thesingers willen en kunnen dansen.
Organisatoren en iedereen tot
ziens en bedankt.
Tekst: Natasja
Foto's: Wolter Karsijns
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Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CO Ten Boer

BOUW v.o.f.

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

9798 PA Gormerwolde
Fox: 050 5419268

({) 050 - 3021210
Geopend: di. Vm vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 t ot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)
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Fotogroep/club Garmerwolde
Enkele bewoners van het dorpGarmerwolde zijn bezig initiatieven te
ontplooien omtekomen tot het oprichten van een fotogroep of club.
Bij deze doen ze een oproep aan mededorpsgenoten omzich aan te
melden alslid van deopterichten club/groep; het gaat natuurlijk om
mensen die fotografie als hobby hebben of willen hebben.
Wij zien het als een niet te grote
groep, waar iedereen -jong enoud
- lid van zou kunnen worden (vanaf
16 jaar). Het bezit van een professionele camera mag, maar hoeft
niet: een goed creatief oog en een
simpel fototoestel is al voldoende.
Het is de bedoeling dat we één

maal per maand bij elkaar komen
op een nognader tebepalen plaats
ofruimte.Wij denken aanhet dorpshuis; een en ander houdt verband
met het aantal aanmeldingen.
Op deze bijeenkomsten gaan we
elkaars werkstukken bekijken, opdrachten bespreken en uitvoeren.

Eenknappeopname van een boom langsdeoude Stadsweg,richting Lewenborg.
(Auke Kuipers, 1999)

We denken hierbij aan de organisatie van foto-tochten door het
Groninger land ofnaar het Wad en
- bij een goede deelname en een
schitterende foto-inzending - het
verzorgen van exposities opdiverse
locaties.

ven; een club waarin niets moet,
maar allesmag.Omdat we toch een
zekerniveau nastreven,ligt hetinde
bedoeling af entoeeen vakfotograaf
of bekend amateur uit te nodigen
voor hetbekijkenvan zijnlhaarwerk
of een lezing over het werk.

Kortom: het moet een kleine groep
amateurfotografenworden die met
plezier de hobby fotografie-bedrij-

Deinitiatiefnemers zijn:Hans Klamer,
Jan Noordhof en Auke Kuipers. Inlichtingen en opgave bij Auke Kui·
pers,W.F. Hildebrandstraat24,9798
PJ Garmerwolde, telefoon 050-542
59 11.

Een voorbeeld van portretfotografie.
(Auke Kuipers, 1984)

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

Telefoon

06·5461 1091

&,·I ijk Hout V.O.F.

Dagelijks geopend van:

Voo.hee" KI" "de. r \ "liek
____- - - - D A G E L//K S
•
•
•

g roen ten & f r u l t
aardappelen
schar rele ie ren

l' ER S E :
•
•
•

b iologische t e e l t
boerenzu ivel
salades

Oorpsweg 1. Garmerwolde Tel.: 050 ·4042921 / 5418462 Fax.: OSO · 4042922
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Eiken tafels op maat
(of iedere andere houtsoort)
Gerard en Marg reet Klunder
Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 • 5494580
Fax 050 - 5494579

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

Toneel in het Buurhoes te Ten Boer

Eéntlenleelneemsters:

Door de Stichting Eeuwfeesten gemeente Ten Boer is een toneeldag voor een groot aantal kinderen uit
de groepen 7 en 8 van de basisscholen georganiseerd.
Leden van Bestel Theater uit Ste- gekregen in zorgcentrum Bloemdum en enkele vrijwilligers zijn de hof. Om vijf uur werd voor ouders,
hele zaterdag bezig geweest om familie en alle andere belangsteleen toneelstuk in te studeren en lenden het toneelstuk opgevoerd.
Dit werd echter zo drukbezocht dat
zelf een decor te bouwen.
Het toneelstuk ging over een dorp erniet genoeg plaatswas voor alle
inde Middeleeuwen waar een boze publiek; ze stonden achter de bar
koningin wilde dat iedereen gelijk en opstoelen om toch vooral maar
zou zijn. Natuurlijk wilden alle be- niets te missen.
woners zich zelf en dus uniek blij- Ondanks dat was deze dag, het
deoor en het toneelstuk zeer geven en kwam er een opstand.
slaagd.
Tekst + foto:
Tussen de middag hebben alle
Willemien Bakker-Foekens
scholieren een lunch aangeboden

MarilynBakker, groep 7

1976 Wist U nog dat ••••?
• de jaarvergadering van Dorpsbelangen Thesinge door 39 personen werd bezocht?
• de heer J. van Dijken de notulen
voorlas endat op zo'n manierdeed,
dat hijdemensenletterlijkciteerde?
• de contributie verhoogd werd
van f 3,25 naar f 4,25 en dat dit
menalgemene stem menwerdaangenomen?
• deheer J. vanZanten 30 jaar lid
was van de Vereniging Dorpsbelangenendaarvooreenpresente
kreeg van de voorzitter?
• de heren Havenga en Dümmer
de abri repareerdendoor ieder een
deel voor hun rekening te nemen?
Havengazorgde voorzeven ruitjes
multiplex en Dümmer voor zeven
ruitjes draadglas.
• er een plan op tafel kwam voor

een Dorpshuis? f 100.000,- was
echter te weinig, volgens de voorzitter' men moest minstens rekenen op f 200.000,-.
• dedamesvolleybalploeg uit deL.
V.d. Veen straat op het kerstvolleybaltoernooi in Ten Boer er met
de beker vandoor ging, dankzij de
harde opslag van de dam es:
Heuving, Jurjens en Boschma?
• de Thesinger jeugd het slepen
op oudejaarsavond niet verleerd
was en het schoolplein vol stond
met allerlei spullen? (vooral melk·
bussen)
• in de plaatselijke Top-Tien de
Bohemian Rhapsody van Queen
bovenaan stond?
• het bestem mingsplan Molenweg
in Thesinge door Gedeputeerde
Staten werd afgewezen?

centrale verwarming
elektrische installaties
sanitair
loodgieterswerk
zinkwerk endakbedekkingen

Kaartclub "De Eendracht"
Op de jaarvergadering van kaartclub "De Eendracht" in Thesinge
waren 24van de30leden aanwezig.Dedrieaf1redende bestuursleden,
Mevrouw Kampen en de heren R. Koopman en A. ten cate, werden
herkozen.
De kaartkampioen over het jaar 1999 bleek Roelie Dijkema te zijn. Met
53099 punten won zij de beker. Tweede werd Gerrit Boer met 52160
punten. De meeste marsen behaalden mevr. Kampen, mevr. van der
Meer, A ten Cate en K. Steenhuis; nl. elk 20 stuks.
Na afloop van het officiële gedeelte werd er gekaart om mooie vleesprijzen.
Nieuwe leden zijn van harte welkom. Er wordt gekaart op elke laatste
zaterdag vandemaand incafé Molenzicht. Als ubelangstelling hebt: kom
gerust een keertje langs en doe mee.
Roe/ie Dijkema

HO F5TEDE~
. •. SCHILDERS v.o.f .

'\\;;';1.

VAATSTRA
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B.1I.

Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 301 0625

o

Waar borg
In st a ll a t e ur

\8

BEKKEMA
net even iets anders

\oM\

Installatietechniek

Zaterdag 5 februari is erin het
Buurhoes een toneelstuk en
dat allemaal in één dag.
Er waren veel rollen, zoals:de
Koningin,Bewakers,Gevangenen, Tippendeals, Lellebellen,
Boeren, Medicijnmensen,
Kermisklanten, Clowns en
Zwervers.
Ook kon je meehelpen omhet
decor opte bouwen.
Aury, Judith, Laura, Marieke,
Marilyn, Rolf, Arne en Johan
deden mee en later kwam
Tamara ook nog.
De voorstelling was zo spannend dat er zelfs te weinig
plaats was voor alle publiek.
Ik zelf had een leuke dag.

"

G.N. Sch ut t er laa n 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Afdeling v er s
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fru it
• Slijt erij . Kaas . Zuivel
Specialiteiten
• Barbequ e-.Gourmet-.
Fondue - en Salade schot els.
• Hapjes en bi ttergarni t uu r.
• Fruitmand en.
Hoofdweg 42 - Harksted e
OSO - 404 12 18
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Verandering van eigenaar (;)

Voorjaarsvergadering
Op dinsdag 21 maarta.s. houdt deVereniging van Dorpsbelangen
Garmerwolde haar traditionele voorjaarsvergadering in dorpshuis
"De Leeuw", Oude Rijksweg.
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur).
Naast de bekende agenda is er na afloop van de vergadering de
introductie van een nieuw spel: "Het Garmerwolder Ganzenbord·
spel".De opkomst van alle leden is zeer gewenst.
Het Bestuur

Jlr~~\v)

Boekholt opticiens is al enkele jaren een trouwe
adverteerder van de G&T. De heer Hensbroek is,
/ ,\ ~,/
zolang Boekholt in Lewenborg zit, de
\J .-~ ./
bedrijfsleider. Vanaf heden kunnen we de
heer Hensbroek feliciteren, want hij is nu de
I} /
nieuwe eigenaar van de optiekzaak
/ ( /' I
geworden. Ook hij blijft de G&T trouw en
; ( 1
1; (
zal, zoals u deze maand al kunt zien,
~ </~ '\
verdergaan onder de naam
~
Boekholt-Hensbroek OPTICIENS. Nogmaals van harte gefeliciteerd en
we hopen natuurlijk van harte dat ook de mensen vanuit deOmrnelanden de zaak vandeze enthousiaste ondernemer blijven bezoeken!

h..-,

j(

Wij, groep 7/8 van basisschool "De Til" zijn bezig met een zelf
geschreven soap "Knock-out",
Een kleine samenvatting:
aan het einde van het schooljaar.
Groetjesvan despelers van desoap
(groep 7/8 van "De Til" inThesinge):
Regina van Zanten, Femke Ton,
Ma~a Heidema,Heleen Ridder,Roos
Plaatsman, Miranda Schuppert,
Elsbeth Balkema, Corine van Houten, Wisse vandenBerg, Marco van
deBelt, ~an Kol,KlaasKol,Laurens
Polgar, Joost Behrendt, Martien
Plaatsman,Patrickvan Zanten,Alex
Sarfo, Joost van de Berg, Michiel
Weggemans en onze juf Jessica
Wil je weten hoe het afloopt? Kom Kloosterhuis.
dan kijken. De soap laten we zien

Het gaat over de school "Knoekout".Ergebeuren grappige, zielige,
romantische en spannendedingen.
o jee, defamilieVerbruggenwordt
bestolen!! Wie is dedader?
Desiree wordt hysterisch en houdt
het niet meer uit. Ze zal de dader
vermoorden als zehem ziet!
Zal dat goed aflopen?
En is meester Bemand nou wel
echt bang voor Gera van Martine,
of iserietsanders tussendietwee?

Schaakjul Marijke;n gesprek metSaraDoyer;opdevoorgrondErik van Bruggen.

Schaken
Het afgelopen schaakseizoen is er weer veel geleerd door Marijke, die
schaakles geeft. Daarna was dediploma-uitreiking op vrijdag 4 februari.
De meeste 2e en 3estappers zeggen dat het examen erg moeilijk was.
Toch is iedereen geslaagd.
Een dag later, op zaterdag 12 februari, was er een schaaktoernooi waar
zeven schakersaanmeededen:Jelle, Edwin, Dion, Erik, Tjeerd,Marije en
Marilyn. Van de OBS Garmerwolde is niemand in de prijzen gevallen,
helaas.
Tekst + loto: Marilyn Bakker

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

Boekholt

OPTICIENS

Contactlen zen & Hoortoest ell en
Nie u weweg 3

ro OSO - 312330 1
Wi n ke lce n tru m Lewe nborg
Kajuit 285 - ro 050 - 5414746
Winkelcent rum Padd ep oeI
Dierenr iemstraat 204 - ro 050 - 5771306
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Telefoon 06-·22 1544 16 - _.. .

kant van TenBoer) eennieuw fietspad aangelegd. Ook van beton en
1.25 meter breed. Een klein deel
wordt niet alleen fietspad , maar ook
toegangsweg en om die reden 3
meter breed. Als dit deel van het
fietspad klaar is, kan er vanaf de
Stadsweg langs de Westerwijtwerder Maar via Maljehorn naar LelDe aanlegvande Ommelander fiets- lensenStedum wordengefietst. De
route komt steeds dichter bij. De gemeente Loppersumis nog bezig
Ommelander fietsroute verbindt een verbinding te maken tussen
straks via mooie betonpaden de Maljehorn en de Peerdetil.
gemeenten Groningen, Ten Boer
en Loppersum. De aanbesteding Om een verbinding te krijgen tusvandenieuween vernieuwde fiets· sen het nieuwe fietspad langs de
route door degemeente Ten Boer Westerwijtwerder Maar en het onheeftinmiddelsplaatsgevonden. De langs verbeterde fietspad over de
gemeenteraad heeft woensdag 23 Thesingerlaan, wordt erin het verfebruari positief beslistover deaan- lengde van de Thesingerlaan een
koop van degrond, dienodig isvoor nieuw fietspad aangelegd tussen
de Boersterweg en de Wolddijk.
deaanleg van het fietspad.
Wederom een fietspad van beton
Het eerste stukvan denieuwe fiets- en ook 1.25 meter breed . Bezien
route gaat via de Stadsweg van moet nog worden opwelke wijze de
Groningen via Garmerwolde naar fietsers zo veilig mogelijkdedrukke
Ten Boer. Het bestaande fietspad Boersterweg kunnen oversteken .
wordt vervangen door een fietspad Voor de agrariers wordt er naast
van beton met een breedte van het fietspad een groenspoor van
1.25 meter. Breed genoeg dus om beton aangelegd terontsluiting van
naast elkaar te fietsen en elkaar te de aangrenzende landerijen. Aan
ku nnen passeren. De bestaande het eind van dit fietspad ko mterbij
toegangsweg naar de woni ng de Wolddijk een picknickplek. AanStadsweg, nummer 5, krijgt een gezien er in de plannen nietin een
nieuwe asfaltlaag. Om de woning afrastering voor het vee was vooraan de Stadsweg, nummer 3, be- zien, leidde dit onderdeel tot enige
reikbaar te laten zijn voor auto's discussie inderaadscommissievan
wordt het gedeelte vanaf Gronin- 3 februari. Een aantal fracties wagentotnummer 3 voorzien van een ren bang, dat loslopend vee op het
fietspad mensen er van zou weertweede rijspoor.
houden hier gebruik van te maken.
InhetTen Boerster bos zullen half- De wens totafrastering zal daarom
verharde paden worden aangelegd nog eens door het college overwoom ook een rondje door hetbos te gen worden.
kunnen fietsen.
Met de bespreking van de OmLangs de Wolddijk (Westerwijt- melanderfietsroute hebben diverse
werder Maar) wordt vanaf deklap- raadsfracties nogmaals een pleibrug tot en met Maljehorn (aan de dooi gehouden om de oude beton-

BELGA
FIETSEN
Winkelcentrum LEWENBORG
Kajuit 272 Gronig en
tel. 050 - 54 22252

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen
Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen
Reparatie alle
merken fietsen

Reinder
vld Veen

plateninhetfietspad Thesingerlaan
alsnog van een goede fietsstrook
van 1.25 meter tevoorzien. Ditdeel
van een paar honderd meter lang
(vanaf de kant van Thesinge) is in
de oorspronkelijke staat gebleven
en vorig jaar dus niet verbeterd bij
dereconstructie van deThesingerlaan. Het college heeft toegezegd
te bezien hoe ditdeel alsnog aangepakt kan worden.
AI met al komt er dit jaar dus een
prachtige nieuwe fietsroute door
Garmerwolde en Thesinge.
S/cco Laagland

Verkeerskwis
Evenalsvoorgaande jarenorgani·
seert Veilig VerkeerNederland,af·
delingTenBoer,eenverkeerskwis
waarbij wordt gestreden om de
V.V.N.·Vriesema·Bokaal.
Van elke vereniging ku nnen meerdereteams vandriepersonendeelnemen. Ook supporters zijn van
harte welkom. Er zullen 70 vragen
worden gesteld op het niveau van
het CBR-examen. Indepauzeworden alle dia's nogmaals getoond,
waarbij de uitleg wordt gegeven.
Tevens is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen.
Datum: donderdag 30 maart.
Plaats: gebouw Menorah aan de
Wigboldstraat te Ten Boer.
Aanvang: 19.45 uur.
Aanmelden vóór 15 maart a.s, bij
A.M. Greven, Groene Zoom 60,
9791 BD Ten Boer, tel.lfax 050-302
3608.

Agenda
donderdag 9 maart
20.00 uur; De Leeuw: lezing plus
weerbaarheidstraining SocialeVeiIigheid van Vrouwen
woensdag 15 maart
19.45 uur; De Leeuw: Mevr. A. van
der Weg over het thema revalidatie,
hetwel en wee in Beatrixoord Ha·
ren. (NBvP, Vrouwen van Nu)
donderdag 16 maart
20.00 uur; De Wingerd : "Wegwijs"
inwijn' .Lezingdoor HettyTerpstra,
wijn proeven met dedaarbij behorende kaassoorten. Kosten f 12,50
p.p. incl. koffie. Opgave vóór zaterdag 11 maart, telefoon 3021753.
zaterdag 18 maart
De kapper komtweer in 't Jopje
dinsdag 21 maart
20.00 uur; De Leeuw: Vooriaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
zaterdag 25 maart
van 11 .00 - 16.00 uur; De Wingerd:
"Kinderkleding inbreng' . Goede en
schone kinderkleding; zelf prijzen.
Wij vragen een inbrengvergoeding
vanf5,. per inbrenger (ongeachtde
hoeveelheidkleding).Bijslechtweer
versch uiven we naar 1 april.
zondag 26 maart
15.00 uur; Kloosterkerk Thesinge:
OSA-concert. De folkgroep Larrygogan (zang,trekzak,pennywhistie,
gitaar) brengt Ierse volksmuziek.
Toegangsprijsf 5,-(tot 12jaar gratis)
donderdag 30 maart
10.00 uur; Kerkhörn: koffiemorgen
19.45 uur; gebouw MenorahfTen
Boer: verkeerskwis
zaterdag 1 april
Boottocht van de Zonnebloem; inlichtingen tel. 541 53 35/302 32 22
20.00 uur; De TiggelhalfTen Boer:
multi-culturele feestavond

BURINGA
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sanitair en verwarm ing

Voor bedrijven en particulier
handel in:

•
•
•
•
•
•
•

Pallet- en magazij nstellingen
Magazijnwagens
Palletwagens
Kantoorkasten
Gebruikte kantoorm eubelen
Enz.
"Top way" prof. aluminium
steigers. trappen en ladders

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

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

Drogisterij . Parfumerie
Reform· Schoonheidssalon

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508
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Foto van de maand

Redactie
Redactie Garmerwolde:
Willemien Bakker-Foekens,
Karel Drabe, Carel Hazeveld,
Hans Klamer, Detta V.d. Molen.
Fotograat:
Henk Remerie 050 . 5419630
Redactie Thesinge:
Kirsten van Galen, Roelie Karsijns,
Lucie Kol·Slachter,
Natasja Kleveringa. Metha Nijkamp,
TruusTop.
Fotograat:
WolterKarsijns 050·302 20 71
Eind-redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050·54153 35
Admin istratie :
Peta Jurjens.
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek. nr.32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20,00 p.j.
Postabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,-

Een nieuwe bewoner in onze dorpen. (Foto: Henk Remerie)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat
Hypotheek
ook...?

Ja, dat kan.

Uziethel. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een lening en een verzekering. En athankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eindkapitaal. Zodanig datualtijdmaximaal
fiscaalvoordeel heeft. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunl aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook datkan.

..We zijn op zoek naar een hypotheek waar we later weer uit kunnen
puNen. Voordestudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?

Bel met één van onzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoe,d Cals
telefoon (050) 3039494

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werkenomvoor dekinde·
rentezorgen.
Dan wil/en we minderaan onze hypotheek betalen, kan dat?

Ja, dat kan .
..AI/ebeinet afgestudeerd en direct aan hetwerk. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaardhebben we niet.

.,.

Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

12

Wist-u-dat ...
• schaakjuf Marijke i.v.m. werk
stopt met hel geven van schaakles
op de OBS in Garmerwolde?
• er voor het volgende seizoen
nog niemand is gevonden?
• deWingerd elke vrijdag en zaterdag van 13.00- 17.00 uurgeopend
is? Het adres is Kerkstraat 9b,
Thesinge; telefoon 050-302 17 53.
• er zaterdag 22 april weer een
Plantjesmarkt wordt georganiseerd
met verschillende demonstraties?
• erookdil jaar inde laatste week
van de schoolvakantie activiteiten
voor de Garmerwolderbasisschooljeugd zullen worden georganiseerd? De vermoedelijke data zijn
woensdag 30 en donderdag 31 augustus. Houdt u er alvast rekening
mee?

"De Soos"
Gelukkigkonden we oponze kaartavond infebruari drie nieuwe leden
begroeten: de familie Joke en Henk
Vliem en Bert Buringa. Dat ze hel
wel eerder hadden gedaan, maakt
de uitslag duidelijk.
1. Joke Vliem
7107
2. Henk Vliem
6996
3. Bert Buringa
6709
4. Menno Blink
6548
Helaas hebben Alko en Tinie Mulder afgezegd ; heel jammer.

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk donderdag 22 maart
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Kerkdiensten
5 maart
10.00 uur: Thesinge, drs. J. Katerberg/Bedum
8 maart
19.30 uur: Thesinge, ds. S.Ypma
12 maart
10.00 uur: Thesinge, dhr. H. DijkstraJGasselternijveenschemond
14.30 uur:drs. H. HoekstraJEmmen
19 maart
10.00 uur: Garmerwolde, ds. S.
Ypma
26 maart
09.30 uur: Thesinge, ds. M. Mulder/Assen
14.30 uur: drs. B. vd Woude/
Middelstum

Stoomfluitje
Vakantieplannen naar Italië?
Bevoegd leraar geelt cursus
Italiaans.
Info: Jozef Polgar, Thesinge
Tel: 3024232

