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Blijft molen Germania draaien?
Geschiedenis
AI opeen kaart van 1686 komt inThesinge een molen voor. Ditwas een standerdmolen,dievolgens andere gegevens alvoor1649gebouwd
moet zijn. Deze molen was een zogenaamde dwangmolen. Dithield in dat de boeren in een aangewezen rayonverplicht waren hunkoren
bij deze molen te laten malen.

Molenaar Gerkes voor molen Germania. (Foto: Wolter Karsijns)

Voor 1825 is deze molen verdwe
nen. Omstreeks dat jaar liet Roeit
Kornelis Mulder, van beroep bak
ker, een grondzeiler bouwen. Dit
was alleen een korenmolen. Zijn
zoon Kornelis Roelf Mulder, mole
naar te Thesinge, liet de molen in
1852 met 5 ellen (1 el = 69 cm)
verhoge n en het werd een
stellingmolen. Tevens werden er
twee pelstenen aangebracht. In
1940 is deze pellerij weer verdwe
nen. Indeoorlogsjaren stond er in
de molen een illegale molenpers,
waarmee de molenaar olie uit za
den perste.
De laatste molenaar was Luitje
Oomkes. die demolen in 1968 aan
de gemeente Ten Boer verkocht.
De molen verkeerde toen in zeer
slechte staat enstond eigenlijk op
denominatie om afgebroken tewor
den. Door de verkoop aan de ge
meente werd dit voorkomen.

Beheer
In 1972/1973 liet de gemeente de
molen restaurerenvoor f 107.000,
(o.a. een nieuw wiekenkruis). Mo
lenmaker Doornbosch had tijdens
de restauratie een goed contact
met de molenaarsvrouw Corrie en
hij monteerde aan de molen een
bord met haar doopnaam Cornelia.
Deze naam keurde de gemeente
af. In 1973 besloot de gemeente
raad de molen de naamGermania
te geven, de naam van het oude
Benedictijnenklooster. Het naam
bordjeCorneliaprijktnogsteedsop
de molenaarswoning.
Tot 1996 heeft de gemeente het

onderhoud vandemolen verzorgd.
Daarna is de molen onder het be
heer van molenstichting Fivelingo
gekomen.
Naast molen Germania staan er
nog zeven molens onder hun be
heer. Technisch adviseur van de
molen, dhr. P. Huisman eneen ge
meenteraadslid van de Gemeente
TenBoer,dhr.J.Joling hebben o.a.
zittinginhet bestuurvandeze stich
ting.
De watermolens in onze dorpen
staan onder het beheer van molen
stichting Hunsinga.

Het behoud van een molen
Was de molen vroeger van groot
belang,tegenwoordigishun functie
overgenomen door meertechnische
voorzieningen. Meel wordt
fabrieksmatig gemalen en de wa
terstand wordt door grote waterge
malen op peil gehouden. Dus be
roepsmatige molenaars zijn er
(bijna) niet meer.
Inons hele land zijntal vanvrijwilli
ge molenaars actief. Na eengede
genopleidinghouden ze demolens
draaiende. En dat is van groot be
lang.Ooitweleensna eenlangezit

debenen gestrekt? De gewrichten
zijnstijfenstram. Zo werkt het ook
bij demolen. Inhet inwendige van
demolens zijn tal van raderen, as
sen en tandwielen die vernuftig
draaiende gehouden worden door
het draaien van devier wieken. Als
dewieken nietregelmatig inbewe
ging komen en het draaimechanis
menietregelmatigwordtgesmeerd,
betekent dat achteruitgang van de
molen.
Gelukkig isdatbijmolen Germania
niet het geval. Vanaf 1988 is Gor
Gerkes vrijwillig molenaar. Na het
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een beetje heimwee op naar vroe
ger. Gerkes vader was kruidenier
ende kleine Jacob mocht (ofmoest)
meehelpen in de winkel, waar de
producten nog werden afgewogen
engeschept inpapieren zakken. In
het verleden had Gerkes nog veel
meer verkoopactiviteiten inde mo
len, maar deze loonden demoeite
niet. Af en toe - op een speciale
dag,molendag ofmonumentendag
-regelt hijvia een warmebakkerdat
er versbrood wordt verkocht. Door
te weinig publiciteit en de slechte
weersverwachting isdit bij de laat
ste monumentendag niet doorge
gaan.

Onderhoud
Kleine reparaties worden door de
molenaar zelf gedaan: vervangen
van planken, het verven van deu
ren, schotten en andere zaken.
Daarbij schiet Gerkes vaakzelfwat
gelduit eigenzakbij.Maarhet grote
onderhoud vergt heel wat meer tijd
en geld. Inmiddels, de rekenaars
onderons hebben hetvastal opge
merkt, is het zo'n dertig jaar gele
den dat er groot onderhoud is ge
pleegd aan molen Germania.Over
het onderhoud en het beheerpraat
ik op een ander moment met dhr.
PietHuisman uitThesinge.Hij heeft
als technisch adviseur van Germa
nia en deFram zittinginhet bestuur
van de molenstichting Fivelingo.
Jaarlijks geeft de gemeente Ten
Boer een subsidie van f 10.000,
voor deGermania. Dit bedrag wordt
overgemaakt naar de pen
ningmeestervanmolenstichting Fi
velingo. Een derde van dit bedrag
wordt besteed aan verzekering van
demolen endemolenaar.Een hoge
verzekeringspremie, want de mo
leniseen uniek object en demole
naar heeft een behoorlijk risico op
ongevallen. Het anderedeelwordt

en zijn gezondheidzodanigaange
tastdathij volledigwerdafgekeurd.
Inmiddels heeft hij al een zware
hart'vaatoperatieachter de rug . En
alsjeineen gat valt,zoekjeandere
bezigheden.Dieheeft hij gevonden
bij de molen. De molens, die al een
poosje zijn aandacht hebben.

Documentatiemateriaal
In Nederland, zo weet Gerkes te
vertellen,staan1124 molens.Daar
vanstaan erinde provincie Gronin
gen 83 stuks. Korenmolens, water
molens en twee houtzaagmolens
(de Bovenrijge aan het Damster
diepen deFraminWoltersum).De
folders, foto'sen anderedocumen
tatie over molens zijn een verza
melobject geworden. Regelmatig
gaat Gerkesop stap om molens te
bekijken en ervaringenuit tewisse
len met andere (vrijwillige) mole
naars. Brabant iszijn favorietereis
bestemming. Zelf heeft hij voor al
lerlei molens uit debuurt folderma
teriaal geschreven. Ook heeft hij
mooie ansichtkaarten van molen
Germania laten maken. Dezebiedt
hij te koop aan in de molen. Als
herinnering of als verzamelobject.

Kruideniertje spelen
Eén keer per week staat hij ook in
de winkel van korenmolen Joes
wert inFeerwerd;daar biedthij o.a.
diverse kant-en-klare meelproduc
ten aan. De door de molenaar en
hem samengestelde broodmix
wordt getest in een broodbakma
chine. Het resultaat, belegd met
een plakje kaas, laat hij me zien.
Ook de kruidkoekmix en de pan
nenkoekmix zijn gemakkelijk te
bereiden.Dezeproductenzijn trou
wens ook inmolen Germaniaen bij
de Agri5hop in Garmerwolde ver
krijgbaar.
De verkoopactiviteiten roepen nog

beneden in het door hemzelf pro
fessioneel afgetimmerde "kantoor
tje" hoor jedaar nietsvan. De wie
ken draaien geluidloos inhet rond.
Tot groot genoegenvan Gerkes.Hij
zorgt er wel voor datde verschillen
dedraaiende punten goed worden
gesmeerd en dat de (tand)wielen
regelmatig met bijenwasworden in
gevet.
Jacob Gerkes viel na 32 jaar wer
ken bij Philips-Nord-Plast in een
gat. De diensten, 1 dagdienst, 1
avonddienst,1nachtdiensten daar
na 1 slaapdag en dat volcontinue
achterelkaar met een enkele inge
laste rustdag,hebben hem gesloopt
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Oe molenaar van Germania
MetJacob Gerkes uit Warlfum heb
ik op een zondagmiddag met een
redelijk briesje wind een gesprek.
In demolen. Demolen draait, maar

behalen van zijn molenaarsdiplo
ma nam zijn vader JacobGerkes de
Thesingermolen vanhem over. En
alhoewel Cor nog steeds in naam
molenaar is van deze molen, is in
de praktijk alleen zijn vaderweke
lijks op de molen aanwezig. De
draaiuren van de molens worden
bijgehouden en daaruit blijkt dat
molenaar Gerkes veruit de meeste
uren draait.
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Hetinwendige van de molen: allemaal houtwerk. (Fola: Wolter Karsijns)

besteed aan onderhoud van de
molen. En dat onderhoud is duur.
Hout is kwetsbaar materiaal, dat
geregeld moet worden vervangen.
Demolenbestaat bijnaalleen maar
uithoutencomponenten. In1999is
dehouten staart vervangen, endat
bleek hard nodig. Hij viel bij het
demonteren zowat uit elkaar.

Restauratieplan
AI in 1997 is er een begroting ge·
maakt wat het restaureren van de
molen zou gaankosten. Molenma·
ker Doornbosch kwam met een
begroting van totaal I 166.000...
Deze begroting is met een subsi
dieaanvraag gezonden naardeMo·
numentenzorg (BRRM). De Monu
mentenzorg kwam toen met een
subsidievanI 36.71 1,-;uit het Pro
vinciaal Fonds kwam 119.637.- en
een aantal andere landelijke lond
sen zorgde dat het totaal aan
subsidiegeversopI72.000,- kwam.
Molenstichting Fivelingo kan wei
nig linancieel bijdragen. Een tekort
van I 90.000,-dus. Maar ...desub
sidieaanvraag heeft een voorwaar
de. De restauratie van de molen
moet beginnen voer april 2002. En
deze datumwordt niet gehaald. De
geldmiddelen zijn er (nog) niet. In
september kwam het bestuur van
deStichting Fivelingo bij elkaarom
zich o.a,teberaden over derestau
ratievan molen Germania.Teneer
ste zal de begroting moeten wor
den bijgesteld. Invierjaar tijd zijnde
bouwkosten behoorlijk gestegen.
Destrengere Arbo-wetgeving (stei
gerbouw) en de hogere loon- en
materiaalkosten makendat de res
tauratienu opca.I 250.000.- uit zal
komen. En dat iswel even slikken.

Wat zit er in de molen?
Zo ophet eersteoog ziet demolen
er nog zeer patent uit. Hij draait er

elke week lustigoplos. Maar schijn
bedriegt. De kap moet eraf, balken
trekken krom,boktor indelegerings
balk, het ijzerwerk van deroedenis
aangedaan door erosie, diverse
schijven lopen nietmeer goed, het
zogenaamde koningswiel zaktdoor
zijn gewicht door een balk. Dit zijn
nogmaarenkele punten, die gron
dige restauratie behoeven. Mole
naar Gerkesvertelt datde kap niet
meer geheel rond kan draaien, en
dat hetdraaienveel temoeilijkgaat.
Voerdatdewieken indegoedestand
staan, heeft de molenaar al heel
wat zwaar werk verricht. Gewoon
lijkmoethet draaien van dekap met
één vinger in de neus kunnen ge
beuren. Alsderestauratieniet snel
plaatsvindt, zou dat kunnen bete
kenen datdemolen nietmeerdraait.
En dat is. zoals eerder vermeld,
een snelle achteruitgang van de
heleconditie van de molen.

Wat nu?
De Molenstichting Fivelingo stelt
zich twee scenario's voor: dealge
hele restauratie uitstellen ol deel
restauratiesuitvoeren. Deelrestau-

ratieheeftalsvoordeel daterdirect
wat gaat gebeuren. maar als na
deeldatdealgehele restauratieveel
duurder uit zalvallen. Verder zal de
stichting op zoek gaan naar nog
meer subsidiemogelijkheden. Van
uit het dorp Thesinge is een dona
teurvereniging Vrienden van de

Germaniaopgericht.Voor een jaar
lijkse bijdrage van minimaal I 20,
kan men donateur worden. Op de
actie, gehouden in de zomer van
2000, isvanuit het dorp weinigres
pons gekomen. Hoe kan dat toch?
Iedereen geniet van de draaiende
molen. De molen hoort bijhet dorp
Thesinge.
Daarom, bij monde van Gerkes en
Huisman: wordt alsnog donateur.
AI is het dan een druppel op een
gloeiende molensteen, alle steen
tjes makensameneenmooimonu
ment.Ukunteen steentje bijdragen
door te storten op rekening 30.58
.37.540 t.n.v. Vrienden Germania
te Thesinge.

Mensenwil der veur woaken
Dat ter blilt, watnounogstaait
Laatde vaaierwieken maaien
/n deluchtzowiend ze draait
Laatonsdemeulenholden
Laatde wiekendraaienhoog ienwiend
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I

I@ Be I9a F.-e tse n Wm,."ootrumL.w,"oO,gKaJUit 272 9733 CT
• 050·542 22 52• Groningen B.tg.F"t"oG'2m~.",

RUIm en gra!lSpanrerenl

I

Reparatie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Regenkleding
Racekl eding
ATB·kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accesso ires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Toerfietsen
Woo n- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietse n
Kinderfietsen
Specials

I Gazelle
Batavus

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

050 · 5416135

I \ /n ~

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM

3



24 augustus 1951 - 24 augustus 2001

50 jaar W.f. Hildebrandstraat
IndelaatstevergaderingvandeBuurtverenigingwerd besloten iets
aan hetvijftigjarig jubileumtedoen.Maar wat?Enhoe?Niet tegroot,
niet te klein; iets gezelligs, waar een ieder zich in vinden kan. Na
stemmingbleekeen meerderheidtekiezenvooreenDrents/Groningse
koffietafel.

MarryBurgering

Enfin, in de loopder jaren hebben
heel wat veranderingen plaats ge
vonden.HetoudeGarmerwolde met
alle winkeltjes, café's en marskra
mers aandedeur is voorbij. Het is
2001.
De oude verhalen blijven beslaan;
hetisgoed deze af en toe tehoren

Hildebrandslraat.Eensmeestervan
de school. Iemand had dat zo be
dacht.

De bewoners wisten zich aardig
aan te passen, maar waren toch
zeerontredderd.Het was hier koud,
geen baboe's en ander personeel.
Maar de kostersvrouw wist raad
voor een familie: haar dochter Willy
werd de Hollandsebaboe enheeft
zeheel wat geleerd. Vooral kachels
aanmaken endewas doen. Dit tot
beider genoegen. Er is nog steeds
contact met de familie.

Ter verhoging van de gezelligheid staat de kraanqespot te glimmen op
tafel tijdens de feestelijkeeetpartij van de bewoners van de jarige Hilde
brandstraat. (Foto: Henk Remerie)

Men ging over op petroleumver
koop. Dit liep ook niet; het was
oorlogstijd.
Vaderbesloot toen maar koster te
worden. Erwerdeen huisgebouwd
aan deDorpswegenhet gezin ver
huisde naardenieuwe woning.Het
is nog steeds het kostershuis.
Tot de jaren vijftig was het daar
eenzaam wonen met een weids uit
zicht. Vooral achter, totaan de80
venrijge.

In1951werdenachter het huisvan
de familie drie keer twee huizen
blokken gebouwd. Dezewaren be
stemd voor de Indiëgangers, zoals
deze werden genoemd door de
bevolking.
De huizen stonden er snel en de
eerste bewoners diendenzich aan.
Eéndaarvan was mevrouw Lily van
Tilborg, tegenwoordig woonachtig
inThesinge.
Maar er was nog geen naamvoor
destraat; voor debewoners nogal
vervelend.Geen probleem;erwerd
snel gekozen voor de naam W.F.

en de familie Van Dijken. Dit tot
verrassing van beide. Mevrouw
Reutelingspergerheeftdebloemen
opeen iets latertijdstipontvangen.
Na de maaltijd volgde het geza
menlijk afruimen van de tafels en
werdhellijdvooreen drankje.

Indekantine lagenfotoalbums, met
hele oude en recente foto's vande
straat. Deze waren van tekst en
uitleg voorzien door Jan Noordhol.
Heel leuk,zoalsdievijftigjaar voor
bij gaan. Ja, endan komen dever
halenlos ...o.a. van Willy Rozerna.
Willy heeftoorspronkelijkgewoond
opdehoekGeweideweg/Grascijk
weg, in een heel oud huisje. De
familie had daar een winkeltje in
kruidenierswaren.MaardatIiep zeer
slecht. En het gezin was groot: zes
kinderen. Er moest brood op de
plank blijven.

Vrijdag 24 augustus 2001was het
zover.Het feestelijkgebeuren vond
plaatsophet terreinvande voetbal
vereniging GEO; en natuurlijk met
medewerking van Jantje.
Erstond een lange rij van parasols
en daaronder fraai gedekte tafels.
Goed voorzien vanallerlei heerlijke
broodsoorten en beleg Ieover. De
kraantjespotten maakten het al.
Nietsdan lof voor Antje, Fenny en
Wim.
± 45personen uitde straat waren
van de partij. Een klein gedeelte
was in dejaren vijftig kleding; heel
charmant. Vanwege dehitte waren
deoverige aanwezigen heelluchtig
gekleed. Na wat zoeken had ieder
een plaats gevondenen demaaltijd
kon beginnen; zeer geanimeerd.
Halverwege werden de eerste be
woners van de W.F.H. in de bloe
metjes gezet; o.a. Jantje Terpstra

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

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

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.nijdam.nl

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

• Zink
• Dakbedekking

050-3010735
0598-393504

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.
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Stoomfluitjes SH7aart zaad •••

t Isweer zowied: Openluchtspel inGaarmwól! Dit maal n stuk,dat alopverschillende steden indebuurt
speuld is. De schriever hethetlezen op Internet enhaar wel kommen wild te kieken, morhaihaar alwat
aans ... Baaideoavends is t prachteg weer: derkommen din ookhalwat mensen op óf (tegen de400).

Gilje wrift boer over rug ... hè, lekker! (Foto: Henk Remerie)

Gratis af te halen:
• 165 grindtegels, 40/40, ruim 13
mz. Farn, Ter Veer, L v.d. Veen
straat3,Garmerwolde; tel.050-541
3045.
Te koop:
• zo goedals nieuwe houtentrek
ladder, 36sporten, I 350,-. J. Wolt.
Dorpsweg 25, Garmerwolde; tel.
050-541 63 48.
• vogels: parkietenman/pop blauw,
zebravinken en rijstvogels. Haze
veld. W.F.Hildebrandstraat35,Gar
merwolde; tel. 050-541 4777. .
Gevonden:
• op 19 september tussen Sint
Annenen Lutjewolde: 1paar zwar
te damesschoenen maat 7 en 2
damesbadpakken maat 42. Te be
vrag en bij 050-302 29 47.
Gevraagd:
• Wieheeft ernog spullen voorde
rommelmarkt indepeuterspeelzaal
te Thesinge?Lielst geen bankstel
lenengrote kasten. We komen het
graag halen; brengen mag natuur
lijkook.Graag vóór 4oktober, Kerk
straat 2inThesinge; tel. 30241 94.

Workshops
Ook dit jaar geel ik weer enkele
bloemschikworkshops en wel
op de woensdagen 3 oktober
(Herfstmand;145,-),31 oktober (Pi
ramidevorm; I 45,-) en7 november
(Guirlande; 145,-)
Info over de Kerstworkshops volgt.

Inlichtingen en opgave bij Willeke
Huistra, tel. 050-302 19 84

Zotterdagoavend ben ikvan depar
tij. Ik zit der al op tied en kiek vol
belangstellen noar aal dij binnen
stromende mensen: jong en old,
Gaarrnwólders en nait-Gaarmw ól
ders ... van alles komt er op of. De
jongste bezuiker (ol bezuikster, ik
heb ter nait noar vroagd) ken der
vervast gain letter van noavertel
len: t is nog mor nhal lutjepotje.
t Spul wordt ditmoalopend en slo
ten deur Dick Groenhagen.
n Extroa welkom geldt onze (ex)
börgmeester, de populaire gast
speuiervan vurreg joar. Toch mooi
dat e opdevaalreep nog evenmet
zien vraauw bie ons in Gaarmwól
kieken komt. Endat noa dijdrokke
leste week! Ook wetholder Jurjens
engemaintesiktoaresVan Diekzit
ten der met heur vraauwlu.

Derklinkt regelmoateg nlachsalvo.
Dat kin ook ja nait aans met zo'n

dröge boer (JanJansen) en nait al
tesnuggeremaaid(Gitje,alias Fokt
jedeHoan).Asdij stadjerszo geern
waarken wil len ...nou, dinmangen
ze. As zai der mor nait muid van
worden.
Gitje begript best dat Krasse Kee
(Hannie Hoavengoa) heur verhoal
over d'oetspattens vankoaterKnul
letjehal aans opvat, mor dat isheur
braid noar t zin: hemmen de men
senook jawat te proaten! Boeten
deshetzezuil zinaanboerenwil ze
dij boazege Gepke (Rensje Wer·
dekker) mor wat geern slieten.

t Stuk hangt vanmisverstanden en
dubbelzinnegeopmaarkens amme
koar. De vekantsiegangers doun t
waark - en geven nog geldtou - en
boerligtintheutebruienom swaart
zoad te schalten. Doar bennen dij
stadjers jagekop!Dewaitenschop
pers (Leny Arendsen Dienco Bol-

hoes) willen derwatoetlerenendij
gladde zoakenman (Ton Werdek·
ker) rokt geld. Ast mout,gait eover
lieken! Zelfs zien 'biesloap" (Pia
Pops) mot tontgelden.
Mor boer holt hazzens der bie en
vouert hom op n slinkse menaaier
swaart zaad ...

Derzittenweerhalwat mooieGrun
neger woorden in: glasgedienen,
appelsmots,oortieken ...Endin dat
auto-ongeluk! t Was n lewaai van
jewelste! Koater Knulletje kennen
j'overaal op latten duken, mor n
echtegeit nait.Ennkaarvol stront!
(Vinnen iekoustrontook n heerlek
krudege mélange???) Ton Werdek
ker sluig met recht nmodderfiguur:
hai zat onder de bragel! Ook dat
valenmet fietsenonderkoarisnog
nait zo ainvoudeg. En wat vonnen
ie van Krasse Kee? t Was mor n
lutje rolletje - dat kin ook ja nait
aans, zai dee ook de regie · mor t
ston!
Bravo Wester! Wie hemmen weer
genoten !

Zullsbietoproemen opzundagmir·
rag wast mooi weer. Hal wat aans
as vurreg joar: dou spóulde t de
twijde oavend. En toch ging der
zowat gain mens vot ...
De tribune was- netas vleden joar
. van de padvinders in Slochtern.
Dij brengen hom zuil, zetten hom
op en roemen hom ook weer op.
Da's hal wat makkelker as met aal
dij pellets!

Hillie Raamakker

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

H. Westerstraat 26
·Ten Boer
tel. 302 11 43

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

ensalades.

~

8l~k g c%:Yad

érb~/aui!/.g(J d~'uJburo

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schutterlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 n 82
mobiel 06 51533772

Adm'n'«,",',- Ritsema
Uw ad res voo r:

11-......................

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Industr iet e rre in
•• Ir::- Postbus 91, 9780 AB Bedum
::_::- Tel. (050 ) 30 1 28 32

www.vaatstra.nl
vaa tstratgvaats tra .n l
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De eerste herfststorm is inmiddels uitgeraasd, en dus is de tijd
aangebroken om te kijken of de kachel het nog doet zodat daar
behaaglijk bij achterover geleund kan worden bij een verhaal.

40 jaar zorg voor
eenkerkmonument

Pieten Wietske de Vries trekken zich na 40 jaar terug ...
(Foto: Henk Remerie)

15 jaar vrijwilligerswerk
Na 1988 zijn ze steeds betrokken
geweest bij dekerk en hetgebouw.
Zo isPiet lange tijddiaken enscriba

via een advertentie liet weten be
nieuwd te zijn waar klokken nog
met de hand geluid werden. Dat
was dus ook bij Piet de Vries in
Garmerwolde. De klok wordt trou
wens nog steeds met de hand ge
luid.

In 1988 zijnze opgehouden koster
tezijn, en ze wonen nu ineenwel
haast historisch monumentje. Ikzal
me dat nog lang herinneren,want ik
heb er bij het weggaan nog lelijk
mijn hoofd gestoten aan de deur
post.Wietske kreegernog bijna de
slappe lachvan, en ze vertelde dat
het huis uit 1760 of zo stamt. Ik
moet voortaan beslist beter letten
opgevelstenen, ende hoogte van
deurposten in monumenten.

Het uurwerk in de toren was toen
ook al iets dat regelmatig vertroe
teld moest worden. In het begin
stond de klok stil,maar dat heeft hij
toen verholpen door ergens een
heellistigwaslijnijetespannen.Eén
van de verbazende dingen die hij
verteldewas dat in1962nog dage
lijks twee keerper dag de klok ge
luid werd, namelijkom acht uur 's
morgens en kwart voor twaalf 's
middags. Dat was om de tijd aan te
gevenvoor mensendie geen eigen
horloge of klok nodig vonden. Voor
deze tijdservice betaalde elk huis!
gezineengulden per jaarIDit heeft
trouwens in zijn tijd nog maar een
jaartje geduurd. De klok is in 1970
gerestaureerd, en onlangs dus
weer. Kortom, deslogan "Garrner
wolde isbijdetijd" is erg bijdetijd.
Ook het luiden van de klok is echt
handwerk.Hij heeft ereens een fles
Berenburg mee verkregen omdat
de fabrikant, Hooghoudt denkik, nl

steen warm werd en er voldoende
trek ontstond. En bij vorst kon de
CV helemaal niet uit. en dat bete
kende dus dat erregelmatig cokes
op het vuur geschept moest wor
den.

Ook hetonderhoud vande begraaf
plaatswasindie tijdnogecht hand
werk. Drie keer per jaar werd het
gras met de zeis gemaaid, en het
was niet ongewoon als hetgras dan
t0 tot 20 cm hoog stond. Later
kwam er een gemotoriseerde gras
maaier, waarvan hij in 25 jaar drie
versleten heeft. Ook reuze handig
was een onkruidbestrijder van later
tijd, Pervax, zodat de randen langs
de grafmonumenten beter netjes
gehouden konden worden. Met
name Wietske scheelde dat een
hoop werk. Enach,alsje regelma
tig op het kerkhof bent, dan zal je
altijdzien dat je toch een keer ver
rast wordt. Het is hem één keer
overkomen, toen er plotseling een
stem"goedemorgen" zei. Dat was
niet abnormaal , en Piet zei opge
wekt goedemorgenterug, enzoals
gebruikelijk kijk je dan om je heen
om de man even aan te kijken.
Maar erwas niemandtezien.Het is
op zo'n moment dat je even denkt
"wat krijgen we nou?" totdat een
eindje verderopde schilderopdook
uit een pas gedolven graf. Die was
daarbezig de grafkelder teschilde
ren.

Toevallig hadWimvanBeesten, uit
Thesinge, een afspraak gemaakt
met de vroegere kosters, Piet en
echtgenote Wietske de Vries, om
dat het hem een aardig idee leek
om ze eens op de praatstoel te
zetten. De feitelijke reden voor dit
stukje had eigenlijk niets met herfst
stormenenkachelstemaken, maar
dat komt laternog wel aandeorde.

25jaar koster
Op 14 januari 1962 komen Pieten
echtgenote uit het Hogeland in de
kosterswoning aan de Dorpsweg,
naast deschool, tewonen want ze
zijn namelijk beide de nieuwe kos
ter. Het was dus een duo-baan.Dat
komt omdat het weliswaar niet een
volledige dagtaak is, zodat Piet er
bijwerkte op een aantalboerderijen
inhet dorp, maar anderzijds kan het
soms knap druk zijnzodat eenpaar
handen erbij heel welkom zijn.Neem
bijvoorbeeldde verwarming van de
kerk.Tegenwoordigkan hetoplopen
tot f 1000,- per keer om deboel op
temperatuur te krijgen. Dat was in
'62 natuurlijk een stukgoedkoper,
maar het is maar net hoe je het
rekent. Indertijd werd de CV ge
stooktopcokes en als die aan moest
dan was ditniet gewoon een kwes
tie van even een lucifer erbij. Om
het vuur voor deeerste keer goed
op gang te krijgen moest er eerst
een lokvuur in de schoorsteen ge
stookt worden, zodat de schoor-

VoorBrood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekkerVERS van:

Om dagelijks van te smullen!

sanitair en verwarming

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

••• •
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Fietsclub NBvP
De fietsclub vande NBvP, Vrouwen van Nu, afdeling Garmerwolde
was ook deze zomer weer actief. Vanaf 22 mei zijn we van start
gegaan; elke dinsdagavond gingen we met een groepje dames
fietsen. Indemaand juniwas het weerheel slecht,maar ondanks dat
hadden wij niet teklagen: demeeste dinsdagavonden was hetgoed
te fietsen.

(letterlijk: schrijver, dat iseensoort
voorzittersfunctie) geweest van de
kerkenraad. En verder. en dat zuI
len ongetwijfeld velen weten. was
hijaltijddegenedieheelvaakopge
zocht werd als er een graf moest
komen. Hijwasdegene die dan na
koffie metdebetrokkene(n)overde
begraafplaats liepomhet plekjeuit
te zoeken. en verwees naar Van
Beesten voor het sluiten van de
koop. Piet de Vries hielddaarbij de
kaart bij, dat wil zeggendeadmini·
stratie welke plaatsen nog vrij zijn

Maar daarna was de zomer heel
mooi, en hebbenwe met veel ple
zierleukefietstochtengemaaktdoor
onze mooie provincie. Het is ons
opgevallen daterelkjaarweernieu
we fietspadenbij zijn gekomen, bv.
inhet sportpark Noorddijk.We heb
ben ook eenhelemooie tocht door
de landerijen gemaaktviaeen nieuw
fietspad naar Stedum, waarbij we
over twee hoogholtjes moesten.
Inaugustus, als het 'savonds eer
derdonker wordt. gaan we 's mid·
dags fietsen. Zo hebben we een
paar middagtochten met veel ple
zier gemaakt naar o.a. Garnwerd
enrond het Schildmeer.Onderweg
hebben we of in een kroegje ofop
een terraseen koffiestop,wat haast
het hoogtepuntvandetocht is. Dit
is heel gezellig, en - wat heel be-

en welke al uitgeven waren.
Ennukomtdeeigenlijkeaanleiding
voorditstukje.Overeenpaar maan
den zijn ze 40 jaar betrokken ge
weest bij dezorg voordekerken de
begraafplaats, en ze hebbenteken
nen gegeven daarmee te willen
ophouden.Dekontaktpersoonvoor
debegraafplaats is nu Van Bees
ten, maar u kunt ook iemand an
dersaanschieten. Die legt danwel
kontakt met hem.

Karel Drabe

langrijk is - je leert elkaar beter
kennen. 28 augustuswas onze laat
ste tocht van het seizoen en ter
afsluiting hebben we metelkaareen
hapje gegeten in"DePleisterplaats"
teTen Boer. We waren eral achter
gekomen, dat het daar een goede
pleisterplaats is!
Jammer, dat het fietsseizoenvoor
bij is,maar inseptember begint het
verenigingsleven weer en starten
wij weer met de maandelijkse bij
eenkomsten van de NBvP, Vrou
wen vanNu. Ditheeftookweeriets.
Wij hebben een heel fijnen plezie
rig fietsseizoen afgesloten; de op
komst is nog nooit zo goed ge
weest. Hopenlijk mag het het vol
gend jaar weerzo zijn.

Fenny Thedinga

Nog eens 25 jaar?
In het eerste hoofdstuk van ons jubileumboek "25 jaar Garmer &
Thesinger Express" verhalen PetaJurjens en Carel Hazeveld over
het grootste probleem dat de G&Taf en toe heeft:hetoppeil houden
van de redactie. Dat moment is ook nu aangebroken. We zijn
gewoonweg met téweinig !Het laatstejaar zijnerdiverse reoacüele
denvertrokken, en het clubjedat nu nogalsactief schrijver over is,is
té klein om het lang vol te houden. Schrijven voor de G&T is
vrijwilligerswerkenwe kunnen het ons gewoonweg niet veroorloven
om uitgerekend in"Het Jaarvan de Vrijwilliger"te moeten conclude
ren dat het niet langerwil ...

Daarom deze oproep: deG&T zoekt nieuwe redactieleden, man of
vrouw, oud ofjong, importof eigen kweek ... het maakt nietuit,alsje
maar zin hebt om eens per maand aan een (soms rommelige)
redactievergaderingdeeltenemenen met enige regelmaateengroot
of klein artikel teschrijvenover het wel enweevan Garmerwoldeen
Thesinge en de mensen dieer wonen of werken.
Geïnteresseerd?
Bel ons open kom eens langs opeen redactievergadering.

De Wingerd stopt ermee
Op zaterdag 20 oktoberom 11 .00 uur gaat de opruiming van start.
Onder het genot van een kopjekoffieof thee,al dan niet met taartof
cake, kunnen we samen terugblikken op vier jaar "De Wingerd" in
Thesinge. Ookkunnen we u dan informeren over detoekomsplan
nen rond het bankgebouwtje.

Alles moet weg!
10 tot 30% korting op alle artikelen (behalve de kaarten en de
wierook). Enzo, met defeestdagen voor de deur, zit er altijd wel wat
voor ubij.

Openingstijden vanaf 1oktober:
vrijdag en zaterdag van 13.00 - 17.00 uur.

"De Wingerd"
Kerkstraat 9a Thesinge
Tel. 050-302 17 53

Ook
voor
een ? "i;"

stempel ::;~c!---
ga je naar

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer • 050 - 3021715
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Schaatsen op Kardinge NieuweledengevraagdI
Kardinge isalweeropen vanaf 29 september 2001.Dussneldeschaatsen
uit het vet !
Bij voldoende deelnameorganiseert Presto,deijsvereniging vanGarmer
wolde, schaatstraining op vrijdagmiddag van 16.30 tot 17.45 uur.

Opgave bij: J. Hartog, tel. 050-541 97 34 (of bij een van de andere
bestuursleden).

De Bejaardensoos van Thesinge begint weer op woensdag 3 oktober.
Vanaf 14.00 uurwordt er in Ons Trefpunt gerummikubd en gesjoeld! Of
een ander leuk/gezellig spelletje, al naar gelang de interesse van de
deelnemers.
Nieuwe leden zijn van harte welkom.
Inlichtingen: Roelie Dijkema. tel. 302 1305 en H. Noordman-Scholtens,
tel. 302 24 42.

Dammers gezocht!
De damclub "Thesinge enOmstreken" zoekt nieuwe leden om declub te
versterken. Elke donderdagavond wordt gedamd in het Trefpunt in
Thesinge; iedere enthousiaste dammer is van harte welkom!

Inlichtingen kunnen wordengevraagd bij desecretaris Jaap Koenes, tel.
050-302 17 21.

Datering Eemskanaal
Gaarne wil ik inhaken ophetartikelvan Karel Drabe overdegraansilovan
ACM. Hij schrijftdat het Eemskanaaldateert uit 1870;ditmoet echter zijn
1865. In 1965 -bij het 100-jarig bestaanvanhet Eemskanaal -kregenalle
personeelsleden van de Provinciale Waterstaat een Makkumer wand
bordje aangeboden, alsmede een broodmaaltijd en 's avonds een voor
stelling in de Stadsschouwburg van Wim Kan. Jan werkte toen bij de
provincie; Arie Steenhuis zal het zich ook nog wel kunnen herinneren.

Janna Star-Wassens

De BejaardenSoos in Garmerwolde is alweer in september van start
gegaan. Op dinsdag 2oktober gaat dehelegroep naar "De Leeuw" voor
degezellige middag van deVrouwenraad,maarop 16oktober zijn ze weer
present in Kerkhörn. Ook hier zijn nieuwe leden van harte welkom.
Inlichtingen: M. Pops-Kraijema, tel. 541 62 01

Korenronde
Op zondagmiddag 14 oktober 2001 zal er (weer) een korenronde
worden gehouden. Vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur wordt er in vijf kerken
rondom destad Groningen gezongen.
IndekloosterkerkvanThesinge,dehervormdekerken van Garmerwolde,
Noorddijk, Noordwolde en Zuidwolde presenteren zich per locatie drie
koren die samen een programma van eenuur hebben samengesteld,wat
driekeerwordt herhaald.De bezoekers bepalen welke kerken ofkoren ze
willen bezoeken. Eén toegangskaart geldt als passe-partout. Het is een
zeer afwisselend programma. In Garmerwolde b.v. zingt een gemengd
dameskoor, een gemengde koorvereniging en een mannenkoor. In The
singe zingt een kamerkoor, een close-harmonykoor en een studenten
koor. Voor elk wat wils dus. Pak de fiets of auto en maak een leuke
zondagmiddag-korenronde! Voordegenen die nog actiever zijn op deze
middag: veel succes bijde4 mijl van Groningen!

r.k.s.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

WON INGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

1~tC}
_---::=--------=------------

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang

~
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

QUICK'STEP'
' lOOR

aupmq
~
~
$1rIsette·

QIi!!I
.....IÏ iiI de Ploeg
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De luchtdoop van Pieter Jan Karsijns
Hij weet heel veel van de luchtvaart en is al van kleins af aan in deban van de geschiedenis, de techniek en nieuwe ontwikkelingen van
vliegtuigen. Hij houdt vooral van vooroorlogsetypes met propeller. Straaljagers interesseren hem niet echt.

Het ULVvliegtuig, een cabria model. (Foto:Wo/ter Karsijns)

Pompoenenmarkt gaat door

Pieïet JanKarsijns

Truus Top

hij oontactlenzen. Dat hoeft geen
bezwaar meer te zijn omdat er te
genwoordigaloorrectievan deogen
doormiddel van laserstralenrnoçe
lijkis, weet hijtevertellen. Maar hij
weet gewoon nognietofhijdiekant
op wil.

Zelfpiloot worden?
Pieter Jan is er als 1S-jarigevierde
klas HAVO-leerling niet zeker van
ofhijeventueelnaardeRijks Lucht
vaart School zou kunnen. Zijn vak
kenpakket - oftewel profiel Eoono
mie &Maatschappij met als extra
vak Natuurkunde - iswaarschijnlijk
niet voldoendeenbovendien draagt

tal vlieguren makenomzijn brevet
te behouden. Als je 16 jaar oud
bent, kunje al beginnen metvlieg
lessen. Je moet veel theorie
bestuderenwat betreftdetechniek,
debeoordeling van deweerberich
ten ... en luchtkaarten leren lezen.
TIjdens de vlucht worden allerlei
technische waarden gemeten. Er
zit een toerenteller, kilometertelIIer,
hoogtemeter, benzinemeter en
kompasinhet dashboard.Eriscon
tact met de verkeerstoren, die
toestemming moet gevenom opte
stijgen en te landen:

Opzaterdag 13oktober is indeRosarie (kwekerij Veenstra,Grasdijkweg
31 )van16.00 tot18.00 uurdepompoenenmarkt.KindereninGarmerwol
dehebben pompoenen gekweekt die zij dan te koop aanbieden. Er zijn
allerleipompoenartikelen enaanverwante zaken tekoop. Naasthonder
den pompoenen en kalebassen treft u er pompoensoep, -taart, -jarn, 
recepten, -deooraties, -kaarten,-textiel en -aardewerk,Bij een kopjekoffie
kunt u er ineen sfeervolle omgeving van genieten.
Op woensdag 10oktober hebben de kinderen van 14.00 tot 16.30 uur
een pompoenenworkshop;ook indeRosarie.OpgavevoorafbijTIny Smit,
tel. OSO-S41 71 78.

De techniek
"Deze piloot heeft een vliegbrevet
voor ULV (Ultra Light Vehical) en
moet per jaar een vastgesteld aan-

in! Bij prachtig weer namhij plaats
inhet ultra lightvliegtuigje naast de
piloot en kreeg allemogelijke tech
nische informatie. "Jepraat met el
kaar via een microfoontje aan de
helm, die je op moet hebben. Na
eenaanloopvanzo'nSO meterheeft
het vliegtuigjeeen snelheidvan SO
kilometer per uur en stijgjeop. Dat
geeft even een raar gevoel in je
maag! De snelheid stijgt tot zo'n
100 km. per uur en je zit op een
hoogte tussen 200 en 400 meter.
We vlogen over Bourtange;dat ziet
er heel klein uit vanaf die hoogte.
We zijn een half uur in de lucht
geweest en maakten een soepele
landing:

Hij leest boeken overdeluchtvaart,
zit achter de computer met een
!light-simulator en bezoekt vlieg
shows op de vliegbasis Leeuwar
den.Ookheefthij het Aviodome op
Schiphol bezochtenisnaardevlieg
basis Soesterberg geweest.
Zijngrootstewensomzelf het lucht
ruimtekiezenging op26augustus
in vervulling.

Ultra light vlucht
Inde feestweekvan mei 2000 was
geregeld dat Pieter Jan mee zou
vliegen vanaf Eelde met de"voed
seldropping". Helaas mochten er
vanwege hetslechteweergeenpas
sagiersmee. Zijn Pake wist dat dit
een behoorlijke teleurstelling voor
hem was en kwam met de grote
verrassing :Pieter Jan konmetvlie
genier Mans Muurman vanaf het
privé vliegveldWesterwoldedelucht

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kanroorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top war " prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

PETER KUIl.
'jljltlld""ffJ]#;i'J'rll
Noorddijkerweg 13
9734 AS Gron ingen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Burg . Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
!() 050 - 3021210

Geopend:di. t/mvr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur
Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur

zaterdag van 8.30 tot 14.00uur (wij zijn 'smaandagsgesloten)

9



Uitstapje 55 + Thesinge Reünie OSS Garmerw~lde

Het jaarlijksuitstapje van de55+vond plaats opwoensdag5septem
ber. In stromende regen werd vertrokken, maar daarna bleef het
gelukkig dehele dag droog ; op een enkele "stoevertje" na.

In verband met het 125-jarig bestaan van de OBS in Garmerwolde (7
september2002), zal er o.a. een fototentoonstelling worden gehouden.
Wij zijndan ook op zoek naaralle mogelijke schoolfoto's, zoalsgroeps
foto's,schoolreisjes,uitstapjes, feestelijkeouderavonden,overige schooI
activiteiten, individuele foto's, enz. Daar deorganisatie van zo'n fototen
toonstelling veèltijd inbeslag neemt, vragenwij reeds nu al uw medewer
king:

wandplaten, enz.enz.) zijn van har
tewelkom.

Zegt het voort !
Bij voorbaat dank.

Contactpersonen:
Vera van Zanten, Geweideweg 7,
Garmerwolde; tel. 050-541 60 91
en Wies vander Molen,W.F. Hilde
brandstraat 55, Garmerwolde; tel.
050·542 14 12.

Bent u in hetbezit van toto's
ol weet u anderen
(Iamilie,vrienden,kennissen,enz.)
die iets hebben, wilt u dan
zospoedig mogelijk contact
opnemen met de latocommissie
reünie aBS Garmerwolde?

Ook overige oude attributen, zoals
poëziealbums ofdiverseschoolrna
terialen (leesboekjes, rekenItaal
boekjes, schriften , tekeningen,

Roe/ie Dijkema

Diken rond ging het via Blokzijl, de
N.O. Polder naar Luttelgeest, waar
een bezoek gebracht werd aan de
Orchideeën hoeve.Hier hebben we
een paar uur rondgekeken. Velen
kondendeverleiding nietweerstaan
en namen een bloemetje mee. 't
Was wel benauwd in de kassen.
maar gelukkig was erook gelegen
heidom je dorst te lessen.
Nadat debus weer opgezocht was,
ging het via Kuinre, Wolvega, Oos
terwolde, Veenhuizen, Norg naar
Zuidlaren voor de laatste pleister
plaats. In 't Sprookjeshof werden
we getrakteerd op koffie en een
broodje kroket. Daarna ging het
huiswaarts. Tegen acht uur waren
we terug in Thesinge en was een
gezellige dag weer ten einde.

Via de A 28 en de Smildervaart
werd naar Wapserveen gereden,
waar indeWapser Herberg dekof
fie met gebak voor ons klaar stond.
Daarna ging het naar Ruinerwold,
naar de boerderij "De Zomer Koe
stal". Hier konden we de expositie
"Hout uuttWold"bezichtigen.Meer
dan 400 figurenwarengemaakt uit
takken en stronken. dieerinhet bos
gevonden waren. Dat was beslist
een kijkje waard .
De boerderij stond aan deDr. Larij
weg.Aan deze weg stonden ± 1000
perenbomen over een lengte van7
km. Inoktober worden deze stoof
peren per boom bij opbod verkocht.
Door het natuurgebied De Weerrib
ben en langs Giethoorn ging het
naar Dwarsgracht. waar in restau
rant "De Otterskooi" van een heer
1ijkewarme maaltijdwerd genoten.

Voor motor, bromfiets
Rulrym~tel i er

• Posters, reproducties HOF5TEDE-
of fiets naar & art-prints

MOTOR HANDEL • Aluminium & houten CHILDERS v.o.f .

JOOP NOORDHOf Tafels worden door ons wissellijsten
op maat gemaakt • Passe-partouts op maat

Bovag-lid-Oft. SUZUKI dealer van diverse houtsoorten • Divers ophangsystemen
en geheel naar uw wens • Grote keuze

Alle merken onderdelen wenskaarten Jó2I.~. , .:
en accesoires leverbaar Folkingestraat 5

Prima service en reparatie Groningen " ,fr .

(050) 3139393
,~ .

o l,jP:

JOOP NOORDHOf ~...
Geopend:

di-do . e n vr. van 11.00 tot 17 .45 uur ...·::::~t ·Rijksweg 15 zaterdag van 10 .30 tot 17.00 uu r tSI•.
Garmerwolde Winkelcentrum G.N. Schut t er laan 28

(050) 3021624 Werkplaats: Lewenborg 9797 PC THESINGEGrasdijkweg 8
Garmerwolde Kajuit 282 Telefoon 0 50 - 3021 957

Tel: (050) 54175 17 050 - 5426699 Fax 050 - 3021574
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"De Soos" Wist-u-dat ...

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

" ':""-" C),' ! .; b#. .." Iq
Van Introduclieduik
tot Divemaster
• duikcursussen volgens
het PADJsysteem
• wereldwijd erkende
duikbrevetten
• duikreizen, materiaal
verhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

(0501 541 7941
Grasdijkweg 3 . Garmerwolde
aquadonna@scubadiving.com

Zaterdag 6 oktober van 13.00 tot 16.00uur Kijk·en Doedag inPeuter
speelzaal Benjamin teThesinge.Met eenrommelmarkt voor jongenoud,
spelletjes,kunst,knutselen, ponyrijden, etenendrinken en nog veel meer.
Van de opbrengst willen we graag nieuw speelgoed kopen, misschien
zelfs een speelhuisje. Komt allen!

• het prachtige eeuwenoude Gar
merwolder torenuurwerk stil staat
doordat derenovatie van deelektri
citeit in dekerk op zich laat wach
ten? (Nodigvoorhet optrekken van
de gewichten.)
• de Groningse Stichting Circuit
kunsttentoonstellingen organiseert
in dekerken van Marum, Niebert,
Nuis en Tolbert? De deelnemende
kerken zijnVm 21 oktober opzater
dag en zondag van 12.00 tot 17.00
uur kosteloos te bezichtigen.

De kaartavond in september
heeft de volgende uitslag
opgeleverd:
1. Jannes Ramaker 7020
2. Detta v.d. Molen 6974
3. GeertBouwman 6814
4. Elleke v.d, Molen 61 32
5. Henk Vliem 601 1

De eerstvolgende keer isop9
oktober, aanvang 19.30 uur.

Herfstmarkt

Op zaterdag 20 oktober organiseert de muziekvereniging "Volharding"
uit Ten Boer weer haar jaarlijkse mestactie. Het zal devijftiendekeer op
rij zijn.
Veel tuinliefhebbers kiezen ervoor
hun tuin biologisch te bemesten,
maar zien vaak geen kans omzelf
stalmest te verkrijgen. Ook vanuit
de omliggende dorpen komen
steeds meer verzoeken ommest te
leveren.
De ledenvan de muziekvereniging
nemen deze zorg graaguit uw han
den. De kruiwagens mest kunnen
worden besteld bij de familie Ker
sten, tel. 050-302 36 48 of bij de
familie Mensinga, tel. 050-302 20
26. Voor het luttele bedrag van f
5,00 per kruiwagen wordt demest
op de gewenste plek in de tuin
gedeponeerd.Deopbrengst vande
actie komt ten goede aan de club
kas.

JPCOM
computers

info/pr ijsl ij st :
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of af halen
dorpsweg 59
garmerwolde

Lindenlaan 18
9603 DB Hoogezand

Tel./fax (0598) 3205 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRWF

H.W. Mollema

~. repa raties:@". upgrade,:@". nieu w

~. bas istrain ing
w indows

van maal 44 t/m 176

Winkeleentrum
Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 5424519

JJmeái te' Vee'

Tevens:
Suede -rein iging
stoppage en
kJedingrepa ratie

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

GOED VOOR UW GOED

KleineDoerak

" 6'rj6'Y-EN.
KJNfJER.K..LEfJlNG

Zomer-expos.ue
met

Noëmi Noest
Jan Boxem

Herbere Koekkoek

H~~

herbert koekkoek

Brrmen - en bUiten kun st
in m etaal. hout. glas en karë rniëk

8ovenrijge" ....,g 19
~
~en.

vrijdag en zaterdag
10 00· 17.30 w r
en op afspraa k:
050-302 4B69

Mercedes Benz

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

Zoekt U

nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN
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BIOLOGISCH DYNAMISCH

Opklaringen, afgewisseld door een regenbui. Resultaat:
een mooie regenboog. (Foto: WolterKarsijns)

Kerkdiensten

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

De witgoed
elektro specialist.

Om alvast te noteren:
zaterdag 10 november
De Leeuw:
Garmer Dance Party.
Tot 22.30 uur voor de jeugd;
daarna jaren 80 muziek.
Verzoeknummers doorgeven
op www.garmerwolde.net

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind·redactie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-54153 35
Ad ministratie :
PetaJurjens,
G.N. Schutterlaan36,
9797PCThesinge, 050·302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr. 32.07.05.749

Redactie

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of
G.N.Schutterlaan16,uiterlijkwoens
dag17oktober 19.00uur, zomogelijk
eerder.

Abonnementsgeldf 25,00 p.j.
(automatische incasso f 20,-)
Postabonnees f 29,50 p.j.
Losse nummers f 2,'

7 oktober
9.30 uur Garmerwolde, Ds. Giet
hoorn/Groningen
14 oktober
9.30 uur Thesinge, Prof. Klijn/Ha
ren
21 oktober
9.30 uur Thesinge, Dhr. Doorn
28 oktober
10.00 uur Thesinge, Ds. Schuurl
Zuidwolde

dinsdag 2 oktober
De Leeuw;13.30 uur:Kaarten,sjoe
len plus bingo voor 55+, georgani
seerd door deVrouwenraad
woensdag 3 oktober
Ons Trefpunt; 14.00 uur: Start Be
jaardensoos Thesinge
zaterdag 6 oktober
Peuterspeelzaal Benjamin ; van
13.00 tot 16.00 uur: Herfstmarkt
BuurhoeslTen Boer;Viering 75 jaar
Ouderenbelangenbehartiging en
20-jarig bestaan ANBO afd. ge
meente Ten Boer. Receptie van
15.30·17.30 uur; vanaf 20.00 uur:
feestavond m.m.v. de accordeon
en mondharmonicaclub uitSpijk
zondag 7 oktober
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Het gemengd vocaal ensemble Piz
zicore met werken uitRenaissance
en Barok. (Start elfdeOSA seizoen)
woensdag 10 oktober
De Rosarie; 14.00 tot 16.30 uur:
Pompoenenworkshop
donderdag 11 oktober
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
zaterdag 13 oktober
De Rosarie;16.00 -18.00 uur:Pom
poenenmarkt
zondag 14 oktober
14.00 tot 17.00 uur: korenronde
woensdag 17 oktober
BuurhoeslTen Boer; 19.45 uur:
zanq- en cabaretgroep Flexibel.
(Vrouwen van Nu, afd.Garmerwol
de, Ten Boer en Ten Post)
zaterdag 20 oktober
mestactie muziekvereniging "Vol
harding"

sEEL
J UIST DE KWALI TEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekkeretenenbesteed danookveel tijdaan het maken
van een uitgebreide heerlijkemaaltijd. Lekkere salades, smaak-

vollesauzen,versegroentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ik eensopaanradenvaneenvriendin bij de
GROENE WEG slagerbinnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings
wijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
groot assortimentaan. Bovendienverkopen ze
enkel eerste klas vlees.Voormij geven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.

FGtG van de maand

IV
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