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Ergens tussen de 5,5 en 82,5 kilogram
Méér dan een pompoenenmarkt in Garmerwolde

Geel, groen, oranje, effen, gestreept of gevlekt, puurof verwerkt in of opcake, jam, soep, stropoppen, dakpannen, brood, met zomaar gaten
erin of kunstig tot een schrikwekkend masker gesneden of getekend door jong of oud- het was er allemaal. Het leek een beetje op een
pompoenenmarkt, maar het was meer dan dat, hetwas een groot succes met teveel om op te noemen.
Een korte impressie met wat kanttekeningen.

Blï de stand vande NBvP. Vrouwen van Nu, ishetgezellig druk. (Foto:Henk Remerie)

Oudepompoenen
Ikkwamaangefietstmettweekinde
ren. die wasikdusdirect kwijt want
óveralwaswattedoen.Af entoe zag
ikzenog ergensrennenindegrote
kasvandeBosa-rieofbuiten ophet
gras,somskwamen ze(échtvoorde
laatste keer!) bedelenom eengul·
denoftwee kwartjes vooreen spek
kie ofeenzakjesnoep.Merkwaardig
toch. dat ze niet kwamen voor een
koppompoenensoep.wantdiewas
lekker! Daaroverstraks meer.
Op eenaantal plekkenopdemarkt
warenbewerktepompoenen tezien
metsterren.gezichtenofandermoois
alsversiering uitgesneden_Dat lijkt
ietsdat uit Amerika is komen over
waaien. maardat is het niet.
Eenstukjegeschiedenis:
Het uitsnijden van pompoenen hoort
bij 'Halloween' ,ooit een Keltischri
tueel dat bij het Samhain festival
hoorde en het einde van de zomer
aankondigde.Hetwasineen tijdperk
ruim1000 jaargeleden. een tijd vol
magieenbovennatuurlijke geesten
en afgoden (sommige daarvan ko
men ook nu nog voor: Linus, een
vriendjevan Charlie Brown indestrip
"Snoopy", gelooft in dekomst van
"the Great Pumpkin", die op Hallo
ween-avonduit depompoenvelden
opzal rijzenenallebrave kinderen
speelgoed zalgeven).Tijdens Sarn
hainblevenallegezinnenwaakzaam,
er waren speciale "zielencakejes"
gebakken. kinderen gingen in de
dorpen vandeurtotdeur omliedjes
tezingenen daarvoor deze cakejes
alscadeautje tekrijgen. Indeuitge
sneden pompoen werden branden-

dekaarsjes gezet. volgens sommi
gen om de doden naar hun rust
plaatstegeleiden,volgensanderen
zouden de enge gezichten op de
pompoenen demonen en andere
bovennatuurlijkegeesten bezweren.
Tegenwoordig weten we dat het
vooral leuk isom pompoenen uit te
snijden en dat t t november voor
kinderen een dag is om snoep te
verzamelen.
Wattipsvoorhetuitsnijden:datgaat
hetmakkelijkstmeteen beetjehulp
kijk daarom maar eens naar het

voorbeeld: een klein spookje. Een
deksel uiteen pompoen snijden.de
zadenendraden verwijderenen met
eenlepeldebinnenkant uithollentot
dewandca.2.5cm dikis(hetschraap
sel gaat in de soep!). De tekening
uitvergroten,opdeuitgeholdepom
poen plakken, en langs de zwarte
randenuitprikken.Meteen kleinge
karteldmesjevangaatjenaargaatje
snijden tot het helefiguur uitgesne
den is.Daarnaeerstdekleinestukjes
(deogen en demond)verwijderen,
endan derest.

Van klein totgroot, en grootst
Op twee plaatsen op de pompoe
nenmarktkongeraden wordennaar
het gewicht vanéén (grote)oftwee
(kleine)pompoenen Indestandvan
de Nederlandse Bond voor Platte
landsvrouwen stond een houten
mandjemetdaarin tweekleine pom
poentjes (uitstekende maat voor in
desoep,maardatterzijde).Heljuiste
gewichtvanhetstelwas 2440 gram.
Vlakbij deingang vandemarkt lag
een grote pompoen tepronken bo
ven op een rozenboog.



Vincent Boswijken z'n vriendje MatthijsKol bijde reuzenpompoen!
(Folo:MargaBoswijk)

De bezoekers van de markthadden
een duidelijk verschillende mening
over het gewicht: inzendingenvari
eerden van 5,5tot B2,5kg.Het juiste
gewicht was 1B,540 kg,bijnagera
den doorWilmaTammeling:zij raad
de 1B,BBO kgen kreegdaarvoor een
leukepompoenprijs. Behalve Wilma
was er nóg een prijswinnaar: de
kinderkleurwedstrijd is gewonnen
door CarlaOudmanuit Ten Boer.

Trouwens, was die pompoen nou
écht zo groot? Vincent Boswijk uit
Thesingeweetwel beter:hijkweekte
een pompoen vanwerkelijkreusach
tigeafmetingen en eengewicht van
ruim 55 kg! Aardige kerel, die Vin
cent, want hij stuurde ons het "re
cept" om zelfmonsterpompoenen te
kweken:

Ra,Ra,Ra,Ra,Hoekomtmijn
pompoen zo groot
55kilo, isdat niet raar?
Mijn vader heeft er paarden
stront op gedaan.
En toen wevan vakantie terug
kwamen wasdepompoen heel
groot.
Als je volgend jaar ook zo 'n
grotepompoen wilt,
kan je bij ons gratis paarden
strontkomen halen.

Groetjesvan Vincent

Soep
Vlakvooriknaarhuisging hadiknog
een bijzonder kort interview met
AnnekeKattenberg en Marion van 't
Riet, soepverkoopsters pur sang.
Het ging wat lastig, want het moest
tussen hetsoep-verkopendoor:ook
na ruim10 literverkochtesoep ble
vendeklanten komen.Washetvan
wege de mond-op-mond reclame
over die leklkere soep of was het
vanwege de niet-tevermijden ver
koopkreet van Marion: "Heertijke
soep"!? Ikwilde vragenwaterzoalin
de soep zat,maardedrommenklan
ten maakten het antwoord onver
staanbaar.
Daarom sluitikafmettwee recepten
voorpompoenensoep.Eén ervanis
desoep van de pompoenenmarkt,
deanderisnet zo lekker,maar toch
anders.
Eetsmakelijk!

"soep I"
Ingrediënten
1 pompoen - 2 uien - 2 teentjes
knoflook- 1wortel - 1prei - zwarte
peper - 2 laurierbladeren - snufje
kruidnagel - y, liter bouillon - peter
selie -eventueeleen scheutjeroom.
Bereiding
Was depompoen ensnijddezemid
dendoor. Verwijderde pittenen era
denensnijddaarna depompoenin
kleinestuklken (mètschil).Maakde
overige groenten schoon en snijd
dezeinstuklken.Doede pompoen en
groente met degesnipperde knot
looken kruidenindepan,voegwater
toe zodat de pompoen nèt onder
staal.Laathetgeheelca.20 minuten
zachtjes koken.Pureerdesoep met
een mixer of blender. Strooi erde
versgekniptepeterselieoveren roer
eventueel de room erdoor.
Leklker metgeroosterd brood (chia
batta's!)metkruidenboterofzachte
geitenkaas.

"soep 2"
Ingrediënten
250 g gesnipperde uien - 1y, dl
olijfolie - 600 ginblokjesgesneden
pompoen - 1 bouillonblokje -
y, Iwater - y, theelepel zout - 1niet
afgestreken gemalenketoembar(ko
riander)
Bereiding
Bakde uien indeolijfolietotzeglazig
zijn. Boen de pompoen schoon en
verwijderdradenenpitten. Snij het
vruchtvlees (met schil) in dobbel
steentjesenvoeg ze bij de glazige

uien.Vijfminuten stevigdoorbaklken.
Pasopvoor aanbranden. Voeg het
watertoe, bouillonblokje en hetzout.
Laat hetgeheel een halfuurkoken.
Pureerdemassameteen staafmixer
en voegdegemalen koriander toe.
De koriander kan ook door kerrie
worden vervangen. Desoep isver
deraantekleden met zure room,fijn
gesneden bosui, uitgebaklken dob
belsteentjes rookspek enJofaanver
wante varianten.

HansKlamer
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Tuingereedschap
Hardhouten banken....135.
Antieke kasten en banken
Stoelen en tafels

+ 4000 stuks
Horeca accessoires
Wasbakken en WC's
Kranen etc.

Stiefbeen en zoon

Stripboeken foor eenloele prijs

Stalramen
Oud gereedschap

!t.n! el' mIer eIJlînlJ

Stiefbeenen zoon
U1gmmaweg 141•9131 BRGro. i. gu
lel. 050·5491913 - fu 050·5491660
autolel.06-534130 19

Uui.houdelijke arlikelen. Bank.lellen al vanaf 749,
• Speel~oed • Toilef en Cadeau arlikelen • Video
banden 240 minuten 6,- per .Iuk • Aardewerk/porse
lein voor minder dan de halve prij.

UI~ersmawe~ 14 - 9731 BS Gronin~en - (050) 549 00 70



Pompoenenworkshop
Op woensdag 10 oktober konden kinderen dieaan "Pompoenenpret" haddengewerkt,meedoen aan een
pompoenenworkshop. Die werd gehouden in deRosa-rie (kwekerij Veenstra). Daar stonden dekramen
voor de pompoenenmarkt van zaterdag 13 oktober al klaar.

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(l) 050 - 5421615

TOMMY
Voor vakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandelingvolgens afspraak.

Tevensverkoopvan

verzorgingsartikelen

GerdienStoel

Jammer genoeg zijnmijnpompoen
en herfststukje nietverkocht, maar
het was een leukemiddag.

Plus een pompoen gemaakt van
karton.Het isklaaren numoetiknog
een verkoopprijsverzinnen. Ikweet
niethoeveel en verander hetdehele
tijd. Alsikeruit ben, ishet halfvijf en
ishet afgelopen.

Ruim veertig kinderen deden mee
aan deworkshop. Carla Postma en
TinySmit hadden de leidinginhan
den. Gerdien Stoel was éénvan de
deelnemers.Zij schreef onderstaan
de sfeerimpressie.

De pompoenenpret
"Opschieten." roeptmijnzusje. "om
twee uur moeten weindeRosa-rie
zijn. " Snel haast ik mij en pak de
dingendiewe nodighebben. zoals:
stiften.lepels, schaar,scherpmesje,
mandje, steekschuim en nog wat
dingen enstopze ineen zak en ga
met m'nzusjemee.

Ook heb ikeenherfststukje gemaakt
met twee pompoenen.Ookzo'n gips·
pompoentje doe ikerin en kastanjes. Erwordt ijverig gewerkt op de pompoenenworkshop! (Foto: Karta Postrna)

Alswe aankomen,gaatTiny vertel
len overwatjeallemaal kuntmaken
met pompoenen. Bijvoorbeeldeen
herfststukje.eenpompoen uithollen.
gipspompoentjes vervenen aaneen
kleurwedstrijd meedoen; van alles
en nog wat.
Alszehetheeft uitgelegd,gaan Ruth,
Carla. Johanneke en ik naar een
kraampjetoe.Alle viergaan weeen
pompoen uithollen.Jehaaltdekop
eraf en holt hem uit.Alsdat klaaris,
doe jeazijn op een doekje en soptde
hele pompoenin. Dansnijdjeermet
een mesje iets in.
Ikweet niet wat ikerinmoet snijden
en zit langtedenken.Dan komtTiny
opeenidee:maakeenheelal. lkdoe
het en ikben klaar!

I @ Belga Fietsen WI''''~':'~~~~';;;:~1
• . 05().~22252. Groningen B.~.F'''''"@ 1 2mo''."'

Rurm en gratiSpBffreren'

Reparatie alie merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeting Regenkleding
Racekled ing
ATB·k leding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Toerfietsen
Woon · Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kin derfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewenborg)
9734 AC Groningen-Ru ische rbrug

050 · 5416135

NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
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Garmerwolde, opvallendofsaai?

jarenzijnze ofdichtgegooidmetpuin
of dichtgegroeid. Een aantal agra
riërs uithet dorp weet nogwel waar
zezaten.

doorheen gemengd. Hierdoor ont
stonden ergaten inhet landdieeen
functie gingen vervullen als drink
plaatsen voor wild. In de loop der

Inplaats van struiken bomen langs de Dorpsweg ? Plus mooie, brede voetpaden enpassende verlichting.
(Foto:Henk Remerie)

gegeven worden. Er werd enthou
siastgediscussieerd. Allevoorstellen
werden oppapier gezet en bespro
ken met dezaal.
Overde minicampingswas iederhet
wel eens,deaanleg hiervanisgeen
verrijking voor het dorp. Het zou te
veel de vrijheid van de bewoners
aantasten.
Waar men wel positiefoverwas ishet
weer openmaken van dekleigaten.
Maar wat zijneigenlijkkleigaten? In
vroeger tijden toen dezandgronden
erg arm waren en ernog geen kunst
mest bestond werd ervruchtbare klei

De gemeenteTen Boer telt negen dorpen en van dienegen is Garmerwolde beslist niet deaantrekkelijkste. Dat is natuurlijk ookmoeilijk
zonder een echte dorpskern, maar het kan beter dan zoals het momenteel is.

Dit isdan ookdemening van Dorps
belangen. Ze wilden het dorp wel
leefbaardermaken en meer een ei 
gen identiteitgeven.Ditalles isafge
lopen voorjaar aluitdedoeken ge
daanindeGenTen inde voorjaars
vergadering van Dorpsbelangen. Mi
randa Klaij (studente aan het van
Hal linstituut in Leeuwarden) heeft
hier een onderzoek naar gedaan in
het kader van haar afstu 
deeropdracht. Dit resulteerde ineen
105 pagina's tellende scriptie, met
een heldere uiteenzetting hoe het
momenteel isin Garmerwolde. Bo
vendien geeft ze een aantal goede
suggesties en voorzetten om debe
volking zelf aan het werk tezetten.

Inde pauzewerden ervragenlijsten
uitgedeeld.In groepjes van vierofvijf
mensen onder leiding van een lidvan
de klankbordgroep kon er gepraat
worden over de voorstellen uit het
plan of er kon een eigen mening

Op 27 septemberwerd dilplan uitge
legd en besproken inhet dorpshuis
samen met de inwoners. De op
komstwas groot. Metbehulpvan een
power point presentatie (met bea
mer) gaf Miranda een heldere uit
eenzetting wat ermogelijk zou kun
nen zijn met betrekkelijkweinig kos
ten op het gebied van ecologisch
groen, wandelpaden, cultuur histo
rie, recreatie enz.Dit allesstaat be
knoptweergegeven indesamenvat
ting die iedereen kreeg. Bovendien
zaten er kaartjes bij om het nog
duidelijkertemaken.

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

• Zink
• Dakbedekking

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

NIJDAM [W\~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Gron ingen

(tegenover wijk Lewenb org)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 5751
www.nijdam.nl

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

050-3010735
0598-393504

4



Hetaanleggenvan meer wandel-of
fietspaden, zodatereenrondjegelo
pen kanworden, had ookeenieders
instemming,Tevenswas dealgeme
ne mening dat hetdorpvriendelijker
en herkenbaardermoet overkomen,
Dit zou kunnen door de Dorpsweg
vriendelijker te maken. De struiken
verwijderenenhiervoor indeplaats
bomen langs de weg. De trottoirs
verbreden en verbeteren plus een
betere en mooiere verlichting. Te
vens zalhetbeginvan hetdorpopalle
drieplaatsen herkenbaardermoeten
zijn (de kerstboom is er een mooi
voorbeeld van) door middel vanna·
tuurlijke markeringen. De conclusie
van de avondwas dat de aanbevelin
gen inhetrapportzodanigzijn datde
gemeente erwel wat mee kanen dat
het niet altekostbaar hoeft tezijn.

Delta vanderMolen

P.S. Zouhet opleggen vanhet frnt
toir vooraan bij de Dorpsweg een
direct gevolgvan deze avond zijn?

Nieuw inGarmerwolde' (Eninalle dorpen indegemeente Ten Boer.)Als iedereen zich aan de voorgeschreven
snelheid houdt,zijndrempelse.d.overbodig!(Foto:HenkRemerie)

Stoeldraaierstraat35
Groningen 050· 3132453

VAN ~leen's
5AKKEQIJ

H. Weslerstraa118 Ten Boer 050·3021227

creatief ~ ,
centrum ~

-c

auto & motorrijden is
meer dan alleen jezelf

verplaatsen

Rijschool

.Se.verijn

l
~"

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

Josje
ENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

dé winkelvoorol uw
ûnderqoed - lingerie
Béenmode . Bodmode

t Nochtmode &
.Domesmodemuut 46 t/ m56

deskundigodviesoltijd oonwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Gron ingen
Tel./Fox(050) 5418995_ _ 1

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

ss::; f3 ~U?
Naast dagverse producten,

bieden wij u een
uitgebreid assortiment

van onze rauwkost
ensalades.

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N. Schutterlaan 46
9797 PC Thesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Uw adres voor:

Admi nistratie- Ritsema
6-b~/'MinK.Jdl·;nburo I

m-......................

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Indust rieterrein
.... m:" Postbus 91. 9780 AB Bed um
U.::" Tel. (050) 30 I 28 32

www.vaatst ra.nI
vaatst ra@vaatst ra .nl
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FABER

Een tipje van de sluier
Na vier jaar gaat deWingerd dicht. Op20 oktober isdeuitverkoop gestart enwerd er teruggeblikt opeen
periodemet up's endown's. Aan deinzet van deinitiatiefnemers heeft het niet gelegen dat er nu een
punt gezet wordt achter deverkoop van voornamelijk cadeauartikelen.

;\!\el,bel, nake ... ij
ée.·l ijk t-1m .t V.O,r-.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meube ls.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

IKLUSSENBEDRIJF

•
I

Metha Nijkamp enAnja Stuurman beginnen een galerieannexuitgebreide koffie·en theeschenkerij.
(Faro:HenkRemerie)

Het onooglijk bankgebouwtje werd
metvereendekrachten omgetoverd
toteen sfeervol geheel.Buiten werd
een terras gemaakt en binnen kon
aan de grote tafel koffieofthee ge
dronkenworden.Op 1Boktober 1997
werddewinkel feestelijkgeopend. In
deloop vanvierjaarwerden erheel
wat marktenen workshops georga
niseerd met allerleidemonstraties en
waserverkoopgelegenheidvoorkun
stenaars. hobbyisten en kinderen.
Aandewiegvan deWingerdstonden

Elisabeth Telenaar. Marjavan Kui
lenburg. Willeke Huistraen Metha
Nijkamp. Elisabethstopteals eerste
wegenstijdgebrek. gevolgddoorWil
leke en na de uitverkoop zal ook
Marja niet terugkeren opdeze loca
tie.

Doorstart
Toenduidelijkwerd dat een derge·
Iijke winkel in Thesinge niet kan
draaien. ontstonden ook de ideeën
voor eenandergebruik van het ge-

bouwtje en de ruimte eromheen.
Deplannenbeginnennusteeds vas
terevormte krijgen. De uitverkoop
zal ruim eenmaand vergen eninde
maanddecembermoeten alle zaken
afgehandeldzijn. Dan zal de door
start zo'n twee maanden in beslag
nemenen ishetdebedoeling datop
22-2-2002 deofficiëleopening kan
plaatsvinden. Metha Nijkampbegint
ersamen met Anja Stuurman een
galerieannexuitgebreidekoffie-en
theeschenkerij.

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

tel/fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662

Galerie
Erstaan wisselende expositiesvan
hangende en staande objecten op
hetprogramma.Gekoppeldaan een
thema zoalsbijvoorbeelddeseizoe-

6

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

Geopend:di.t/mvr.8.30tot12.oouuren13.30tot 18.00uur
Nu ook de vrijdag·avond tot 21.00 uur
zaterdag van 8.30tot 14.00uur(wijzijn'5 maandagsgesloten)

Voor BroDd-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat u naar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!



TruusTop

en exposeert het hele jaar door in
verschillendeplaatsenverspreidover
hetland.In galerieënenook inopen
bare gebouwen zoals bijvoorbeeld
eenziekenhuis.Zijschildertmetolie
verfenacrylverf enheeft haaratelier
aan huis. In de Wingerd heeft ze
schildercursussen gegevenen datis
in de toekomstige opzet ook een
mogelijkheid.
Anjavindtdelocatieinhetdorp heel
geschikt.Eenkoffie-entheeschenke
rijopdein-en-uitloopvan het dorp in
aambinatiemetkunstexpositiemaakt
dedrempelvoorvelen minderhoog.
Directaantact met debezoeker die
de kunstenaar aan het werk ziet,
helptdaar vast ook aan mee.

school zoalsdepolitie,gemeenteen
3vo. Debelangrijkste taak van een
verkeersouderisdeoudersbetrek
ken bij de verkeersveiligheid en 
opvoeding van hun kind.
Alsverkeersouderkun jemaaitinje
eentjealle verkeersvraagstukkenin
enrondom deschooloplossen,Wel

oorsprong activiteitenbegeleidster.
Haarcreatieve talenten komendui
delijktotuitinginhuisenvooral ookin
haar prachtig aangelegde tuin.
De afgelopen vierjaarheeftzij inde
Wingerd heel veel geleerd. Alsbe
ginnendondernemer hebjebepaal
dekennis nodig,diezij ineen cursus
heeftopgedaan.Zakelijkzijnendaar
bij de menselijke kant in het oog
houden. is iets wat je alleen in de
praktijkkunt ervaren.
Daarbij komtdat jezelfstandigmoet
werken en jetemaken hebt met je
gevoelvanverantwoordelijkheidvoor
het reilen en zeilen van dezaak. AI
deze vaardigheden hoopt ze in de
galerie te benutten.
AnjaStuurmanwoontsinds vijf jaar
indeKapelstraat. Ze iskunstenaar

gesteld. Een verkeersouder is een
contactpersoon tussen ouders.
schoolenderden wanneer het gaat
om deverkeersveiligheidvankinde·
ren.HiVzij iseenaanspreekpunt en
eencoördinatordiesamenwerktmet
andere ouders. het team van de
school en met organisaties buitenHiervoor zijn verkeersouders aan-

Het 3eproject is een initiatief van het 3vo voor basisscholen en wordtgesubsidieerd door degemeente.
Op dit moment isdeOBS Garmerwolde nog deenigeschool indegemeente Ten Boer diemet dit project
gestart is.

moetenworden.Erwordt beginvol
gend jaar flinkruchtbaarheidgege
venaan deopening omeengoede
startte kunnenmaken.De naam van
de galerie is ook nieuw, maar blijft
voorlopig nog geheim.
De galeriehoudsters
Metha Nijkampwoont al22jaaraan
deSChutterlaan inThesinge enisvan

3Estaat voor:
1.education (onderwijsen voorlich
ting)
2.enforcement (pclitiehandhaving)
3. engeneering (infrastructurele
maatregelen)

Onzewerkplaats Is geopend
van maandag Um zaterdag ,
ook 's avond s na 20.00 uur.

Garag ebed rij f Oefening baartkunst .., (Foto's:Karla Postrna)

~ 3E project OSS Garmerwolde
Te l. 050 - 3021985

~

Voor:
_Grote en kleine beurten
voor alle merken auto's
- Autobanden. uitlaten,
schokdempers. accu's.enz.
- Glasservice
_ Schadereparaties
_APK·keuringen
-Leen-auto beschikbaar

--- - -- -------,

nen. Metha en Anja hebbenalveel
met elkaar besproken en ook met
galeriehoudersindebuurt.Ze willen
zich aansluitenbij anderegalerieën
en een kunstroute samenstellen.
Maar voorlopig hebben ze het druk
met het regelen van alle zaken en
daarna metde inrichting vanderuim
te.
De belichting van deobjecten, het
ophangsysteem, debeveiliging en
deverzekering kosten nogheel wat
voorbereidingstijd.
Buitenomwordt dezaak weer aan
gepakt en zal ookdeaandacht van
een toevallige passant getrokken

Kleine Doerak I

. /?/l /?Y- EN.~
K. /NIJERf.LEIJ/NC

Lekker de lekkerste !
f--------~·~-------I

~

Appingedam Jaarmarkt
Groningen Mei kermis (Grote markt)

Eenrum Hemelvaartsmarkt
Delfzijl Pinksterkermis

van maat 44 t/m 176

Winkeleen trum
Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 54245 19

Oliebollen I

...
\8

BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleesw aren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas. Zuivel

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

Hoofdweg 42 • Harkstede
OSO - 4041218
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9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

BOUW v.o.L

Oude Rijksweg 11
lel.: 050 5416501

Karla Pos/ma

Het was voor iedereen weer een
leerzame morgen, mede door de
inzet en het enthousiasme van de
agent ende stadswachten.

Houdt rekening met de "dode hoek"! Een vrachtwagenchauffeur ziet nietwat erpalvoor z'nauto gebeurt!
(Foto: Karla Postrna)

projectalweeropstapel:'smorgens
om negen uur verscheen er een
grotevrachtauto bijschool. met een
politieagent entwee stadswachten.
Deze truck werd beschikbaar ge
steld door "runner truck lease" uit
Groningen.
Zij toonden dekinderen van groep 4
tlm8eerst doormiddel van een video
plus uitleg wat een vrachtwagen
chauffeurweiennietkan zien.Daar
na mochten de kinderen om debeurt
zelf in de cabine ervaren wat nu
eigenlijk de"dodehoek" is.

Opheteersteoog dachtendekinde
ren dat het gemakkelijk was, maar
sommigen viel dat toch behoorlijk
tegen.
Aanhet eindvan demiddag kregen
alle twintig kinderen een certificaat
methetaantalbehaaldepuntenmee
naarhuis eneen welverdiende trac
tatie.
AI met al eengeslaagde middag.

Hetzichtvanuit een vrachtauto
Op 4 oktober stond het volgende

Behendigenmet verstand fietsen
Op 20 september was ervoor groep
7 en 8 een "behendig en met ver
stand fietsen" parcours. Op het
schoolplein werd een parcours op
gebouwd, waar de kinderen (20)
een route moesten fietsen.
Kinderenhebben dikwijlsmoeite met
het achterom kijken en hetontwijken
van obstakels.Vaakweten ze inder
gelijke situatieshun fiets niet onder
controletehouden.
Oefening baart kunst ... Wat van
grootbelangisvoordekinderen van
groep8,want zij gaan het volgende
schooljaar naar het voortgezet on
derwijs. Fietsen is dan geen "spel"
meer,maarpuurdeelname aan het
verkeer.Situatiesinhetdorpzijnook
niet tevergelijken metdegrotestad.

kun je met andere ouders en het
schoolteam activiteiten ondernemen
omdeverkeersveiligheidteverbete
ren. Daarbij is het belangrijk dat je
ondersteund wordtdoorhetteam,or
en ouders.
Hetafgelopenjaarzijnwij drukdoen
degeweest met het maken vaneen
meerjarenplan om daardoor ook in
detoekomst subsidie bij deqerneen
tetekunnenkrijgen. Inmaarthebben
alle ouders van de schoolgaande
kinderen een enquête ontvangen;
deantwoordenworden momenteel
nog uitgewerkt.

, d i v e r s in gr oe nte n & f r u i t ! /.

Directe hoerderijverkoop

• groenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauW'l<ost

tevens lJ'I'I adreS voor
ecologiSche p roducten

Dorp sweg 1 . Go rmerwo lde
42.~~~~"" Te l : 0 50 - 404 29 2 1

b.g. g. : 0 50 - 541 84 62
Fox : 050 - 404 29 22

I I m I : ' ,

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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Delfzijl in oude ansichten

De juiste datum van het graven van het Eemskanaal houdt de
gemoederen bezig! Het is fijn omte merken datonze krant zo goed
gelezen wordt.Hiervolgtdereactie van mevrouw SChaaphok, opge
diept uit drie bronnen.

Datering Eemskanaal ••• Als uw auto 11

durel'reparaties noditj heeft..
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen !!!

Trouwe wachters van ûrnne 's veste
Ruischerbrug, Noorddijk, Middelbert

Delfzijl werd nadezestiende eeuw
welbelangrijkmaarkonnimmer als
een centrumin Fivelingo fungeren,
zoals andere plaatsen dit hadden
gekund,

Na 1876 kwamdie mogelijkheid er
wel doorhetslechtender vesting,de
opening van het Eemskanaal. de
aanleg van spoorwegen en door
haven verbetering.

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

Siem
Op aîonzereparaties BOVAGAutobedrijf
3 mnd. bOl/af} qarantie Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

Tot hetgraven van het Eemskanaal met open zee te geven. Met de lijkhedenvoor.Er werdzelfsin1873 beheer over. In 1876 was de klus
werdbeslotenin 1856 door deSta- aanlegwerd in 1870 begonnen.De voorgesteldommaar op tehouden geklaard,maardeze kosttewel drie
ten van Groningenmet het doelde aanbestedingssom bedroeg1,2mil- methetgraven.Nadatdeaannemer miljoen gulden. Doordebouwvande
stad Groningen ten behoeve vande joengulden.Doorverzakkingvan de infinanciëleproblemenwasgeraakt, OostersluizenwerdhetEemskanaal
scheepvaart een betereverbinding gronddedenzichweldragrote moei- namdeprovincie het werk ineigen met het Damsterdiepverbonden.

Nieuwe Groninger EncyclopedieDierenspee iaalzaak

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders
• Eukanuba • I'ams
• Canex • TechniCal
• Royal Canin. Prins
• HopeFarms• Greenfield
• Kanacorn Hill's

Kijk of Be l
Kajuit 284
Winkelc ent ru
Lew enb org J
(050) 5415553
• Bezorgen in overleg

- I

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaan 18

9603 DB Hoogezand
Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81

• ONTWERP . AAN LEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING
_ _____-.J

VOOR Al UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien.
Gewasbescherming.
Groot pak persen,
Grondtransport,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N.•'ruu.llufi
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 1535

PMkww ~~~It
,-:; -'-..,_~Jrcf§'" \

, (j~ "XI ,
rf',P cdicu ren
\ Manicurcp

Vo étrcffexm assaue
:.-.. . ...
Zó~ncb an k\
Beenh arsen

\ \,
\
\ )

PrunusstraatSj .> "
wijk: Solwerd

Tel efoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5418468

Eemskanaal
Groot scheepvaartkanaal met een
lengtevan26,5km. en een breedte
van60m.tussen GroningenenDelf
zijl.Toegestanediepgang 4.50m.Bij
deaanlegervan(1866·1876)kreeg
menbijveenlagen te makenmetzgn.
afschuivingen. Daardoor werd het
kanaal breder en dieper dan oor
spronkelijkgepland. In 1963 is het
nogmaals verbreed. Daar de zee
vaartvia hetReitdiepdoorafslibbing
afnam,was bijhet besluittotaanleg
van het Eemskanaal voor Gronin
gen-stad een achterliggende ge
dachte:het behoudvandezeehaven
functie.
Omhet verhaal compleettemaken,

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijd vooruklaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798TG Garmerwolde
Telefoon050 -5418610

geven we uooknogdebeschrijving
uit De Oosthoek Encyclopedie.
Eemskanaal.Nederlands kanaaltus
senGroningen en Delfzijl, gegraven
tussen1866-76o.a.voordeverbin
ding van GroningenmetdeEemsen
voor de waterafvoerverbetering van
eendeelvande provincieGroningen
en vanhetnoordelijkdeelvanDren
the. Van1955-67ishet kanaal zeer
verruimd en bevaarbaar gemaakt
voorschepen lot2000ton. HetEems
kanaal ontvangt o.a. water van de
Hunze.deDrentse Aaen deveenko
loniale kanalen, o.a, het Stadska
naal. Voor de scheepvaart naar de
Stad Groningen is het kanaal van
grotebetekenis;dediepteis6 m.

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
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Herfstmarkt peuterspeelzaal Benjamin
Eenbekend fenomeen bij elkevereniging:geldgebrek. Zo ookbij depeuterspeelzaal. Van decontributieen subsidie van degemeentekunnen
desalarissen van dejuffenendehuur betaald worden. Dan blijft er nog een heelkleinbeetje geld over voornieuw materiaal,maar naverloop
van tijd gaat er meer kapot dan er nieuw gekocht kan worden.

Paardrijden opGonny depony ... (Foto:Henk Remerie)

rok. zich laten schminken.knutselen.
De rommelmarkt, koffietafel, kunst
van kinderen en de loto's waren
vooralvoordevolwassenen.Erwer
denindeloopvandemiddag zelfs
kippenaangeboden(levend),tekoop
voor 5 gulden, opbrengst voor de
peuterspeelzaal.
Om 16.00uurwasalles weer afge
lopenenkondeboelweer aankant
gemaakt worden. Gelukkig waren
vele ouders bereid mee te helpen
opruimen en konden we om 17.00
uur erg tevreden naar huis.
Deopbrengstvandeze dag isonge
veer800 gulden,fantastisch dus.Het
buitenspeelhuisjekomt eren waar
schijnlijk ook nog wel wat nieuwe
fietsjes. Iedereen heel erg bedankt
voorhetenthousiasme,dehulpolde
spullen.

Renske SantingenKirsten de Wolf

Zoook inThesinge.Erzoudennodig
nieuwefietsjesmoetenkomen,maar
diezijnduur.Ook wil juf Beltina erg
graag een speelhuisjevoorbuiten.
Toen kwam Renske met het idee
voor een herfstmarkt. Genoeg mo
gelijkheden en gelukkig waren de
oudersnietmoeilijktemotiveren. Als
datum: 6 oktober.

Voor deopbouwers van deeerste
herfstmarkt begonhet allemaal om
8.00 uur 'smorgens:hetwas lekker
weer, iedereen haderveel zin inen
algauw hing ereen gezelligesleer.
Na wat uurtjesvan opbouwen, klet-

senenlachen,stondhetgeheeleren
kondendeeerste bezoekersontvan
gen worden.

Eigenlijkverliepalles heelvoorspoe
dig en ouders, grootouders, kinde·
renenandere belangstellenden had·
denhetprimanaarhunzin.Deloterij
was eendrukbezochte kraamwaar
dan ookmooieprijzenwaren tewin
nen;prijzen diegeschonkenwaren
doordemiddenstand van Ruischer·
brug,Lewenborg, Rijksweg enTen
Boer. Verder konden de kinderen
paardrijdenopGonnydepony,bal
lengooien, prijsjesgrabbelen uit de Zomoa; wiliedereen wel wordengeschminkt! (Foto:Henk Remerie)

De witgoed
elektro specialist.

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

Ook voor inbouwapparaten.
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VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kolleri jweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 30~1796

H~~

herbert koekkoek

ZomeNlxpo&itie
met

Noëmi Noest
Jan Boxem

Herbert Koekkoek

8lnnen - en bu,tenkunst
... motIIaI. hout. gl8& en keram",k

Bovenr;,goI'Mlg 19
~
Q>en:
vn,dag en 18t.eroDg
1000 · 17 30 uur
en op ofspraa .
05(}3024B69

• ELEKTROTECH NIEK

• INSTALLATIETECHNIEK

• REVALIDATIETECHNIEK

• SERVICE EN ONDERHOUD

WAARBORG INSTALLATEUR

RIJKSWEG 56
9731 AD GRONINGEN
TEL. (050)54132 12
FAX(050) 54 17106



Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Opzondag 11 november 2001 brengt deRollerdamse vijfmanscom
boZapfDingbatz o.l.v. Huib Burger (saxofoon) in deKloosterkerk te
Thesinge jazz uit dejaren zestig enzeventig van devorige eeuw!

85ste OSA-concert

..Wehebben een prima inkomen.
MIjn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen mer werkenomvoordekinde·
ren re zorgen.
Oan willenwe minder aan onze hypo
theek betalen, kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebei net afgestudeerd en di
rect aan het werk. Mijn vriend wil
meteeneenhUIskopen. Kandatnual?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

Uziethet.Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening en een verzekering. En
afhankelijkvan uw wensen kunt u dus
sparen ot beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeelheeft. Uniekisdat ude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

De vijfmanscombo ZapfDingbatz is
opgericht inhetjaar2000 enbestaat
uit Arnold Bomans (drums), Huib
Burger (saxofoon), Dannyden Hol
lander (piano), Ed Santman (gitaar)
enMarcVerschoor (bas).
"ZapfDingbats (met een s aan het
eind) isdenaam vaneenlettertype
dat standaard bij het tekstverwer
kingsprogramma Word wordt gele
verd,endat alleen uit symbolen be
staat, net als onze muziek: vertelt
HuibBurger."Bovendienisdeklank
gelijkenis met ons werkaamrekke
lijk,"alwil de band dat tochook wel
weer relativeren.
Om het onderscheid aan tegeven
spellenzij hunnaammet een zaan

het eind.Zapfdingbatz,meteen aan
stekelijkeigen geluid,voeltzicheen
Rotterdamse formatie, omdat vier
van de vijf ledenelkaarinRotterdam
hebben lerenkennen. Allevijl hou
den ze van Rotterdam, en alle vijl
houden ze met hart en ziel van de
jazzmuziek uit de jaren zestig en
zeventigvandevorigeeeuw,dieze
danook methartenziel tengehore
brengen.

Nostalgie?Rekenmaar!

Aanvang: 15.00uur.
Toegangsprijs:f7,50/1 5, (tot12jaar
gratis)

WinkelcentrumLewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Voor cadeaus,
huishoudelijke artikelen

en kleine afdeling
speelgoed.

CAIEl"

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenmákerij, .
Sleutélserv'ice

MiëldJljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Bel met één van onzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd cats
telefoon (050) 3039494

Bedum-Ten Boer

D

Rabobank

..We zijn opzoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor de studiefinanciering van
onze dochrer bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

WONINGINRICHTING - M EUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 302 1383 Fax: 050 - 3021435

Gl~tA----=---=-=--=--=----=----==-=--=

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!

aupu19
~
~
$irisette'

liflill
JIIIIIIiiiiIde Ploeg
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Catharina Veenstra overhandigt de roos aanRemco de Raad en Tjeert
Vaatstra.(Foto: Inavan Zanten)

Triaxy 2001

Dierenleed in ûarnerwelde

Ron Balkema
Stadsweg,Garmerwolde

Dinsdag 16oktober, 17.00 uur: Ik kwam thuisvan mijn werk
enzag twee kinderen met een katje spelen. Deze poes hoorde
nietbij mij thuisenmijneigen katten wilden hem danookniet
in de buurt.

Alleswees eropdatdepoesbijmijneergezetwas.Erstond namelijk
tevens een dichtedoosbrokjeseneenpakjeblikvoer.Hethaderalle
schijn van dat deze poes hier neergezet was om "gevonden" te
wordenen dat er zo etenvoor deeerstedag was. Men hoopteop
degoedheidvan eenander.
Hetdiertje zelf kon zich niet redden. want het wasduidelijk een
binnenkat.Aanhalig. spinnend.enz.Bovendien hadhij/zijeenbelletje
omzodathet nooit muizenkonvangen.
Langshetfietspadkomengenoeg mensen en erzou vastwel iemand
zijn.diehet zielig voor de poes zou vinden en hem meenemen.

Ikwoon aan deStadsweg ('tWitte Hoes);een beeije afgelegen.dus
alletijd om een poes zonder sporen achtertelaten. Heeft iemand
ietsgezienvan deze achterbakse daad? Laat het meweten.
De poes (een cyperse kaVpoes van hooguit2,5jaar)heb ikdoorde
Dierenambulance oplaten halen.

De oudste groep. (Foto: Ina van Zanten)

Annefies Hofstede

Wederom eengeslaagde avond.

Groep 12·min isgeëindigd alsvierde
van 27 deelnemende groepen. De
12-plusserseindigden opplaats 35
van 69 groepen.

Meer informatievind uop:
http://www.ymca.nl/tnaxy

Deverkoopopdrachtvoor de vluch
telingen inSnLanka leverdef140.95
opvandegroep 12- en f 59.50 van
degroep 12+.ledereenhartelijkdank
voorzijnIhaarmedewerking !

Dit jaar voor de eerste keer twee
groepen.Eéngroep 12-minen één
groep 12-plussers. De groepenbe
gonnen een uurna elkaar aan zes
opdrachten.Hetthemavandeavond
was "Floraen Fauna' . Naast vaste
onderdelenalseenquiz.eenpuzzel
en een spel over het thema waser
ookde"zoekopdracht".We zochten:
- een reptiel
-vijfverschillendesoorten ontlasting
van dieren
-eenbloemenkweker plusbloem
Voor het laatste vonden we Catrien
Veenstra bereid om naarThesinge
tekomen met een roos. De reptiel,
een axolotl.werd door Tineke en de
kinderen uit Ten Post gehaald. Het
smerigsteonderdeel -de ontlasting
-werd uiteindelijkgevonden.alwas
het jammerdat veel mensen net de
kattenbak hadden verschoond.

Op vrijdagavond 12oktober deden tweegroepen jeugd in Thesinge
mee aan Triaxy.
Triaxy is een spel van de YMCA waarbij verschillende groepen op
dezelfde avond in huneigen clubhuis een aantal opdrachtenuitvoe
ren. Het spel werd geleiddooreen spelleiderenbeoordeeld door een
onafhankelijke jury.

Ook
voor

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 302 1715
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De Feestweekcommissie van Garmerwolde organiseert opzaterdag 10
november a.s. een swingende avond voor jong en oud indorpshuis "De
Leeuw".

Garmer Dance Party!

Mededelingen lïerpshelangen
Garmerwalde
Fi/mavond voor dejeugd
Op vrijdag2november iserweder
om voor dejeugd van Garmerwolde
een filmavond gepland.Waar en hoe
laat zal door middel van flyers aan
jullie worden medegedeeld.

Vergadering Jeugdcommissie
Op donderdag15november vindt
onze jaarlijkse jongerenvergadering
plaats insamenwerking methetbe
stuur van Dorpsbelangen. Alle jon
geren vanaf demiddelbare school
leeftijd uit het dorp Garmerwolde

worden opdeze avond verwacht.
De vergadering vindtplaats indorps
huis "De Leeuw", Oude Rijksweg;
aanvang 19.30 uur precies.

Najaarsvergadering Dorpsbelangen
Op woensdag28november houdt
deVereniging Dorpsbelangen Gar
merwoldehaarNajaarsvergadering
indorpshuis "DeLeeuw",Oude Rijks
weg. Aanvang 20.00 uur.Bijzonder
hedenzullen per convocatieaande
leden bekendwordengemaakt. Kom
vooral optijdwant vol =vol.

Gezelligheid treeîl
De Vrouwenraad vanGarmerwolde organiseerde op dinsdag 2
oktober weer een gezellige middag kaarten, sjoelen en bingo.

Jo Reinders en Roelie Dijkema toonden zich deze keer de beste
klaverjassers,Bij hetsjoelen spandeAaiijeSteenhuisduidelijkdekroon,
Rika Boer werd tweede,SietseRozemaderde, z'nvrouw Willyvierde
enArie Steenhuis vijfde,
Zomaarwat opmerkingentijdenshet sjoelen:
- Kwoad mor jeworren!
- Huifst allainmor meer opdijvaaier ...
- Goed zo, nog aine
-Ja, hier ligteveur
- Ja... nou deze ...ja!!!
- Ohhh ... zunde

De jaarlijkseKerstmiddag plus broodmaaltijd slaatgeplandopdonder
dag 13december. Houdt dedatum alvast vrij !

Hil/ieRamaker-Tepper

Bustacht 50 +

Reünie OBS Garmerwalde
Heeft u de namen, adressen, telefoonnummers, enz. van uw kinderen,
broers,zusters,overige familieleden,kennissenen/of ex-buren aldoorge
geven aan dereüniecommissie?

Vergeten???
Lever hetdan alsnog zospoedig mogelijkinbij Ed Welling,W.F. Hildebrand
straat 22, 9798 PJ Garmerwolde.
Hij zitmet smart opuw gegevens tewachten!

Wie wil ermeenaardeallereerste "5eniorendag Oldambt" opdinsdag
6november as, inhet cultureel centrum "DeKlinker"teWinschoten?

"DeSojo's"uit Delfzijl enChr. Man·
nenkoor "Crescendo" uitWinscho
ten.
HAASTU!! VOL=VOL!!!
Inlichtingen en/of opgave bijBetsie
Havenga tel. 541 62 15 en Hillie
Ramaker tel. 5415335.

M ---::-.. .~"e......, t!!"'~

..........~ _ DAMES- EN KINDERMODE

~ Jolanda Spraakman

/

" Hendrik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
'\ Telefoo n (050) 302 34 17

De kosten bedragen slechts f 30,
p.p. Dit is inclusiefdebusreis, toe
gang totdeseniorenmarktmet ± 50
prachtige stands én een theaterpro
gramma m.m.v."ProvinciaalSenio
renorkest Groningen", muziek-,
zang-en entertainment gezelschap

Verzoeknummers aanvragen? Surf
naar www.garmerwolde.net!

kunnen jullie je uitleven opheden
daagsemuzikaleklanken.
Entree:f5,00p.p.;tot16jaar:f2,50.

Vanaf 23.00 uurklinkt ermuziek uil
dejaren zeventig en tachtig,gezellig
aanelkaargekletstdoor eenbijpas
sendedisjockey.
Hetvoorprogramma isspeciaalbe
stemdvoorde jeugd:vanaf20.30 uur

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en parli culier
handel in:
~ Pallet- en magazijnstel/jngen
~ Magazijnwagens
~ Palletwagens
~ Kantoorkasten
~ Gebruikte kantoormeubelen
~ Enz.
~ "Top way" prol. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51 581046

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
'i'4 ,t1ed'r'1-i#i'1CfG
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

Telefoon
06· 54 6110 91

Dagelijksgeopend van:

Dinsdag t/mzaterdag
van 10.30tot 18.00uur

Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuu r

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244
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Bezoek schoonheidsspecialiste
Eind september organiseerde de Jeugdcommissie van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde een avond met een schoonheids
specialiste voor de meiden van Garmerwolde.

Auke Kuipers heeft vóór en náde
opmaak foto'sgemaaktvan dedeel
neemsters.
Op devoorjaarsexpositie van defo
togroep Garmerwolde in de N.H.
Kerk kunnen we het resultaat uitge
breid bewonderen. Nog even ge
duid, dus ...
Tamara Kattenberg en Marieke Zijl
stra geven ons een indruk van de
avond:

Make-up avond
Vrijdag 28 september was er een
schoonheidsspecialiste -Margje -in
de GEO-kantine. Ze was erom de
meidenuitGarmerwolde van 12Urn
15 jaar uitleg te geven hoe je je
gezicht moet verzorgen enhetbeste
kan opmaken.

We waren met 19 meiden. Margje
ging allemaal dingen uitleggen en
voordoen.
Het was heel gezellig. Alshet kon,
deden -ofdoen -we het zo nog een
keer.

=xxxxxx=
Tamara enMarieke Eenavondjeschoonheidsbehandeling met de meidenvan Garmerwolde. (Foto:AukeG.Kuipers)

sanitair en verwarming
-I--.............B......U.....RINGA

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

v.o.f.

HOF5TEDE-

.'
G.N. Schut t er laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

• Posters,reproducties
&art-prints

• A1uminium&houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Diverseophangsystemen

• Grotekeuze .
wenskaarten •.p/''!.<

-I';/'" ::::~
f\'" .... ." .

lr1fi!i~
"$"'1!ÁJ~ ....':se_..:.:-:~ _:~~:~:::~~~;j:j;j.~f~t..:::lfi

Win kelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
engeheelnaaruw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geop end :
di-de. en vr. van 11.00 to t 17.45 uu r

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uurRijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Bovag·lid - Off. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie
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Veeservice
R. van der Woude

Kla uwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigheden

GAIU 1EI{WOLDE
rt) (050) 54249ó 2

b.g.g.0(,-20 I RR7()('

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto
ren en machines
• CASE·IH . ALO . LEl.Y

• HARDI . FELLA
• KVERNELAND . KONGSKIL·

DE . FRASTO . PEECON
• ClAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW .
TORO . STJGA . HUSOVARNA
• MlD . GARDENA • BISON

• ZIRCON • CRAMER

LA NDBOUWMECHANISATlE BEDRIJF

OOS1ERHOF B.V.
NIJverheidsvveg5 Ten Boer (050) 3023614

OogMerli
OPTICIE N

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contacnenssystemen • gediplomeerde specialisten

Zaterdag 22 september2001. Eenstralend mooie herfstdag, met onver
wacht bezoek:achterin onze tuinaande Koningsheertheeftbijna eenuur
lang ditkleineegeltjerondgescharreld. Kater Amber vond het erg interes
sant, maarhad tocheen heilig respect voordestekels...

Onverwachts bezoek •••

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 -9733 CV Groningen - Tel./Fax050 -5490549

Hallo lu,
Wathebikheurd?IsThaisnzal vandenertsenstronI???Da'sjagain
wonder:tisnhalindringendegeur!Ze zeggendatboerendergeld veur
kriegen, mor t dörpzil er mor met.
En dindatfietspadjenoarK!under.t Iskortsvernijd,mordoaristminder
in ploats van beter van worren! Der ligt apmoal glas op t pad! t Is
ongeleuflek:mensenhoalenderkopkesvolvan àf!Zelfsnnije loag der
overnlnhetnaithulpen:tglinstert nog overaal.Dal spuldriftbliekboar
weer noar boven. t Liekt wel wat op dik glas van autoroeten. Nait zo
schaarp...morasjenstukjerechtopinfietsbaand kriegen,hemmenje
welnlekkebaand! Datwordt veurlopeg dus gain rondje fietsen.Aarme
Angel, zai zeider wel langs mótten ...

HillieRoamol<ker
Tekstplusfoto:HannyKalk

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

info/prijslijst:
www.jpcom.nl
050 . 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde

JPCOM
computers
;{Y . reparaties;{Y . upgrade;{Y . nieuw;{Y . basistraining

windows

Tevens:
Suede -reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

BenzMercedes

Zoekt U een
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde :
Henk Remerie 050 - 5419630
Fotograaf Thes inge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eindredactie
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26. 050·541 53 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 25.00 p.j.
(automatische incasso I 20.-)
Postabonnees f 29.50 p.j.
Losse nummers / 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 ol
G.N. Schutterlaan 16. uiterlijk
woensdag 21 november 19.00 uur.
zo mogelijk eerder.

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Deherfstbrengt onsmooie luchtenensfeervolleplaaljes
(alshet evenniet regent ...)Foto:HenkRemerie.

woensdag 21 november
DeLeeuw;19.45uur:Doe-avond bij
deNBvP
donderdag 22 november
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
De Leeuw;20.00uur:Jaarvergade
ring 'Presto" (i.v.m. voorbereiding
op eenstrenge winter)
zondag 25 november
De Leeuw;15.00 uur:concertAIpen
jagers. laai open: 14.30 uur.
woensdag 28 november
De Leeuw;20.00 uur:Najaarsverga
dering Dorpsbelangen Garmerwolde

4 november
10.00uurThesinge,ds.Ypma.doopd.
7 november
19.30 uur Thesinge, ds. Timmer
man/Bedum, Dankdag voorGewas
en Arbeid
11 november
10.00 uur Garmerwolde, ds. Slin
gerlandlSebaldeburen,H.Avondm.
18 november
10.00 uurThesinge,ds.Kuikl'tZand
25 november
10.00uurGarmerwolde,ds.Mulder!
Assen

Uitslagoktoberavond:
1.JokeVliem 71 15
2.Janvan der Molen 6677
3. Kees Wierenga 6404
4. DeltavanderMolen .. 6142
5.JannesRamaker....... 6116

"De Soos"

Kerkdiensten

De volgendeklaverlasavondis
op dinsdag 13 november,aan
vang 19.30 uur.M~vru/

M~
Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 - 5416272

.... Rijlessenvoorkinderen en
volwassenen

.... Pensionstalling

.... Tevensterdekkin9:
de bewezen NRPS-riJpaard
hengst Romantaco en de
unieke goudgeel met zwarte
ponyhengst (1.48m) Roman
tic Popcornv. Romantico

Agenda
vanaf 20 oktober
De Wingerd; Foto-expositie van
GerardKingma.Sfeervolle foto'svan
herkenbaar Thesinge.Open vrijdag
enzaterdag van 13.00tot 17.00uur.
vrijdag 2 november
Garmerwolde:filmavondvoordejeugd
dinsdag 6 november
Bustocht50+ naarWinschoten
woensdag 7 november
De Leeuw; 20.00 uur: lezing plus
dia's over trekvogels van de Wad
denzeetotAfrika doordeheer Hut,
freelancefotograaf(Landbouwver.)
zaterdag 10 november
DeLeeuw;20.30uur:Garmer Dan
ceParty
zondag 11 november
Kloosterkerk Thesinge;
15.00 uur:85steOSA-concert
donderdag 15 november
De Leeuw; 19.30 uur: jaarlijkse jon
gerenvergadering

sEELv
J UIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhou van lekker eten enbesteed dan ook veel tijdaan hetmaken
van een uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

volle sauzen,verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stukvlees. Omdat ik zeer kri
tisch ben in de kwaliteit van mijn aanko
pen wisselde ik vaak van slager.
Tot ik eensop aanradenvan eenvriendinbij de
GROENEWEGslagerbinnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen enkreeg ik ooknog ant
woordopmijnvragenoverdebereidingswijzevan
het vlees. Zij biedendaarnaast eengroot assor
timent aan. Bovendienverkopenzeenkel eerste
klasvlees.Voor mij gevenjuistdekwaliteitende
smaakdedoorslag.

Foto van de maand
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