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Activist in hart en nieren
Inhetdecembernummer lieten weu kennismaken met een aantal vrijwilligers uit Garmerwolde enThesinge. Het "Jaar van deVrijwilligers"
2001 is inmiddels ten einde, maar de waardering voor hun werkzaamheden blijft. Niet voor niets worden zij de "smeerolie" van de
samenleving genoemd, degenen diedeleefbaarheid in onze omgeving helpen vergroten. Daarom zultu ookdit jaarweer een aantal van die
vrijwilligers in de G&T tegenkomen.

Menno Ridder, een ervaren actievoerder ... (Foto: Wo/terKarsijns)

Iemand die de maatschappelijke
betrokkenheid en het strijden tegen
onrecht welhaast indegenen heeft,
is Menno Ridder, woonachtig aan
De Dijk in Thesinge. Hij heeft het
weer van zijn vader, Roelf Ridder,
bijoudere Thesingers ook wel be
kend als opa Ridder. Inzijn arbeid
zaam leven werkzaam als landar
beider en hijhad een eigen pluim
vee (vermeerder)bedrijfje. Hij was
altijd overtuigd socialist;eerst bij de
SOAP van Troelstra, later dePvdA.
Zijn gedachten en ideeën grensden
dicht aan het communisme, vol
gens Menno. Hij bestreed maat
schappelijk onrecht vooral met
woorden ;opvergaderingen was hij
een geducht spreker. In19B7over
leed hij ,
Menno typeert zichzelf meer als
iemand die ook de barricaden op
gaat, iets wat zijn vader niet zou
doen. In 199B raakte hij betrokken
bijdeStichting Groningen Veilig en
hij zet zich hiervoor met hart en
nieren in.Daarover gaatdit artikel.

Veilig is hetsleutelwoord
Dat veiligheid inonze samenleving
een belangrijk onderwerp is, weet
inmiddels iedereen. In de jongste
debatten in de aanloop naar de
verkiezingen inmei van ditjaar wil
len politici graag scoren met dit
onderwerp, in de media komt het
onderwerp veelvuldig aan deorde,
er is kortom een algemeen aan
vaardeaandacht en draagvlak voor
veiligheid en maatregelen die indat
kader genomen moeten worden.
Een aantal gebeurtenissen in een
vrij recent verleden rechtvaardigen
die aandacht.

Zo werd indezomer van 199B het
actiecomité Groningen Veilig opge
richt, naar aanleiding van een aan
tal onopgeloste moorden indestad
en onvrede over het opsporingsbe
leid van politie en justitie bij de
nabestaanden. Initiatiefnemer was
Jaap de Ruijter deWildt, devader
van dein 1997 vermoorde Anne.

Hun eersteactie was het verzame
len van handtekeningen, om zo de
heropening van deze onopgeloste
moordzaken tebewerkstelligen.De
actie werd een groot succes.
Elders inNederland bestonden ook
al actiegroepen tegen zinloos ge
weid; het actiecomité inGroningen
werd een stichting en aldeze groe
peringen verenigden zich uiteinde-

lijk in een Landelijke Organisatie
voor Veiligheid en Respect(LOVR).
Groningen Veilig heeftvijfbestuurs
leden, waarvan Menno er één is.
De Ruijter de Wildt vervult de rol
van voorzitter.

Oude bekenden
Hoe raakt iemand uit Thesinge be
trokkenbijdeze organisatie? Daar
voor gaan we even een stukje terug
in het (actie)verleden van Menno
Ridder. Eind jaren zeventig was hij
werkzaam bijdeSociale Werkvoor
ziening inAppingedam.Erwasspra
ke van een slechte relatie tussen
directieen werknemers; indeogen
van de laatsten werd er door de
directie een wanbeleid gevoerd en
men kwam inactie, waarbij Menno

een van de aanvoerders was. In
eerste instantie werd contact ge
zocht met de vakbond voor juridi·
sche ondersteuning, maar het re
sultaat was onbevredigend. Ten
slotte klopten ze aan bijeen praktijk
van Sociaal Advocaten in de stad
(het Advocaten Collectief), dat wel
bereidbleek dewerknemers inhun
strijd te steunen. Ruim een jaar
zette de advocaat de Ruijter de
Wildt zich invoor deze zaak en niet
zonder succes. Zowas dekennis
making tussen Menno Ridder en
Jaap deRuijter de Wildt een feit. Er
waren vele contacten over en weer
en zo leerde Menno ook defamilie
van Jaap kennen. Toen hij enkele
jaren later, voor weer een andere
zaak, opnieuw rechtsbijstand nodig
had, deed hijwederom een beroep
ophem.

Op zijn beurt had De Ruijter de
Wildt in 199B bijdeoprichting van
het comitéGroningen Veilig behoef
te aan ondersteuning van ervaren
actievoerders.Op een zaterdagmid
dag stond hij onverwachtsbijMen
no en Zus opdestoep, om Menno
voorde goede zaaktewinnen.Deze
was zeer verrast door het onver
wachte bezoek. Samen met Zus
had hij de publiciteit rondom de
moord op Anne opdevoet gevolgd;
hijhad haar immers als klein meisje
al gekend. Er was dus niet veel
bedenktijd nodig: Menno was on
middellijk bereid te helpen.

Een onafscheidelijk duo
Sindsdien gaat Menno (bijna) over
alwaar Groningen Veilig ook gaat.
U moet maar eens opletten: met



Jaap de Ruijter de Wildt. (Foto: Wol·
terKarsijns)

enigeregelmaatgeeftdeStichting.
meestal indepersoonvan De Ruij·
ter de Wildt. acte de présence in
zowel delandelijkeals indereqio
nale media. Wanneer de camera
wat afdwaalt naar het aanwezige
publiek. valt daarin bijna altijd de
bekende verschijning van Menno
waar te nemen; zonder stropdas
dus. Enzekomenoveral. Opbeur
zen. evenementen, bij spreekbeur
ten, actiedagen ... maar ook bij de
politie,hetOM en zelfsinDenHaag.
Er zijn oontacten met de poli tiek,
een aantal kamerleden heeft hart
voor hun zaak en zij verdedigende
belangen van slachtoffers en hun
nabestaanden van zinloos geweld
inderegering.

Groningen Veilig is inmiddels een
geaccepteerde gesprekspartner
van deRegiopolitie. met wiemaan
delijks over het te voeren vsiliq
heidsbeleid overlegdwordt. Dank
zij het gehoor dat zij er uiteindelijk
vonden. verbeterden deoontacten
enkonden een aantal moorden ten
slotte opgelost worden. Erkenning
werdook gevondeninde oprichting
van het zogenaamde "Cold Case
Squad". waarmee Groningen een

primeur had. Dit speciale opspo
ringsteam (dat later navolging vond
in de regio UtrechVAmsterdam)
moet voorkomen datmoeilijkoplos
bare zaken indekast belanden en
onopgelost blijven.

Het heeft zijn nut bewezen. zoals ,
wij allemaal hebben kunnenverne
men eind 2001. toen eindelijk de
moordenaarvanAnnette van Reen
('94) en Anne de Ruijter de Wildt
('97) ontmaskerd werd. Ook aan
hetopsporen van VanE.-de moor
denaar uit Harkstede, die dedood
van drie prostituees op zijn gewe·
ten heeft - droeg dit teaménGro
ningen Veiligbij.

Subsidie en een eigen kantoor
Wie denkt dat Groningen Veilig na
de behaalde successen en erken
ning zijndoel bereikt heeften rustig
aan gaat doen, heeft het mis. De
activiteiten worden eerder uitge
breiddan ingekrompen.Uithet hele
land komen vragen en verzoeken
omhulpen advies.Behalve dezicht·
bare activiteiten stelt de Stichting
zich ook ten doel om individuele
vragen om ondersteuning (bv. van
slachtoffers en nabestaanden) te
beantwoorden.
De activiteiten vinden nu nog gro·
tendeels plaatsvanuit het huis van
de initiatiefnemer en worden door
vrijwilligers gedaan. Op 16 januari
werd bekenddat -naast een subsi
die van het rijk · Groningen Veilig
ook subsidie van de gemeente
Groningenkrijgt. Daarmeegaateen
brandende wens in vervulling, na
melijk het openen van een eigen
kantoor enhet aantrekkenvan twee
betaalde medewerkers. Op deze
wijze hoopt Groningen Veilig haar
doelstellingen nog beter tekunnen
verwezenlijken.

Concrete doelen
Veiligheid alsdoel ismoeilijk tever
wezenlijken. Volledige veiligheid
bestaat nieten deStichting wil voor
komen dat ze burgers angst aan
jaagt. Daaromkiezenze voor con
cretedoelen. zoals:
- Verbetering van de positie van
slachtoffers en nabestaanden
-"Waakhond"functieengoede oom
municatie t.o.v. politie & justitie
- Aandacht voor mogelijkheden
m.b.t. DNA onderzoek
- Aandacht voor mogelijkheid tot
het vragen van 2nd opinion (in bv.
zaak Marianne Vaatstra)
. Protocol ontwerpendat door poli
tie,justitieen hulpverlening ingeval
van moord gebruikt wordt (voorko
men langs elkaar heen tewerken)
- Voorlichting en oontacten, m.n.
naar jongeren toe

Bovendien heeft Groningen Veilig
een eigen website(www.groningen
veilig.myweb.nl) en zij geeft ieder
seizoen het blad "Veilig"uit,dato.a.
bij gemeentehuizen, ziekenhuizen,
bibliotheken en een aantal
horecagelegenheden te vinden is.
Wie belangstelling heeft voor het
werk van Groningen Veilig, kan
natuurlijkook oontact opnemen met
Menno Ridder. Hij beschikt over
veel informatie (nota's, tijdschrif
ten) én natuurlijk motivatie. Zo kun
je als activist en vrijwilliger uit het
hogeNoorden zomaar middeninde
Haagse politiek belanden. En dat
allemaal zonder stropdas! Wij zcl
len vast nog meer horen van de
Stichting Groningen Veiligen wen
sen hen succes bijhet verwezenlij
ken van hun doelen.

Susan deSmidt

Overschrijven
Op school hadden de kinderen
afgesproken met dejufdatals
je op school kauwgum in je
mond hebt, je een bladzijde
over moet schrijven uit een
boek.
Toen juf Jessica op school
kwam, hadden de kinderen
ontdekt dat zij zélf kauwgum
had. En nu moet zij zelf een
bladzijde overschrijven ...

Kasper Behrendt
groep 8; "De Til"

"DeSoos"
De einduitslag over het jaar 2001
luidt als volgt:
1. Joke Vliem 62735
2. Kees Wierenga 61707
3.Jannes Ramaker 61368
4. Jo Reinders 60356
5. Henk Vliem 59578
6. Delta V.d. Molen 58421
7. Geert Bouwman 52025
8. Wilma Tammeling 41770
9. Jan v.d, Molen 36557

10. HennieV.d. Molen 30894
11. Ton Bouchier 28986
12. Bert Buringa 6630
13. Menno Blink 61 80
14. Menk Pops 6163

De januari-avond heeft de volgen
de uitslag opgeleverd:
1.Wilma Tammeling 6762
2. Ton Bouchier 6622
3. Jo Reinders 6504
4. Riëlte v.d, Molen 6163
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Opmaandag 24 december 2001 was het preciesvijftig jaar geleden
dat Herman Havenga en Trijn Havenga-Gorter elkaar het jawoord
gaven. Zij vierden dit heuglijke feit met kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden in dorpshuis "De Leeuw".

Vijftig jaareen paar!

Herman Havenga en Trijn Havenga-Gorter vormen al vijftig jaar een
echtpaar! (foto: Bouchier)

Bovendien gaat ze nu alweer vier
jaar met dezwemgroepvoor oude
ren elke week zwemmen in Appin
gedam, in lekker warm water. Op
14 februari a.s. viert de club haar
20-jarig bestaan met een gezellige
avond in dorpshuis "De Leeuw".
Dan mogen de partners ookmee.

Herman isnietaangeslotenbij een
vereniging,maargaatwelaltijdmee
als er iets tedoen is.Ook is hij nog
nooitopvakantiegeweest;hijslaapt
veel liever in zijn eigen bed ! De

van de volksdansgroep "Klank en
Beweging"."Op20febewoarie mot
ten we vanoaf drij uur optreden in
Bloemhof. In kestuum. Da's altied
hal mooi."
Verder zit ze nog inhetbestuurvan
deVrouwenraad, organiseert al[á
rende kankercollecteen staat elke
dinsdagmorgeninhetwinkeltjevan
Bloemhof. "Da's n hal gedou met
dat nije geld ...summege mensen
begriepen der niks van. Ze leggen
porremenee op toavel en zeggen:
Pak ter moroet."

ze een jurk van zwart fluweel; met
wi tte parels.
Dejongelui ontmoeten elkaar voor
heteerst"opOosterhoogebrug";bij
caféWesterhof, het trefpuntvande
jeugd.
Herman:"Datwas dou nog halaans
as nou; je gingen overaal op fiets
noartou. OokHollandsproatenwas
der nait bie; t was altied plat! Dou
wie van schoul àfgingen, mozzen
w'aan t waark. Ik was dattien!
Dit hoes was vrougernboerderijtje.
Ik haar n koppeltje kolen schoa
pen,àfen tou npoarswienen...van
alles. En ik zat inde vijhandel. Der
ston ngrode hut achter thoes.
Wieharen zo'n12tot 15 melkkoien.
Dij werrenallemoal methaandmol
ken; loater kregen we n melkme
sien. Ikging om haal!vief van bèr
of:om zeuvenuur mosde melkbie
deweg stoan !
In1978 hemmen wiedebaistenvot
doan en leefdeikallain nog vande
vijhandel. Dou ik65joar wer,ben ik
opholden met waarken.Opdijleef
tied mot je ploats mokken veurde
jongern. lkgingnogwelmet Hennie
met,mornaitmeerveurdehandel."

Trijn staat midden in het vereni
gingsleven.
Ze is al bijna 50 jaar lid van de
Plattelandsvrouwen.("Tounwarren
wie nog aan tbraaien ...·1en25jaar
van het handwerkgroepje. (Ze kan
heelmooi borduren!)
Ook is zeal vanaf deoprichting lid

Trijnisdejongstevanvier kinderen
en zag in 1927 het levenslicht in
Hoogkerk.Toenzetrouwden,droeg

Twee (van de drie) kleindochters
openen de avond als Rudol!ende
Kerstman.("Houkómmen ze drop!"
zegt oma.) Vervolgens vertellende
beide dochters het levensverhaal
van hun ouders aan de hand van
leuke (soms inscène gezette) film
fragmenten. Dat is weer eenswat
anders dan het ABC! Tot slot ver
rast de tienjarigeHerman, dejong
ste van de beide kleinzoons, zijn
opa en oma met prachtig aceorde
onmuziek. Vooral 'Droornand",het
liedjevanopa, iseen moeilijkstuk,
maar ... het lukt!

Vijftig jaar isniet niks! Tijd voor wat
extra informatie.
Herman Havenga heeft altijd in
Garmerwolde gewoond en isop dit
moment waarschijnlijk de oudste,
nog in het dorp wonende, geboren
en getogen Garmerwoldenaar. Hij
kwam in t924 als jongste van ze
venkinderenter wereld"op tolhek"
(hoek Stadsweg/Lageweg). En
woont nu alweer75jaaraan"tTrek
pad": 25 jaar op nummer 11 (nu
Havenga Bouw VOF) en 50 jaarop
nummer 9. "Mien pa kwam touval
leg ook oet ngezinvan zeuven. Ze
keken dou nog nait zo naauw noar
de schriefwieze ... vandoar dat de
oldste drij kinder Havenga haiten
en devaaier jongsten Havinga."
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"Her Majesty"Acryl en olieverf op doek 60 x 90 cm.

omgeving Stadsweg is z'nmooiste
vakantiebestemming: hij geniet er
van deruimte. Trijn iswelopvakan
tiegeweest. Ensamen gaan ze met
dereisjes vande ANBO.
Ookmogen ze graag fietsen. Nadat
hetveein1978 isweggegaan. heb
benze twaalfkeermeegedaanaan
deRijwielvierdaagse inAssen.Trijn
had al tien keer meegereden, dus
dat wordt intotaal22keer.Ze zijner
om gezondheidsredenen mee ge
stopt. "Met mooi weer zol t nog wel
goan; mor t is ook welais slecht
weer: aldus Trijn.
Herman fietstnogheleeinden: naar
't Grunostrand, Harkstede. Sloch
teren ... deruilverkavelingswegen.
"Ik fiets doar laiverasop t Hooge
laand."

Hillie Ramaker-Tepper

Dankbaardenken wij terug
aan onsSO-jarig huwelijksfeest.

Graagwillen wij uhartelijkdan
ken voor Uw felicitaties.
Wij zijn diep onder de indruk
van de warme belangstelling,
cadeaus, de bloemen en de
enveloppenmet inhoud diewij
mochten ontvangen.

Herman enTrijn Havenga
Oude Rijksweg 9
9798 PAGarmerwolde

'TrixArt" J

eenvorstelijke
kunstmanifestatie
De Noordelijke Kunsthal in Ap
pingedam is van 5 januari tot en
met10lebruari 2002inhet "Oran
je" gestoken.
In deze periode zal namelijk de
tentoonstelling "TrixArt-1,5" te
zien zijn, een vorstelijke exposi
tiemeteenzeer hoogTrix-qehal
te.

De oorspronkelijke expositie
"TrixArtOmdatTrixKomt"ontstond in
januari 200 t, door de komst van
Beatrixen haargevolgnaar Meppel
en Hoogeveen op 30 april .
Naar aanleiding hiervan organiseer
deGalerieAfterdaan uitElimdeze
tentoonstelling. Meer dan twintig
kunstenaars uit heel Nederland
goten hetthema TrixArt in hun ei
gen vorm en lieten deze unieke
collectie zien rond Koninginnedag
2001.
Schilders pakten hun diepsteoran
jes, beeldhouwers grepen dekans
om een vorstelijke indruk achter te
laten,keramisten lietendeschijven
koninklijkblauwproduceren en dich
tersbarstten los indefraaisteauba
des.

Het beloofde een schitterende
kunstmanifestatie te worden, maar
vanwege de MKZ-crisis ging het
bezoek van Beatrix niet door en de
expositieverloor daardoor veel van
haar glans.Enkreeg helaas nietde
aandachtdie hetverdiende.

Direct na de berichtgeving dat de
komst van Beatrix dit jaar "weer"
naar Meppel en Hoogeveen zou
zijn, werd het plan van TrixArt...2
ter hand genomen.
Naar verwachting zal deze exposi
tierondom 30 april opnieuw plaats
vinden. maar dit keer zal de ten
toonstelling een meer centrale rol
gaan spelen tijdens hetkoninklijke
bezoek.

Als opwarmervoor ditnieuwespek
takel iserbij deNoordelijke Kunst·
hof, in samenwerking met Galerie
Afterdaan, de expositieTrixArt-1 ,5
te zien. Een groot deel van de col
lectie zal tentoongesteld worden;
waaronder eenportret van Beatrix,
geschilderddoorAnjaStuurman uit
Thesinge. U bent van harte uitge
nodigd om deze bijzondere
tentoonstelling te bezoeken.

De Noordelijke Kunsthol
Blankenstein 2
9901AXAppingedam
Tel. 0596-62 4488
Openingstijden: woensdag, zater
dagenzondagvan 14.00Um17.00
uur;vrijdagvan 19.00Urn 21.00 uur

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

Wist-u-dat...
• de voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmer
wolde isvastgesteld opwoensdag 27maart? Houdtde datum alvast vrij.
• er op 20 april een gezellige avond in dorpshuis "De Leeuw" wordt
georganiseerd door verenigingen uit Garmerwolde voor de inwoners van
Garmerwolde en omstreken?

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
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Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug ..Groningen
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www.nijdam.nl ~
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050-3010735
0598-393504

M. Ritsema .. Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham .. tel.
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Kampioen Poolbiljarten 200I
leder jaar, inde maanddecember, wordt er inCafé Molenzicht gestreden
om het kampioenschap van Thesinqe. Dit jaar doet het maximaal aantal
van24deelnemersmeeaan deze,door HenkTammensgeorganiseerde.
poolbiljartwedstrijd. Uiteindelijk wint Reini Boer de zgn. Andries Westra
Bokaal. Tweedewordt Dennis Westra enJan Veenkamp komt alsderde
uit de strijd, Dit kampioenschap is een open kampioenschap voor alle
Thesinqers,
De twaalf leden van de poolbiljartclub "de Taisner Steuters" zijn elke
donderdagavond in het café te vinden om daar de biljartballen te laten
rollen, (Foto: Wo/terKarsijns)
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Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boellholt-Hensbroell
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestell en
Winkelcentrum Lewenborq
Kaj u it 28 [ - 9733 CV Groningen
Te lefo o n/Fa x (050) 5490549

Politieke avond in Garmerwolde
_____~ __.J

Op maandag 11 februari a.s, is er in dorpshuis "De Leeuw" een
politiek forum, georganiseerd doordegemeente Ten Boer i.s.m. de
Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde.

Drogisterij· Parfumerie
Reform · Schoonheidssalon

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Deze avondisbedoeldvoor de bewoners vanalle dorpeninde gemeente
Ten Boer. Velepolitiekekopstukken van allegemeentelijke partijen zullen
deze avond aanwezig zijn.
U kunt uw vragen kwi~ op deze bijeenkomst; de debatleider is Hans
Weggemans uit Thesinge.

De avond begint om 20.00 uur precies. Uwaanwezigheid wordt zeer op
prijs gesteld; hetgaatom Uw gemeente en Uw leefklimaat.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43
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::.::. Tel. (050) 30 I 28 32

WVlW.vaatst ra. nl
vaat s t ra@vaatst ra.nl

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.
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Kerstmarkt2001
In desfeervolleboerderij van Janet Jansenen Erik Braspenningaan
de Geweideweg nummer 11 vond op zaterdag 15december j.1. voor
de eerste keer een "Kerstfair" plaats.

Met bomen. lichtjes en allerlei an
dere attributen(w.o.oudegebruiks
voorwerpen uiteenver boerenver
leden) was deschuurineengezel
lige kerstsfeer omgetoverd. Buiten
stonden enorme vuurkorven. die
een heerli jke warmte uitstraalden.
Dejeugd hielpdappermeeomalles
brandend te houden.

Voorelk wat wils
Er waren zeer veel standhouders.
Hobbyistenenwinkeliersuitdeom
geving zorgden voor een scalaaan
kerst-en sfeerartikelen,zoals:heel
mooi strowerk, kerstbloemstukken,
kussens. aquarellen. vogelhokjes,
kerstballen, aardewerk. kindvrien
delijkspeelgoed, Unicefkaarten en
-agenda's ... Werkelijk te veel om
opte noemen.
Ookaan de inwendige mens werd

gedacht. De plattelandsvrouwen
bakten ter plekke galettes. Alleen
degeur al, was heerlijk. En dan de
suiker-ofchocolade appelsop een
stokje ! Echt Engels. Ook de koffie,
thee, warme chocolademelk (met
...) en glühwein vonden gretig af
trek. Geen wonder: het was koud !

Het geheel werd omlijst door orgel
muziek enkerst c.d.'s. Voordekin
derenwerden ineen speciaal hoek
je om de zoveel tijd spannende
kerstverhalen verteld . Achter de
voorleeshoek stonden twee leuke,
inkerstsfeerversierde.kleine paard
jes.

HetGMKG(GemengdMannenkoor
Garmerwolde)bracht debezoekers
met bekende en onbekende liede
ren in kerststemming. Later op de

Het GMKG staat garant vooreen gezelligesfeer. (Foto: JanetJansen)

dag kon jong en oud genieten van De hele middag liepen de bezoe
optredens door rederijkerskamer kers af enaan. Iedereen was zeer
'Wester". Het stuk "Keesje Contai- enthousiast; de stemming zat er
ner" bracht heel veel hilariteit te goed in. Reden tot een vervolg???
weeg ; vooral dekinderen genóten!

Marry Burgering

Herstart "DeWingerd" ...

Is erdannergensplaats vooreen arme zwerver??? V.l.n.r. Dick Groen
hagen, Janna Hazeveld enSimon van Weerden. (Foto: JanetJansen)

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

Geopend: di. t/rn vr. 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 14.00 uur (wij zijn ' s maandags gesloten)

Het zal niemand zijn ontgaan dat "DeWingerd" onlangs haar deuren
sloot. Een groteopheffingsuitverkoop in november was hetgevolg,
waarna "De Wingerd" definitief ophield te bestaan. Het pand werd
leeggehaald en momenteel ondergaat het gebouwtje een volledige
gedaanteverandering.

Sinds enkele weken wordt er druk geklust in en om het pand aan de
Kerkstraat gA. Mede door de aankoop ervan is er nude mogelijkheid om
deboel helemaal naareigenwens interichten.Deinitiatiefnemers, Metha
NijkampenAnjaStuurman.zijnal flink opgeschotenmet deorganisatieen
"plannerij" voor de galerie en theeschenkerij.
Door enigetegenslag is de opening - die gepland was op 22-02-2002 
helaas niethaalbaar. Maar 30 maart gaan we sfeervol vanstartmeteen
bijzondere expositie vanvier Noordelijke kunstenaressen.

In een volgende editie vande G&Tmeer overdeontwikkelingen.

MethaNijkampenAnjaStuurman

Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "AGRISnOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!



NijjaarsveziedeGaarmwól
Op de tweede zaterdag in januari vierden de leden van de NBvP,
Vrouwen van Nu, afdeling Garmerwolde hun jaarlijkse "Nijjoars
veziede". Zoals altijd waren ook de partners welkom, evenals de
bestuursleden van de Landbouwvereniging en de Vereniging van
Dorpsbelangen.

Hillie Ramaker-Tepper

Tot slot volgt de tombola, waarbij
ookdestoerezeebonken de nodi
ge prijsjes in dewacht slepen. De
hoofdprijzen gaan echter aan hun
neus voorbij : de rollade belandt bij
ondergetekende en de prachtige
fruitmand (vande AgriShop) wordt
dankbaar in ontvangst genomen
door Fenny Thedinga.

--:.
"" .,# .

~"""'~---'-'._---~~
"Nijjoarsveziede van depladdelandsvraauwen". Ook deheren vermaken
zichbest! (Foto: Henk Remerie)

Het koorkrijgtalsdankeenstaande
ovatie!!!
Kunnen er dangeenheren lid wor·
den van de NBvP, hun medewer
king wordtwélzeergewaardeerd...
Elkjaar krijgtSimon Veninga, onze
dorpshuisbeheerder, eenkleine at
tentie ("Wie hemmen ook welais
roezie. mor mainstied gait t goud,"
aldus voorzitterJanna) en ook Dick
Groenhagen wordt voor het vele
kopieerwerkmeteenpresentjever
eerd.

endan eenuitnodiging. Bij shanty
koor "De Oosterstörm" is het net
andersom: daar mogen de vróu
wen nietmee doen.Vroeger waren
zeeluistalenkerelsophouten sche
pen .._

Het shantykoor uit Oosterhooge
brug neemt ons mee op een lange
zeereis.Onderweg zingtdebeman
ning over hunvreugde en verdriet.
Van een klapmet een ploertendo
der tlmmet z'n allen verliefdopéén
meisje (Molly). Neergestreken in
een der kleine cafetjes aan de ha
ven genietenwe van eengezellige
potpourri van alom bekende zee
mansliedjes. Terug aan boord ma
ken we opeenludiekewijze kennis
met de allerbeste scheepskok en 
eentijdjelater-met whiskyJohnny.
Enna nogeen paar laatstemeezin
gers/deiners meert het schip weer
af in Garmerwolde.

De NBvP is een organisatie van
leden/vrijwilligers; van alerte vrou
wen diealsconsumenten enprodu
centen hun verantwoordelijkheid
nemen endiewerken aan dekwa
liteit vandesamenleving. Het nieu
we beleidsplan is inoktober j.l ge
presenteerdonderdetitel :Kwaliteit
van leven. Voor de periode 2001
2006 staan centraal:
- eten en drinken; bv.biotechnolo
gie, voedselveiligheid, productie
- zorgenendelen; hierbij wordt ge
dachtaanonderlinge zorg,kwaliteit
van middelen, zorg voor jongeren
en levensavond
- wonen en wijken; aandacht voor
de eigen binnen- en buitenwereld,
deleefomgevingen regiozaken als
bereikbaarheid

Hoewel debond graag nieuwe le
denwil, zijn mannen (nog) niet wel
kom.Zij moeten hetdoen met zo nu

STOOMFLUITJES
Te koop aangeboden:
• 1paar lage Noren, merk Viking.
hoge schoenen, maat 37/38, tel.
050-302 42 69.
• kinderschaatsen, merk Zands
tra, weinig gebruikt, schoenlengte
± 23 cm. Tel. 050-302 3217

Te koop gevraagd:
• tafelmodel koelkast met diep
vriesvak. Tel. 050-302 15 15
Vermist
• Wieheeftsinds nieuwjaarsnacht
een stevigebezem (lange steel en
rood/oranje borstels) gevonden?

Graag even een seintje aan Ton
Bouchier. Die is hem kwijt. Tele
foon 050-54150 02.
• Wildegene,diena afloopvan het
oud- en nieuwfeest in "De Leeuw"
met mijn jas is vertrokken er voor
zorgen dat ik mijn jas terugkrijg?

Dat kandoor hem bij mij in te leve
ren of terug tehangen indegarde
robe van "De Leeuw". Het signale
mentis:eengeel met zwarte Tenson
jas, voorzien vancapuchon.
Luuk van Schaick, Oude Rijksweg
29, Garmerwolde.

Ook
voor
een ~ ~...

.. ,..~u~ ~

stempel /~~
. "7 ,'Î( - f'

ga Je naar

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 • 30217 15



deze avond wordt weer een volle
zaal verwacht (ca. 80 mensen).
Reserveerdus tijdig. want vol-vol,
Thesingers kunnen tot 15 februari
gebruik maken van devoorinschrij·
ving: na die datum kan iedereen
zich aanmelden. Voor reserverin
gen kun jebellen met Peter Heide
ma (302 16 29) of Rudy Noorden
bos (302 2742). Jebestelde kaar
ten liggenop22 februari klaar inde
zaal. De entreeprijs is 6 euro, te
betalen bij de kassa van de zaal.

Drie keer eerder waren The Des
troyers al inThesinge en elke keer
washeteendaverend succes. Ook

Haal jeoude spijkerjasjeuitdemottenballen enzet jebestedansschoe
nen klaar, want The Destroyers komen weer naar Thesinge. Op
vrijdag 22 februari vanaf 21.30 uur speelt deze topband in Ons
Trefpunt weer de sterren van de hemel. Swingende sixties hits
worden afgewisseld met stevige rock 'n roll.

Wil je weer eens lekkerdansenop
muziek van The Stones,TheKinks,
The Doors, The Animals. Joe
Cocker en andere pop- en rock
grootheden uitdejarenzestig? Dan
isdit jeavond! Behalve de band is
er een gezellig sixtiescafé.waar je
in een relaxte sfeer kunt bijkomen
van al het swingen.

HuiskamercafétJopjehad de orça- zijn stem telaten horen. De akoes
nisatie en Susan de Smidt kondiq- tiek vande Kloosterkerk isvoor dit
de een programma aan met een genre muziek niet de beste plek.
ruimepauze om inde kerkofaan de Achterinwaren detekstennietgoed
overkant degelegenheidtehebben te verstaan. De sfeer die bij deze
elkaar gelukkig nieuwjaar te wen- liedjes hoort.kwam veel beter uitin
sen. De kerkenook het koor zaten een soort toegift,diespontaanwerd
vol. Zanger Henk Drent, alom be- gegeven int Jopje. De mensendie
kend van gymnastieklessenopra- nog een afzakkertje haalden. wer-
dioNoord en tegenwoordig ook van den tot diep in de nacht getrak- •

bewegen op muziek in Ten Boer, teerd. Sixti-es NI-di.'t
beklom het koor om van bovenaf Truus Top &AA

inThesinge!

In de Kloosterkerk te Thesinge trad op 5 januari een zanq- en
muziekgroep van voornamelijk Ierse volksliederen op. De groep
bestaat uit drie mannen en een vrouw die het kenmerkende geluid
van Ierse folksongs laten horen waarop het publiek reageert met
klappen, stampen en meezingen van overbekende refreinen. Zelfs
een eenvoudig dansje door een groepje toeschouwers werd uitge
lokt doordegroep.

Optreden "GrensgevallJ

auping
~
D~

$irisette·

llMf

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang~9

JII~
.... de Ploeg

QUICK 'STEP'
FLOOR

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

WONINGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 97 91 KB Ten Boer Tel.: 050 - 302 13 83 Fax: 050 - 3021435



NijjoarsveziedeThaisn
Zaterdagavond, 12 januari 2002. De jaarlijkse Nijjoarsveziede voor
de bewoners van Thesinge! Stipt om 20.00 uur arriveerde ik met
partner bij café Molenzicht. Buiten was het rustig en er stond een
enkele fiets; mooiop tijd, dacht ik nog.

Jacob van Zanten zingt een romantisch duet met Harmina.
(Foto: WolterKarsijns)

Karfine Malfliet

we opde Drentse zandgronden en
deveenkoloniënnog niet tegenge
komen. Proost, op nog vele grote
en kleine veziedes!

N.B. Het boekje met daarin 10 jaar "Vertezzels" van Thomasvaer en
Pieternel is voor 7 euro verkrijgbaar bij onderstaande adressen:
• Roelf Koopman, Molenweg 10, tel. 302 17 61
.. Clara van Zanten, Kapelstraat 9, 30229 26
• Café t Jopje. Kapelstraat 1/3, 30230 45
Een unieke dorpskroniek!

Met een zeer tevreden gevoel kwa
men we weer "thoes op t Diekje".
Tevreden over degezellige avond
en nog meer tevredenover dekeu
ze om in dit fijne dorp een huis te
kopen. Zoveel gastvri jheid waren

met of zonder redenuitdebocht te
zijn gevlogen, met alle gevolgen
van dien. En was er nou iemand
aan zijn rug geopereerd of aan de
RUG gepromoveerd?
Deze enandere vragen blevenniet
lang knagen. De glaasjes boeren
jongens werden rondgedeeld enFré
liet nogmaalsde kroeg vullen met
lachsalvo's om zijn grappen over
vrouw Sniedersen boer Diekemoa.
De Tombola zorgde voor een rust
punt; alhoewel ... De spanning liep
hoog opwie ernumet de hoofdprij
zen dedeur uitzou lopen.

De avond was alweer enkele uren
en glazen gevorderd toen de boel
muzikaal opgeluisterd werd door de
zangvogel Harmina. Na een dave
rend succes bijhet smartlappenfes
tival was zij, van geboorte Amster
damse, wederom gevraagd haar
meezingers en -stampers op de
Nijjoarsveziede ten gehore te bren
gen. En dat deed ze: met/uit volle
borst! Met gekleurde lampenop het
podium,genoeg banden invoorraad
en een enthousiast publiek, ontbrak
alleen nog de disoobal.Gelukkighad
ze dienadepauze aan. Tussen de
slokjes door had zeook noginspira
tie voor een romantisch duet met
o.a. Jaoob van Zanten. Ondergete
kende ontkwam aaneenzelfde lots
bestemming door een bezoek aan
het kleinstekamertje.
AI met al trokken we tegen drie uur
als één van de laatsten de kroeg
deur achterons dicht.

Binnen bleek hettegendeel. Ieder
een was alweer toeaan het tweede
kopje koffie! Het gonsde ervan de
gezelligheid. We schoven aan bij
onzeburen,diemooi als vraagbaak
konden fungeren enons de dorps
etiquette - waar nodig - konden
uitleggen. (Ik wil graag na het ver
schijnen van dit artikel nog enige
tijd in het dorp kunnen blijven wo
nen.)

Hans Weggemans, voorzitter van
Dorpsbelangen, opende deavond.
heette iedereen welkom en deed
het avondvullendprogramma uitde
doeken. We begonnen met platte
landsanekdotes opgedist door Fré
Schreiber, een ware kenner van
historische nieuwjaarsgebruiken,
van de "kouketers oet Thaisn" en
gewaardeerde (en minder gewaar
deerde) bewoners van omliggende
dorpen.
Het daaropvolgende jaaroverzicht 
in dichtvorm voorgedragen door
Thomasvaer en Pieternel - bleek
nog interessanter, vooral voor de
nieuwkomer. Datnoaberplicht leeft
in Thesinge, dat was onsalduide
lijk.Maar opdehoogte vannoaber
"watch", dat waren we niet. We
weten in ieder geval wieeen over
schot aan bestelde badpakken in
huis heeft en dat een kunstgebit
breektals jeopeen botje bijt.
Niets ontgaat Thomasvaer en
Pieternel.Zobleken erin2001 nog
al wat dorpelingen met of zonder
voertuig, met of zonder sneeuw, en

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en parti culier
handel in:
+ Pallet- en magazijnstellingen
+ 101agazijnwagens
+ Palletwagens
+ Kantoorkasten
+ Gebruiktekantoormeubelen
+ Enz.
+ "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen enladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

-PETER KUIL
'jl#I,lj'd':UfJd#i'1'ii
Noordd ijk erw eg 13
97 34 AS Gron ingen
Te le foo n (050) 54 2 18 90
Fax (050) 542 37 78

M eL,bel>nClkel"ij
ée..lij k H oelt V.O .F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

(ook oud hout!)
Tevens verkoopAntieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwotde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.



Siepeltjes en augurken
Dit jaar koos VJ.O.D. voor de klucht "Siepeltjes en augurken" van D.J. Eggen Goor.

Na hetoverlijden van z'n vrouw zetJeremieZwoanepoel de boerderij aan de kant en beginteen camping.
Zijn nicht Trui trektbijhem inom hem tehelpen; alleen uitnaastenliefde,zoals zezegt.AlsJeremieaanpapt
met de kampeerster Adèle is Trui in alle staten. Als dan ook nog blijkt dat Adèle in verwachting is, is 1
helemaal mis. Samenmet haar zuster beraamt Trui allerlei plannen om Adèle weg tekrijgen.

Hoe hetverder gaat? Kom zelf maar kijken! Het is een stuk waar veel omgelachen kan worden.
Kaarten à 3,SO euro, donateurs 0,70 euro, zijn verkrijgbaar bij Roelie Dijkema, G.N. Schutlerlaan 22.
Thesinge: telefoon OSO·302 13OS.

OSA-concert
Een bijzondere
verjaardag

Zondag 10 februari is het BBste
OSA-concert in de Kloosterkerk
teThesinge.Klezmer&Cobrengt
Joodse dansmuziekenJiddische
liedjes.

Klezmer &Co, opgericht in 1995,
brengt een breed repertoire aan
klezmermuziek enJiddische liede
ren, inclusieforiëntaalse invloeden.
De term klezmer komt uit het Jid
disch enbetekent"muzikant".Sinds
de jaren zeventig van de vorige
eeuw gebruikt men deze term voor
een muziekstijl dievele honderden
jaren oud is. In Oost-êuropa speel
den joocse muzikanten deze mu
ziek op bruiloften en feesten, dik·

wijls samen met zigeuners, waar
door een vermenging van stijlen
plaatsvond. Klezmer is ook sterk
beïnvloed door devolksmuziekvan
de landenwaar dejodenwoonden,
bv, Polen, Hongarije, Roemeniëen
deOekraïne.Tussen 1880en1940
emigreerden miljoenen joden naar
Amerika. enzij namen hun muziek
mee,diezich indejarentwintigmet
de jazz vermengde. In deze tijd
werden in Amerika ook de eerste
opnames gemaakt waarin de klari
net dehoofdrol ging spelen. een rol
dievoordien deviool toekwam. Het
waren deze opnames die een cru
ciale rol gingen spelen in de "klez
mer revival" vandejaren zeventig.

In Nederland ontstonden groepen
als Di Gojim en Salomon Klezmo
rim, Klezmer &Co isde Groningse
bijdrage.
Klezmermuziek is instrumentaal,
maar staat dicht bij het Jiddische
lied, enzij worden vaak samen ge
presenteerd.Dethematiekismeest
al huiselijk: wiegeliedjes, de band
tussen moeder en kind, de liefde,
hethuwelijk - maar erzijnookpoli
tiekeliederen enghetloliederen, en
ookdiebrengt Klezmer & Co.

Aanvang: l S.00uur.Toegangsprijs :
3.S0 euro (CJP/Pas6S+:2.30 euro,
kinderen tot 12jaargratis)

AandeMolenweg inThesingehangt
devlagop detweedevan detwee
de maand inhetjaar tweeduizend·
twee om twee redenen uit! Jamie,
pleegdochter vanJacobenIna van
Zanten, viert een heel bijzondere
verjaardag.Dezejongedamewordt
twee jaar. Cijfermatig een unieke
datum.Doorhethuwelijkvan kroon
prins Willem·Alexander en Máxima
wordt deze daghelemaal een ver
jaardag om nooit te vergeten. Een
dag met eenoranje randjeenwim
pel. (Foto: Wolter Karsijns)
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G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Winkelcentrum
l ewenborg
Kajuit 282
050 - 542 669 9

• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophang systemen
• Grote keuze
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Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Geopend:
d l.-oo . en vr. van 11 .00 tot 17 .45 uur

zate rdag van 10 .30 tot 11 .00 uur

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

sanita ir en verwarming

Rijksweg 15
Garmerwolde

(OSO) 3021 624

~~B...;;;,U..;.,;R INGA

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

Bovag-lid- Of] , SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie



Filmavond

B.V.D.

Ik.ruimdc poep van mijn hond op en
WJI graag miJn luin en gras ook schoon
houdcn.Wannecr Uw h d hi. un ter poept
rurm h CI dan ook even op dl't r..
klei > ' • IS een

ne moel!" en U houdl hel dorp en de
omgevll1g ookschoon.

! Hondenpoep
Gezien indeWF.Hildebrand
straat... (Foto: AukeKuipers)

Willemien Foekens

p.S.: Eindapril doet Marissa mee
aan de Nederlandse Kampioen
schappen voor B-licenties in He/
mond. De redactie van de G&T
wenst haar veel succes!

nende strijd, waarin Marissa zeer
goed heeft gespeeld, ging ze door
naar de finale voor de 3e en 4e
plaats. Deze verloor ze echter ook
en werd dus 4e.
Beide dames hebben zeer goed
gepresteerd en een plaats bereikt
waarze trots op mogen zijn.

Op zaterdag 19 januari jl. werden in Hoogezand deGroninger Kam
pioenschappen Tafeltennis gehouden. Hieraan deden ooktwee jeug
dige inwoners van Garmerwolde mee.

Fotoworkshop
Het ligt in de bedoeling om binnenkort een fotoworkshop onder
deskundige leiding teorganiseren voordejongeren vanaf demiddel·
bare schoolleeftijd. Graag hadden wij een enthousiastegroep, die er
zin inheeftommooiefoto'stegaan maken.Metalseinddoel:eenfoto
expositie samen te stellen. Opgave zo spoedig mogelijk bij Anne
Benneker, telefoon 542 07 29.

deugdcommissieGarmerwolde

KampioenschappenTafeltennis

Op vrijdag 15 februari is ervoor dejongeren uit Garmerwolde en
omgevingweer een spannendefilmavond. die ook een beetje in het
teken van Valentijn zal staan. Let op!!? Het wordt een avond met
verrassingen. Jullie krijgen per flyer een uitnodiging in debus.

De zusjes Marilyn enMarissa Bak
ker haalden beidede kwartfinales,
ondanks het feit dat ze allebei in
een zware poule waren ingedeeld.
Na een spannende wedstrijd - die
met eenklein verschil werd gewon
nen- moestMarilynhet indehalve
finaleopnemen tegen een teamge
noot. Dezewedstrijdverloor ze he·
laas; maar definalewon ze glans
rijken kreeg daardoor toch nogeen
beker voorde3e prijs.
OokMarissa gingdoor naardehal
ve finale en moest het toen opne
men tegen een jongen, die in een
hogerniveau speelt. Na een span-

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en a lle reparaties

I1JJmedi te' Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde(050-54 13045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers

@'. repara t ie s@'. upg rade@'. nieuw@'. basistraining
windows

info/ prijslijst :
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75
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Kop ij inleveren bij Dorps weg
26 of G.N. Schu tterlaan 16,
uiterlljkwoensdag 20 febr uari
19.00 uu r, zo mogeli jk eerde r.

Agenda

BIOLOGISCH DYNAMISCH

DeStadsweg anno2002: behalve het fietspad lijkt erin400 jaar niet veel
veranderd ... (Foto: Wo/ter Karsijns)

zaterdag 2 februari
• De Leeuw; van 15.00 tol 17.00
uur: Oranje Disco voor allekinde·
ren in de basisschool leeftijd
• CaféMolenzicht;20.00uur:VIOD
speelt "Siepeltjes en augurken"
(rookvrije avond)
• De Leeuw; van22.02 tot02.02
uur:Groot huwelijksfeest van Prins
Willem-Alexander en Máxima met
muziekvan Feed Back
zaterdag 9 februari
Café Molenzicht; 20.00 uur: VIOD
speelt "Siepel~es en augurken"
zondag 10 februari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert
maandag 11 februari
De Leeuw; 20.00 uur: Politiek Fo
rum
dinsdag 12 februari
De Leeuw; 19.30uur: klaverjassen
bij "De Soos"
woensdag 13 februari
DeLeeuw;19.45uur:Mevr. Weste
rinkvertelt hoezijalsstadsmensen
zijn begonnen als hobbyboer.
(NBvP, Vrouwen van Nu)
vrijdag 15 februari
Garmerwolde; filmavond voor de
jongeren
zaterdag 16 februari
Café Molenzicht; 20.00 uur: VIOD
speelt "Siepel~es en augurken"
vrijdag 22 februari
• Ons Trefpunt; 21.30 uur: Sixties
Night met The Destroyers
• Buurhoes;14.30uur:"DeSolo's"
uit Delfzijl met muziek, zang en
entertainment. (ANBO) Iedereen
vanaf zo'n 50 jaar is welkom.
donderdag 28februari
Kerkhörn; 10.00uur: Koffiemorgen

Eten in tJopje

3 februari
10.00 uur Thesinge, Ds. Wolthuis
uit Winsum
10 februari
10.00 uurThesinge,Ds.Kristensen
uit Usquert
17februari
10.00 uur Garmerwolde, Ds. Lui
nenburg uit Zuidhorn
24 februari
10.00 uur Thesinge, Ds. Ypma van
Terschelling. H. Avondmaal

Op vrijdag 8 februari a.s. kunt u
weer eten in t Jopje. GerardDonk
uit Ten Boer verzorgt dan een
stamppotbulfet.
Voor 15 euro kunt ukiezen uit drie
verschillende stamppotten:
• Boerenkool
• Hutspot
• Bonte stamppot

(met diverse groenten)
met diverse soorten vlees en
(vette) jus

• Tenslotte krijgt u een puddinkje
"Crème Caramel" na.

Dezeavond wordtbovendien muzi
kaal omlijst door Liesbeth Schuite
rna uit Middelsturn, die Groningse
liedjes(o.a.van EdeStaal)zingt en
zichzelf daarbij opde piano bege
leidt. Reserveren kan Urn woens
dag7 februari: tel.050·3023045óf
via e-mail: info@jopje.nl

EELv
J UIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GE VEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekkereten enbesteed dan ookveel tijdaanhetmaken
van een uitgebreideheerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

vollesauzen,verse groentesennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in dekwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeens op aanraden vaneen vriendinbij de
GROENE WEGslagerbinnenstapte..Daarwerd
ik vriendelijk geholpen' en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidings
wijze van het vlees. Zij biedendaarnaasteen
groot assortimentaan. Bovendien verkopenze
enkel eersteklas vlees. Voormijgeven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.


