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Politiek Forum "Rondom Ten Boer"
Maandagavond 11februari was hetvolle bak in dorpshuis "De Leeuw". De zes politieke partijen diesamen degemeenteraad van Ten Boer
vormen, zouden opuitnodiging van dediverse Verenigingen van Dorpsbelangen dieTen Boer rijk is (uitgezonderd dan dieuit Ten Boer zelf)
een discussie aangaan met alle inwoners, diede moeite namen om naar deze avond te komen.

PolitiekzwaargewichtHarmDerk Tammeling.DiscussieleiderHans Weggemanshoudtde microfoon stevig vast.
(Foto: Henk Remerie)

Alsonderwerp wasdegemeentelij·
ke begroting van 2002 gekozen.
Een interessant onderwerp. zo op
het eerste gezicht. Want wat is er
aantrekkelijkerdan praten over de
verdeling van deportemonneevan
de Gemeente. Dat kan immers al
tijd beter. Zeker als jedebelangen
van je eigen dorp niet echt uit de
verf ziet komen.

Hans Weggemans (Thesinge) trad
op als discussieleider. Hij had als
leidraad een thematisch ingedeel
deversie van de begroting.waarop
de kosten per inwoner per begro
tingspost overduidelijk naar voren
kwamen. Er blijktdan bijvoorbeeld
dat er voor "Bouw- en Woningtoe
zicht" 44 Euro is begroot. per inwo
ner gerekend. en voor speeltuinen
4,5 Euro.
Na een korte inleiding door Hans en
een introductie van elke politieke
partij door de betrokken lijsttrekker
begon de discussie.
AI snel bleek dat het deze avond
niet zozeerover partij- inhoudelijke
uitgangspunten of meningsver
schillen zou gaan, maarover a'ler
lei zeer concrete zaken. zaken die
door de betreffendedorpen allang
bij het gemeentebestuur op de
urgentielijst waren gezet, maar
waaraan-volgens debegroting-de
komende jaren nog niets zou ge
beuren ofzaken die helemaalinde
'vergeethoek"waren beland. Bij el
kaar zijn dit dan onderwerpen zo
als: kruispunt Ten Post op 60 km
zetten + flitspaal afstellen: sport
voorzieningen Woltersum verbete
ren; waaromgaat bijna alle nieuw
bouw naar Ten Boer; het onder
houd vandewegen is slecht; waar

blijft de toegezegde straatlantaren;
Dorpshuizen gaan"tengronde"door
verplichte openingsuren; waarom
krijgt het jeugdwerk in Garmerwol
deminder subsidiedan dat inThe
singe en Ten Post; gedogen van
Toneelgroep "de Rijge"; waarom
heeftdegemeentegeenpotje"On
voorzien"; ontwikkelen van extra
(Europese?) subsidie-mogelijkhe
den;schrappen renovatie gemeen
tehuis; enzovoort.

Ook waren ernatuurlijkde nodige
onduidelijkheden. Kwesties waar
vandebetrokkenraadsleden dach
ten dat ze allang geregeld waren,
maar die in het betreffende dorp

nog teboek staanals "wachten op
antwoord gemeente". Aan het
schrijfwerk van de aangesproken
personen te zien, zullen deze za
ken snel rechtgezet worden. Dat
punt van gebrekkige communica
tie kwam trouwens vaker aan de
orde.

Zoafentoekwamenerookenkele
beleidsmatigezakentersprake.Op
eenvraag of een bindend referen
dum voor Ten Boer een geschikt
instrument zou zijn, antwoordden
vier van de zes partijen met nee.
Een eventuele herindeling van de
gemeentekreeg een unaniemnee
van de lijsttrekkers en uit de zaal

maar een zeer gering aantal voor
standers.

Over het algemeen kan geconclu
deerd worden dat de zes partijen
deze avond geen grote menings
verschillen lietenzien bij het beant
woorden van de aan hen gestelde
vragen. De zaal maakte het hen
ook niet echt moeilijk. En wat be
treft debegroting 2002: die was in
de raad al zóvaak en zógrondig
bediscussieerd dat alle partijen zich
indehuidigeversiekonden vinden.
Er viel dan ook geen enkele Euro
meer omtebuigen ...

Henk Vliem



HannEvertWaalkens op werkbezoek
HarmEvertWaalkens, hetOost-Groninger PvdA-kamerlid,was een paar weken geleden opwerkbezoek in Garmerwolde. Om precies tezijn,
op woensdag 13 februari. Plaats: Dorpshuis "De Leeuw".
Eén en andergebeurde binnenhet kadervandecampagne voor deaanstaande verkiezingen. De PvdA-afdeling Ten Boer had Harm Evert
en het Provinciale Statenlid Klaas Jongstra uitgenodigd om hen kennis te laten maken met enkele interessante dorpspolitiekezaken. Als
onderwerp was het Omgevingsplan Garmerwolde gekozen.

Harm Evert Waa/kens (tweede van rechts, naast Reint Jurjens) op
werkbezoek in GarmerwoJde. (Foto: Auke Kuipers)

Zoalsuongetwijfeldnog weet heeft discussie over de problemen en
de Vereniging van Dorpsbelangen obstakels die je tegen komt als je
Garmerwolde vorigjaar dit plan aan alsbestuurvan Dorpsbelangen be
het dorp gepresenteerd en inrnid- gintmet het starten vande realisa
deis is Dorpsbelangen begonnen tie. Jan Wigboldus. de voorzi tter
om de realisatie van de grond te van Dorpsbelangen Garmerwolde,
krijgen. Gezien de omvang van het schetsteerenkeleter illustratie:de
plan zal die realisatie stapsgewijs ongelooflijk trage reactie van de
plaats moeten vinden, en dat dan provinciale ambtenarij op brieven
over meerdere jaren uitgesmeerd. die je stuurt en vragen die je stelt.
Ook al omdat ervoor een volledige Verder de wirwar aan overleg- en
realisatie nogeen forsebijdrage uit projectgroepen alsmede commis
diverse subsidiepotjesnodig zalzijn. sies die allemaal menen dat ze bij

dit plan betrokken moeten worden
Als inleiding hield Henny Luppes, of juist de zaak afschuiven omdat
bestuurslidvanDorpsbelangenGar- dit plan niet uit hun eigen koker
merwolde. eerst een heldere pre- komt. Kortom: om dol van te wor
sentatie over het Omgevingsplan den! En dat terwijlde landelijke po
zodatvooralle genodigden de strek- Iitiek de laatstejarenjuiststimuleert
king van het plan duidelijk werd. dat dergelijke initiatieven voor de
Daarna volgde een geanimeerde aankleding en inrichting van de ei-

gen leefomgeving vanuit de bevol
king zelf komen ! Er blijkt nog een
lange weg tegaan, zo is de bood
schap voor Harm Evert.

Reint Jurjens, lijsttrekker van de
PvdA-afdeling Ten Boer,memoreer
de tenslotte nog de financiële as·
pecten van het Omgevingsplan.
Sommige onderdelenvanhet plan
zullen de draagkracht van de ge
meente ver teboven gaan. Bijvoor
beeld hetherstelvan de open ver
binding tussen het Kardingermaar
en het Damsterdiep, ten behoeve
van de waterrecreatie. Dat vereist

Een ongedwongen plaalje ...
(Foto: AukeKuipers)

wel een kostbare doorgang onder
de N64.Zelfs alsGroningenenTen
Boerdeze kostennaar ratovan het
inwonertal zouden verdelen, dan
nog gaat dat Ten Boer boven de
macht. Misschien dat de Provincie
nog ergens een potjeheeft?

Als afsluiting van het werkbezoek
aan Garmerwolde werd nog een
kijkje genomen bij de AgriShop,
maar niet voordat men eerst met
z'nallen de eeuwenoude kerk had
bezichtigd.

Henk Vliem
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TaisD, wievientmooi!
Opverzoek van Dorpsbelangen is een verjaardagskalender samen
gesteld met voor elke maand een bijpassende foto. Inclusief voor
plaat bevat de kalender dertien foto's van Thesinge en omgeving.
Drie van WolterKarsijns entien van Gerard Kingma,dieook voor de
grafische vormgeving tekende. Nieuwsgierignaar depersonen ach
ter dit werkmaak ik een afspraak met Wolter en Gerard.

Truus Top-Hettinga

Gerard is sinds twee jaar beroeps
matig fotograaf. "Het is nu nog een
bijverdienste, maar dat moet zich
verderontwikkelen.Alshetom kwa
liteit gaat, ben ikeen pietlut en dus
irriteren technischeonvolkomenhe
den mij mateloos. Ik was dan ook
blij dat de drukker van dekalender
mij uitnodigde mee te kijken bij de
productie, dan kon ik ingrijpen als
we niet tevreden zouden zijn over
het resultaat. Dat spaarde ons een
dure drukproef uit. Maar gelukkig
waren we erg tevreden!" Voor 10
euroisdeveqaardaçkalerdertekoop
bijClaravan Zanten-Kol,RoelfKoop
man, Johan Mollema en t Jopje.

Wolter Karsijns en Gerard Kingma maakten prachtige foto 's voor de
verjaardagskalender. (Foto: Henk Remerie)

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie
Reform -Therapie

Hobbywordt beroep
VoorWolterisfotografie een hobby
die zich verder ontwikkelt.Hij neemt
erde laatste jarensteeds meertijd
voor, naast een drukke baan als
magazijnbeheerderindebedrijfsau
tobranche.Hijzingt ineengemengd
koor en doet ad hoc werk voor de
kerk.Ditna jarenlangkerkenraads
werken samen metzijnvrouw Roe
lie de kostersfunktie van de Gere
formeerdekerk.Voorde G&Tmaakt
hij maandelijks een tiental foto's.
Dat is heel wat anders dan vrijelijk
mooie plaatjes schieten. "Je komt
insituatiesterecht waar je normaal
nooit mee in aanraking komt. Bo
vendien kom je bij heel veel men
sen over devloer:

Vertaler/Fotograaf
Gerard Kingma werkt aan huis als
vertaler. HijheeftEngels gestudeerd
enheeft zijnwerkruimteineen ver
bouwde schuur achter het huismet
het reeds genoemde schitterende
uitzicht. Fotograferen is voor hem
nu een creatieve uitlaatklep. Eer
derheefthij veelaantoneelgedaan
en muziekgemaaktinbandjes.maar
dat isindeze levensfasemet kleine
kinderenwatopde achtergrond ge
raakt. In de werkkamer staan een
ccmputer, een diascanner en een
fotoprinter. Daarmeemaakt hij ver
grotingen, die op bestelling lever
baarzijn.Hij heeft speciaalgereed
schap om zelf passe-partouts te
snijden.Erstaanenkelefoto'singe
lijst klaar voor eenklant.
De expositie in t Jopje laat goed
zien hoe de foto'sopgroot formaat
en op kleur ingelijst nog beter tot
hun recht komen. Sinds de kalen
der verscheen.heeft hij eenstuk of
tien afdrukken verkocht.Daarnaast
fotograleert hij in opdracht. Op het
internet heeft hij een eigen site:
www.kingma.nu.Hijnoemt zich een
reis- en natuurfotograaf. Demoeite
waard om eens tebezoeken.

het weidse uitzichtover deKlunder.
Hij woont hier sinds '96 met zijn
vrouw;zij hebbennutwee zoontjes.
Henk maaktdefoto'smet een digi
tale camera. waarvan U hier het
resultaat kunt zien.

Dorpskrantfotograaf
Wolter Karsijns issinds vier jaar de
Thesinger fotograaf voor de G&T.
Hij woont al 18 jaar in ons dorp;
eerst aan de Schutterlaan. daarna
indepastorieen binnenkort op Mo
lenhorn.Zo'ntien jaargeleden ishij
zich meer gaan verdiepen in de
fotografie. Hij maakt het liefst bui
ten foto's. "Vanm'neigen kinderen
heb ik niet eens veel foto's. Daar
moest ikmebewust toe zetten. Het
fotograferen van mensen vereist
ook een heel andere benadering.
Jezietbij haast iedereeneenzeke
re schroom om te poseren. Eerst
moet je even een praatje maken.
liefst in de eigen leefomgeving en
daarmee de mensenophungemak
stellen. Behalve in de Feestweek
2000! Als men verkleed gaat, blijft
men ook in de rol als de fotograaf
z'nplaatjeschiet."Wolter leverdein
november een stuk of acht foto's
voorde kalender aan, die hij heeft
gemaakt met zijn nieuwe spiegel
reflexcamera.

Samen op de foto
Henk Remerie is uitgenodigd om
van debeide - volgens Henk-kun
stenaars een foto te maken. Be
hangen met voor een kapitaal aan
apparatuur vertrekt het drietalnaar
buiten. Dit in verband met de beo
lichting en de achtergrond. Achter
het huis van Gerard Kingma is dit
uniek: het maar en de ijsbaan en

@ B I a F-e t se n Wv>k'""OlOlm L'.",i>o"e g I ".'jll <12 12, 9733 C T
• 050 ·542 22 ~. Groningen 8,~.F""'"<!!l12mo"",

Rwm en gratis parkere n!NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Gazelle
Batavus

Scott-USA
Be-One

Koldingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsf ietsen
Racef iets en
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken'

Regenkleding I
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fiets helmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsd ragers
Accessoires
Onderdelen
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"VIOD:
drij oeboerens, drijmoal aans"
Vanaf het najaar beginnen ze weer. Dan klinken er vanachter het
houten schot in café Molenzicht stemmen en gestommel. Wie op
winterse dinsdagavonden bij Dora een drankje komt halen, weet:
VIOD repeteert, onder aanvoering van regisseur Arend Kampen en
met desteun van "veurzegster" Welly Boer. Tegen januari wordter
gewerkt aan de decors en het bij elkaar zoeken van attributen en
kostuums.

De klaverjasavond infebruari heeft
de volgendestand opgeleverd :
1. Jannes Ramaker 7790
2. Kees Wierenga 6984
3. Jo Reinders 6305
4. Joke Vliem 5973

Elisabeth Tolenaar

strammer van het biljart na enige
uurtjes muziek maken.
Na afloop zijn de bloemen door
iedereen ruimschootsverdiend. Bij
delaatstevoorstelling werdéén bos
bloemen meteenweggegeven aan
"de fanclub uit Lewenborg-: twee
dames op gevorderde leeftijd die
elkjaarvandepartij zijn.Zehadden
nu deeerstevoorstelling albezocht
en waren dolblij dat ze ook nog
kaartjeskondenkrijgenvoordelaat
ste avond! Dat zijn pas fans. Tot
volgend jaar februari.

"DeSoos"

Alie en Jessica Blaauw raken elk
jaar bedrevener inhet "opvaarven"
en Pietje Beukema klimt elk jaar

des Heils (knappe meid hoor, Hans
met háár).
TrijnDijkstra zit Groadesflinkopde
kop en van een beetje geroddel is
ze ook nietvies. Ineen leuke scène
samen met Roelie levert ze com
mentaar op een ándere dame die
buiten beeldbij debushaltestaat in
kleren-op-zicht van de Wehkamp
en die debruiloft van haar dochter
nog moet afbetalen. (Ik schrijf dit
twee dagenvoordatTrijnenAndries
zeil trouwenindeThesingerkloos
terkerk; toch effe kijken of ze vol
gende maand in Wehkamp loop!!)
Harrie Blokzijl speelt eenvertegen
woordiger die tijdens het hele to
neelstuk één paar kousen weet te
verkopen en danooknog opde pof.
Andries vd Meulen is een aardige
kampeerboer die niet - zoals zijn
familie denkt- devader isvan een
baby-op-komst, maar de grootva
der, waarmee alle verwikkelingen
uiteindelijk weer opgelost zijn,

-
Groades en zien vraauw bennen op plof; z'hemmen hèlms nog op kop...
(Foto: HenkRemerie)

moetenonderbreken,wachtend tot
het publiek bedaart en er op het
toneel weer iets gezegd kan wor
den.

Kortom: toneelspelenisnog niet zo
gemakkelijkals sommigen hetdoen
lijken.Roelie Dijkemabijvoorbeeld,
met haar jaren- en jarenlangeerva
ring, is door bijna niets van haar
stuk te krijgen op toneel. Ze kent
haar rol van binnen en van buiten.
AI schieten haar tanden bijna óver
deeerste rij heen: Roelie lost elke
oneffenheidinhetspel geroutineerd
op.
Joop Blaauw iseen beetje overjarig
maarwel vertederendalsmoeders
kind datinhetmatrozenpakvanzijn
pa en met een teddybeer in zijn
koffertje onder dienst gaal.
JannieSibma schietmoeiteloos van
het ene uiterste in het andere: zij
speeltoverbezorgdemoeke,opdrin
gerige vrijkous én jolige hippie!
Patricia Kampen, de dochter van
Arend,debuteertalsene AdèlePiët
(Piet met depuntjes) en dat doet zij
niet onverdienstelijk (zonder punt
jes).
Hans vd Brand speelt met gevoel
voordetailzowel deonnozeleGroa
des (nóóit inhuren als babysitter!)
als Annie,diezusterisinhet Leger

Endan is het zover: deberoemde!
beruchte drie zaterdagavonden in
februari. Dit jaar met iets minder
publiek, vanwege de nieuweveilig
heidsvoorschriften.Hetprogramma
vermeldt Siepeltjes en augurken,
geschreven door D.J. Eggengoor.
Zoals gebruikelijk: een Groninger
klucht vol misverstanden en mal
ligheidenook fraaie Groninger uit
drukkingen. Tijdensdedrie uitvoe
ringen wordt (uiteraard) hetzellde
stuk gespeeld, door dezellde ac
teurs,entochkunnen die drieavon
den totaal verschillend uitpakken.
Voor een deel ligt dat - denk ik 
aan deacteurs,diebij de première
misschien zenuwachtiger zijn dan
op de laatste avond, en voor een
deel ligt dat aan het publiek.
Uitvoering één (de rookvrijeavond)
wordt traditioneel veelbezochtdoor
ouderen, die vooraan willen zitten
en tijdens het spel niet luidruchtig
zijn, omdat ze geen woord willen
missen .
Bij uitvoering twee wordt er in de
zaal voluit gelachen en komen de
acteurs al wat meer los. Bij deder
de avond gaat dat nog een stapje
verder, en wordt het soms voor de
acteurs juist moei lijk om zeil in de
plooi te blijven terwijl dezaal plat
ligt, en zij ook nog hun spel steeds

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

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

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

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO 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.

NIJDAM
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Mag ik mij evenvoorstellen ...
Mijn naamis Karla Postma enik woon sinds 1988 aan de Lageweg 20in
Garmerwolde, samen met WimLode.
Ik heb bijna 17 jaar als bejaardenverzorgster gewerkt in een verzorgings
tehuis in Annen, tot eind 1999.
Tevensben ikmoedervan tweekinderen:eendochter -Corina-van6jaar
en een zoon- Dennis - van 4 jaar.
Naast hethebbenvaneen loonbedrijfenhet verzorgen vandeadministra
tie, ben ik veel op de OSS te Garmerwolde als overblijfmoeder en
verkeersouder. Daarnaast nog regelmatig actief bij het helpen organise
ren van diverse activiteiten voor kinderen in debasisschool leeftijd.
Enop dezemanier komt vanhet een hetander ... Zodoende werd ik eind
november2001benaderd metdevraagofikhetGTteamwildeversterken.

Karla Postrna. (Foto:Henk Remerie)

- ----- -- -- --- -
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ABBEMAAJ\

Uiteraard is iedereen van harte
welkom! De feestelijke opening,
met muziek en een hapje en een
drankje, vindt plaats op za1erdag
30 maart van 14.30 • 17.00 uur;
zondag 31 maart en maandag 1
april van 13.00 ·17.00 uur.
Voor meer informatie:
(Tel. 050-5277886)

De eerste tentoonstellingsperiode
staat inhet teken van "Vrouw Ver
beeld",eenexpositievan vierNoor
de�ijke kunstenaressendiehetthe
ma "Vrouw" op geheel eigenwijze
hebben ingevuld.

den zal gebruik worden gemaakt
van een sfeervol terras.

ABBEMAAJ\

Galerie & Theeschenkerij Abbe
maar is een initiatief van Metha
Nijkamp en beeldend kunstenares
Anja Stuurman en ligt in de oude
dorpskern van Thesinge. In het
voormalig bankgebouw willen de
initiatiefneemsters van Abbemaar
uwisselende exposities, een beel
dentuin en theeschenkerij aanbie
den.
De Galerie zal om de acht weken
een nieuwe tentoonstelling orga
niseren, waarin twee- en driedi
mensionaal werk gecombineerd
worden. InceTheeschenkerijwor
dendiversekoffie-en theesoorten
geserveerdmet keuzeuiteenaan
tal soorten gebak; alles vers uit
eigen keuken. In de zomermaan-

Op30 maart 2002 opent "Galerie & Theeschenkerij Abbemaar" haar
deuren voorhet publiek! In devormvandrie feestelijke open dagen
wordt tijdens het paasweekend het startsein gegeven aan deze
nieuwe galerie in Thesinge.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

en salades.

financiële
adminis tratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

in komstenbelasting

G.N. Schutter/aan 46
9797 PC Tbesinge
telefoon (0; 0) 302 13 19
fax (0; 0) 302 11 82

mobiel 06 ; 1533772

Ad,.i.i",,,i, · Ritsema
Uw adres voor:

RIJKSWEG 56 J
9731 AD GRONINGEN
TEL. (050) 541321 2
FAX(050) 5417106
---- ----

• ELEKTROTECHNIEK

• INSTALLATI ETECHNIEK

• REVALIDATIETECHNIEK

• SERVICE EN OND ERHOUD

WAA RBORGINSTALLATEUR

Josje
ENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

dé winkel voor al uw
Ondergoed - lingerie
Beenmode - Badmode

I Nachlmode&
Damesmode maat 37t/m 58

deskundig advies alti jd aanwezig

~
, Winkelcentrum Lewenborg

Graningen
Tel/Fax (050) 5418995 I

___~ ----l
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Op naar Willem-Alexander en Máxima!
Aan devooravond van hethuwelijk van prins Willem·AlexanderenMáxima togen 25 mensen uit degemeente Ten Boer naar de ArenA in
Amsterdam. Vanuit Garmerwolde waren Janna Hazeveld, Simon Veninga en Anneke Spanninga degelukkigen enuitThesinge Alex Mollema
en Kor enMarijkevan Zanten. Vanuit heel Nederland kwamen er zo'n 50.000 mensen!

De immensgrote ArenA! Van bovenaf lijken het netpoppetjes!
(Foto:Anneke Spanninga)

Wevroegen AnnekeSpanninganaar
haar ervaringen.
"We moestenom kwart voor twee in
Ten Boer zijn. Van de gemeente
kregen we een lunchpakket; daar
zat van alles in. ("Woarwie nait op
rekend haren.") Vóór we vertrokken.
kwamen we eerst nog even met el
kaar op de foto. Sommigen waren
mooi aangekleed metmutsen,sjaal
tjes, kroontjes e.d. Daarna gingen
we vol goede moed richting Amster
dam. Onderweg moesten we nog
even stoppeninBeilenom eenaan
tal mensen op tepikken. In de bus
kregen we ook nog eenoranjepetje
van Telfort.
Wekwamen op een heel groot par
keerterrein. Het was ongeveer een
kwartier lopen naardeArenA.Toen
moesten we ons vak opzoeken; wij
moesten naar Gvak 401. We heb
ben wel een uur en een kwartier
moeten wachten vóórdat we naar
binnen konden.(Ikhebnog eenpoos
opeen hekje gezeten.) In vijf kwar
tier zijn we misschien drie meter
vooruit gekomen! Wij hadden echt
het idee dateriets mis was met onze
ingang.

Wij zijn niet gecontroleerd; Janna
heeft gezien dat er één man steek
proefsgewijs uitgehaald is.
Het was een heel massaal gebeu
ren. De mensen kwamen uit heel
Nederland (en daarbuiten). Uitein
delijk konden we naar binnen. We
gingen een hele hoge trap op naar
boven. Er lagensjaaltjesen vlagge
tjes opde stoelen.Toen we binnen
kwamen, was het voorprogramma
al bezig. De wave werd geoefend;
dat was heelgrappig.We zatenheel
hoog; Janna had last van hoogte
vrees en heeft het eerste kwartier
geen woord gezegd. Later. toende
plaatsenvoorons bezetwaren.werd
het beter. ("Simonzat lekkerwaarm
tussenons in.wiehemmen goudop
hom paasd".)
We zatenzo hoog ...de mensen op
het toneel waren allemaal poppe
~es . Wezagen allesop beeldscherm.
Rond kwart voor acht/acht uur be
gon het programma met allemaal
fanfares met bekende liederen. Die
kon jeook meezingen; de tekststond
op eenscherm.dat konjemeelezen.
Op een gegeven moment kwam er
een hele grote witte auto aanrijden.

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

Iedereen dacht: "Dat zijn zei" Maar
niks hoor:Loes Luca stapte eruit en
ging met onsde "surprise"oefenen.

Toen het bruidspaar binnen was,
begon het programma met Willeke
Alberti met "Morgenben ikde bruid".
Het was echt heel mooi in elkaar
gezet. Rond tien over negen - na
"Lopen op het water" - werd het
Nationaal Geschenk overhandigd:
het Oranjefondsinletterswerdnaar
hetbruidspaargebrachten aangebo
den.Eenjongetjeop een fietsmoest
een oranje kleed naar benedentrek
ken. Omdat hij er niet bij kon, tilde
Alexander hem open werd -totgrote
hilariteit van het publiek - bedolven
onder het kleed.
Na het vertrek van de koninklijke
gasten was er nog tot ± 22.10 uur

een mini-concert van Marco Borsa
to. Daarna ging iedereen heel ge
makkelijk weer weg; datwas geen
probleem. Enalsjeevennaardewc
moest, kondat.
Om elfuur zatenwe weerindebus.
Iedereen had er wel een goed ge
voel over. Om half twee waren we
weer in Ten Boer. Wij hadden een
chauffeur, diehoudtvanopschieten;
hij reed welgoed.We kunnenterug
kijkenopeen gebeurtenisdiejemaar
éénkeer injeleven kuntmeemaken.
Ik heb er geen spijt van dat ik ben
meegegaan. Met dank aan de Ge
meente en Dorpsbelangen, dat wij
daar voor uitgekozen zijn ..."
Tot zover het verhaal van Anneke
Spanninga, opgetekend door Hillie
Ramaker. De drie Thesingers maak
ten zelf een verslag:

Om dagelijks van te smullen!

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

Iedere dag lekker VERS van:

\~'
W aarborg

In stalla te ur

~ centrale verwarmingr ' elektrische installaties
sanitair

loodgieterswerk
zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.tI.
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625
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Willem en Muima in de ArenA
Het is vrijdag 1februari2002;dedag vanhet huwelijksfeest van Máxima
en Willem A. Na een moeizaam vertrekvanuit Thesinge vertrokken we
uiteindelijk om 13.20 uur richting Ten Boer, waar we werden ontvangen
met een lunchpakket en reclame materiaal van deGemeente Ten Boer.
Van hieruit zijnwe vertrokken richting dearena.

Huiskamerconcert
Huiskamercafé t Jopje in Thesinge begint met een serie huiska·
merconcertenopzondagmiddag. Heteersteconcertvindtplaatsop
zondag 10maart a.s. om 15.00 uur.

BLUE MULE

./

Wigboldstraat6, 9791 CR Ten Boer- Telefoon (050) • 3022151

Deoverigehuiskamerconcerten vinden plaatsopzondag 14april,
zaterdag (bij uitzonderingI) 11 mei om 20.30uur en zondag 16
juni.
De concerten op zondag beginnen steeds om 15.00 uur; nadere
aankondiging volgt.

Rik Barron uit Canada zingt prachtige liedjes van de Canadese
oostkust,waarinwind,water en een vanoudsher hardenwerkzaam
bestaancentraal staan. Hij begeleidt zichzelf opgitaar of banjo.
Ineigen land is Rik Barron reedseen vermaard enbekend zanger
en instrumentspeler.
De laatste jaren is hij ook regelmatig op tournee in Amerika en
Europa. Dit voorjaar zal hij op een aantal podia in Nederland
optreden, waaronder Thesinge en Noordpolderzijl.
Uiteraard is het aantal plaatsen beperkt. dus reserveren wordt
aanbevolen.

A/ex Mollema, Kor van Zanten
en Marijke van Zanten

Voor inlichtingen enopgave:
Willeke Huistra (050-302 1984)
Luddestraat11-9797PM Thesinge

en Sitamethet Nationaal Huwelijks
lied brak het moment aan dat het
NationaalGeschenkwerd aangebo
den (Oranjefonds). Na deze happe
ningvolgde nog een afsluitend con
cert van Marco Borsato.
Het feestwas om 22.10 uur jammer
genoeg alweerafgelopen. Na een
vloeiende uittocht uit deArenA ver
trokken we om 23.10 uur vanaf de
grote parkeerplaats richting Ten
Boer,waarweom 01.30 uuralweer
arriveerden. Kortom: we kunnen
terug kijkenopeen geslaagde, ge
zellige en goed georganiseerdedag,
diewe alsuitverkorenennooitmeer
zullen vergeten.

donderdag 21 maart
"Deur-ei"; ijzerenframe, versierd in
paassfeer (€ 22,-)
woensdag 27 maart
Paaskrans op basis van oase (€
21,-)

Ook
" ~

. ~ ~ <
voor ~'J.

een ~~ \ '" ~~~~ ~t» '\
.. ,..l~ ~

stempel .>~ ( -
"/' /" r: 0.C"'

ga je naar " ,

Paasworkshops .

We stonden om 16.45 uur voor de
"deur" na eenvlekkeloze rit van 2,5
uur zonder files.Om17.00uurwer
den de"deuren"geopend en moes
ten we bijdecontrolepost onze plas
tic flesjes inleveren. Na dit drama
konden wedoorlopen en onzeplaats
(die voorzien was van een sjaaltje
en vlaggetje) opzoeken. Na het
voorprogramma van bekende en
minderbekendeartiesten begon het
programma om stipt19.00 uur met
fanfares. Toen het Gruno's Post
Harmoniehet Grönnegs laid speel·
de, werd dit in het Groninger vak
luidkeels meegezongen.
ToenWillem A.en MáximadeArenA
binnenreden,kon het feest pas echt
beginnen. Na optredensvan diverse
artiesten waaronder Marco Borsato

Indemaand maart kunt umeedoen
aan de volgende workshops:
woensdag 13 maart
Guirlandein paassfeer (€ 21,-)
donderdag 14maart
Paasarrangement opijzerenframe
(€ 25.-)
woensdag 20 maart
Paasarrangement met groot ei van
keramiek (€ 22,-)

• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 - 3021715 ge.slu.i?vtisur~ in. ?vUe ptuel't1-wer1un.
---~-
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OranjebruiloftinGarmerwolde!
Op 02-02-2002 van 22.02 tot 02.02 was er in onsdorpshuis groot feest! Dat begon al bij deentree: een
breed geschouderde politieagent indepersoon van Jacob Arends keek onsonderzoekend aan ofhetwel
veilig was om onserinte laten. Erzou namelijk hoog bezoek uit Den Haag komen.

En daar kwamen we eigenlijk ook
voor, ware het niel dat men in de
grote zaal een daverend feest aan
het bouwen was onderdemuzikale
klanken van het Koninklijk Orkest
Feed Back. De stemming zat eral
goed in en er werd gedanst door
jong en oud ineen gezellige arnbi
ance. Halverwege de avond werd
de spanning behoorlijk opgevoerd
door de verkiezing van de mooist
als Alexander en Máxima verklede
feestgangers. En die waren ernog
al;hel leek wel ofdehele Oranjefa
milie aanwezig was, zoveel pracht
en praal. Uiteindelijk - na veel ge
praal- kwam dejury tot het eindoor
deel dal broer en zus Kattenberg de
best vertolkte creaties waren van
Alexander en Máxima. Daarna werd
ernog tot de kleine uurtjes doorge
feest en kon het Oranje-comitévan
Garmerwolde terugkijken op een
zeer geslaagd huwelijksfeest. (Aan
tal bezoekers: ± 150.)

GT
WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ

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

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!

aupJng
mmJ
D~

$irbette°

".
••Iii. de Ploeg
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Sponsor-Schaats-Toer-Tocht
Door deReünie-commissiewerd onshetverzoekgedaanomgeld bij
elkaar te brengen voor dekinderacliviteiten tijdens dereünievande
Garmerwolderbasisschool, diegehouden zal worden op zaterdag 7
september a.s.

Tine, tone van 't Riet en Lisa van der Tuuk zijn duidelijk in Oranjestem
ming! (Foto: Henk Remerie)

Oranjefeestin Garmerwolde!
De bruiloft van Máxima enWillem-Alexanderwerd ook door de kinderen
uitbundiggevierd !Nadat er buitenveleoranje ballonnenwarenopgelaten
voor het bruidspaar ging het feest binnen verder met veeldiscomuziek.
En erwarenook enkele prijsjes tewinnen. Voorhet maken van eenmooie
tekening ofkijkdoos gingendeprijzen naar: 1.Lottevan t Riet; 2. Jolavan
't Riet en 3. Charlotte Benneker, Kim van der Giezen en Sophie Doyer.
Dennis Lode bleek de mooist verklede jongen en Dion Wigboldus het
leukst uitgedostemeisje. Liz vanderGiezenmaakte demooiste danspas
jes opdedansvloer.

Het lagreeds indeplanning van de
ouderraad om een morgen met de
leerlingenvan groep3 tlm8 tegaan
schaatsen op Kard inge. Dezemor
gen gecombineerd met een spon
sorloop ...en het ideevandeSpon
sor-Schaats-Toer-Tocht was gebo
ren.De leerlingen kregen papieren
mee naar huis. waarop hun spon
sor{s) een bedrag per rondje kon
den intekenen.

Woensdagmorgen 13 februari was
daneindelijkdegrotedag!Achten
dertig leerlingen (twee waren he
laasziek),vierleerkrachtenen acht
ouders vertrokken met elf auto's
richting Kardinge. De schaatsen
werdenondergebonden endetocht
kon beginnen. Sommige kinderen
gingenhardvan start; vooranderen
was het de eerste keer dat ze op
schaatsen stonden.

Deeersten haddenhet na één rond
je al bekeken en gingen maar ver
der rondjes lopen. De echte "stay
ers" hadden na drie kwartier meer
dan dertig rondjes gereden. (KAS
SA!!)

In totaal zijn er 443 rondjes gere
den. Deopbrengst van deSponsor
Schaats-Toer-Tocht isdan ook bo
ven verwachting,namelijk € 735,85
oftewel ft. 1621,20.

Het was een zeer geslaagde actie,
waaraanallekinderen hunsteentje
hebben bijgedragen. Aan de leer
lingenrest nunogdetaakom bij de
sponsors langs tegaanen het geld
opte halen.

De Ouderraad
van de Basisschool Garmerwolde

Janqe van Bruggen (secr.)

Kaartclub "De Eendracht"
Opzaterdag 26 januari 2002 werd de jaarvergadering vande kaart
club "De Eendracht" gehouden. De drie aftredende en herkiesbare
bestuursleden P. Kampen-Ridder, R. Koopman en A. ten Cate wer
denalledrie herkozen in 't bestuur.

U mag ook een keertje meedoen
om te zien hoe hel gaal op de
kaartavonden.Erwordt gekaart op
iedere laatste zaterdag van de
maand in café Molenzicht en het
begint om 20.00 uur.

De wisselbeker voor de meest ge
speelde marsen, nl. 28, was voor
Jaring de Wolff (Zuidlaren).
Zo u ziet komen de leden uit de
wijdeomtrek:wel een teken dat het
gezellig is opde kaartavonden. Er
wordt dan ook niet met hetmes op
tafel gespeeld.
Nieuwe leden zijn van harte wel·
kom. Mocht ulidwillen worden,dan
ishetnu detijdomuaan Iemelden
omdat de nieuwe competitie weer
van start gaat.

Tweede werd Pieke Kampen
(Hoogezand) met 52186 en derde
Grietje Ridder (Appingedam) met
52099 punten.

De kaartkampioen van 2001 was
Sien Steenhuis (Woltersum). Ze
behaalde 53979 punten en mocht
dewisselbekerinontvangstnemen.

Reinder
.v/d Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
~ Pallet· en magazijnstellingen
~ Magazijr.wagens
~ Pa/let:Nal enS
~ Kantoor,asten
~ Gebruiktekantoormeubelen
~ Enz.
~ "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen enladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

-PETER KUIL
'j'4't'ttl'slflYi1i'1'ii
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050) 542 37 78

\8
BEKKEMA

net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bitt ergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041218

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.
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Delta vander Molen

nen voor; de installatie is primair
opgezet voorhet verwerken van de
17.000tonuitGarmerwoldeen Eel
de. Eventuele verwerkingscon
tracten met derden zullen slechts
een zeerbeperktetoename van het
aantal voertuigbewegingen tot ge·
volg hebben. Het gaat hierbij om
maximaal 2000 ton droge stof per
jaar; dat is vier vrachtauto's per
week. Het verwerken van het slib
uitGarmerwolde enEelde houdtde
hoogste prioriteit.

--------- I .!'""!!'r--------

\ /rr:':

Dit is de situatievóór alle
afspraken die zijn gemaakt

op 18 december 2001.

,/

Hoe zit het met deuitbreiding inde
toekomst?
Op kortetermijnzijnhiergeen plan-

• Vermist
Wieheeft onze poes Joris gezien??Joris is een zwartJwilte gecastreerde
kater vanbijnatwee jaar. Sindszaterdag 10februarihebbenwij hem niet
meergezien. Wie weet waar hij nu is? Fam.vanBruggen, Dorpsweg 16,
Garmerwolde; tel. 050-541 34 21 .
• Gezocht
Tuinhulp voor veel ofweinigureninvoorjaar en zomer. Werken inmooie
grote tuin op rustige, landelijke plek. Tel. 050-302 48 69

perceel van Swiss Combi. De slib·
laaguitdezewatergang zalworden
verwijderd. Dit wordt niet over de
omliggende landerijen verspreid,
maar afgevoerd naar een depot
buitenGarmerwolde.Daarnawordt
dewatergang gedempt.
Bij detoegang tot het terrein vanaf
deFledderbosweg zal een kastan
jeboom worden geplaatst (omvang
20125 cm) en twee zitbanken.

Stoomflui~es

Wanneerbegint debouw?
Er wordt een begin gemaakt zodra
de vergunning binnen is: dit wordt
omstreekseindfebruariibeginmaart
isdeverwachting. De totale bouw
tijd zal circa twaalf maanden zijn,
inclusief het inregelen. De aan- en
afvoer van bouwmaterialen is op
werkdagen van07.00 tot 17.00uur.
Tijdenshet bouwrijp maken van de
grond moet de watergang die nu
langs dezuidwestzijde van dewa
terzuivering loopt, verplaatst wor
den naar dezuidwestzijde van het

ting van het Eemskanaal om de
rioolpersleiding,die schuinover het
terrein loopt, vrij te laten. De be
staande houtwal tussen de water
zuivering en de slibdrooginstallatie
zal , voor zover nodig, verwijderd
worden. Tevens wordt er op ver
zoekvan deaanwezigen en opad
vies van Fivelingo (opsteller van
het beplantingsplan) een grotere
maataangehouden voor deteplan
tenpopulieren,nl.met eenstamom
vang van 14116 cm. Swiss Combi
gaat hiermee acooord.

sanitair en vervvarming
~..........B__U~RINGA

Dorpsweg 28 - 97 98 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Op dinsdag 18december2001 was
hierover nog een hoorzitting voor
het geven van informatie met beo
trekkingtotdeaangevraagde bouw
vergunning. lng.M.Brouwer vande
firma Stijkelbouw BV gaf detoelich
ting. De reden hiervoor iszijn erva
ring metderealisatievan eensoort
gelijk project in Heerenveen.

Hoorzittillg Swiss Comhi f(/ ./ >;:; ~...>~, ~~~#,1
Zoals een iederwel weet, gaat Swiss Combi TechnologieNederland f "::" ,~? ..--'
BV een installatie in Garmerwolde realiseren voor het thermisch "\' I. " ~. '.
drogen van mechanisch ontwaterd communaal zuiveringsslib, op /. ;;; % -M"" _
het terrein naast de zuiveringsinstallatie. / ." ;;; - ,;:;:;

i"'· "'.=:/

; .
II "f

l
(
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De opkomst van de inwoners van
Garmerwoldewas mindergrootdan
de vorige keren, maar het was wel
een vruchtbare avond. Er werden
diverse vragen gesteld, waarvan
hieronder een samenvatting .
Als eerste werd er gesteld dat de
groenstrook/houtwal aan de zuid
westzijde te smal was om het ge
bouw aan het zicht te ontrekken.
Op grondvan ervaring elders werd
door het publiek voorgesteld deze
strook te verbreden tot acht à tien
meter in plaats van drie meter. Na
enig overleg werd besloten omde
gehele bebouwing vijf tot zeven
meter in de richting van dewater
zuivering te verplaatsen en even
tueel nog enige meters in derich-

v.o.f.

G.N. Schutter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

HOFSTEDE-• Posters.reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze

wenskaarten ~t~" :::f

.,.~::;:~. .

~
O~~~~:::;:?IP~ ,. .:...:..i : v

...:/j~::. .
Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699

Geopend:
d r.-do . en vr. van 11 ,00 tot 17 .45 uu r

zaterdag van 10 .30 to t 17 .00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (05 0) 5417517

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Bovag-lid -OH. 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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Expositie
Opzondag 17maart wordt aan deWeersterweg 22 in Den Hom
om 15.00 uurde schilderijententoonstelling "HuizenenHorizon
ten" van kunstenares Annemiek Vos geopend.
Pianiste Irina Osetskaya zal een uitvoering geven van de"Schil
derijententoonstelling" van M. Moussorgski. Evert Janse ver
zorgt een toelichting. Reserveren: 050-551 5882

Europa linderhulp

Kerkdiensten
3 maart
10.00uur Thesinge,
Ds. Meyerman uit Peize
10maart
10.00 uurThesinge,
Ds. TImmerman uit Bedum
13maart
19.00 uurThesinge,
Dhr. Le Pair uitRoden.
Bidstond voor gewas en arbeid
17maart
10.00 uur Garmerwolde.
Ds. van Wieren uit Haren

24 maart
10.00 uur Thesinge,
Dhr. Perdok uitAppingedam
28 maart Witte Donderdag
19.30 uur Garmerwolde,
Ds. Timmerman uit Bedum
Heilig Avondmaal
29 maart Goede Vrijdag
19.30 uur Thesinge,
Ds. TImmerman
31 maart Pasen
09.30 uur Garmerwolde,
Ds. Timmerman

Europa kinderhulpzoekt gastgezinnen voordrie wekenindezornervakan
tie. U kunt met uw gezin heel veel betekenen voor een kind dat:
• alleen nog maar van vakantieheeftkunnen drómen
• alleen problemen in zijn leven heeft gekend
• altijdteveel is, of indeweg loopt
• gewend is te vluchten als er drank in zicht komt
• niet meer huilt na een paar klappen
• uit een kindertehuis of uit een gebroken gezin komt
• ze kansarmnoemen door zijn ervaringen
• dag indag uit. na school nog opdekleintjes moet passen, omdat er

geen papa is en mama de heledag moetwerken.

Wat in uw ogen heel gewoon is voor een kind, kan voor een kind van
Europa Kinderhulp heel bijzonder zijn. Eendagjeuit gaan,boodschappen
doen, een leukewandeling maken, driemaaldaagseen maaltijd die voor
hem of haarwordt verzorgd, 's avonds voor het naar bed gaan nog even
gezellig bij elkaarzitten, in bad gaan of onder de douche.

Stichting Europakinderhulp wildezekinderen kennislatenmaken meteen
"andere" wereld. Het probleem is echter: wij komen veel gastgezinnen
tekort.
Daarom zoeken wij gastouders. Ouders die over voldoende begrip.
geduld,maarvooral liefdebeschikken om een kindvoor drie weken tijdens
de zomervakantie in huis tenemen.
Er staat geen financiëlevergoeding tegenover, maarhet gelukdat u zo'n
kind bezorgt is onbetaalbaar.

Voor deprovincie Groningenbetrefthetkinderen uit Nederland, Duitsland
en Frankrijk. Voor meer informatie kunt u onze site bezoeken
(www.europakinderhulp.nl) of contact opnemen met Anneke Hommes,
tel. 0598·44 63 56; e-mail: jhhommes@hetnet.nl

OoglUerli
OPTIC I EN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modern e contacttenssystemcn • gediplomeerdc specialis ten

Boellholt- Hensbroell
Brillen -Contactlenzen - Hoortoestellen
Win!;!elcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

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

Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kleding reparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers
~. reparaties
~. upgrade
~. nieuw
~. basistraining

windows

inf o/p rijsl ij st :
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
garmerwo lde
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Redactie
Fotograaf Garmerwotde :
Henk Remerie050 -5419630
Fotograaf Thes inge :
Wolter Karsijns050-302 2071
Eind-redactie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335
Admin is trat ie:
KarelOrabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwoldee.050-5411019
RabobankGarmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 11 ,34 p.j.
bij automatische incasso € 9,Oa p.j.
Postabonnees € 13.39 p.j.
prijs per krant is € 1.-
Hoofdartikel op Inlernet:
www.garmerwolde.neV

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 20 maart
19.00 uur , zo moge lijk eerder.

foto van de maand Agenda

BIOLOGISCH DYNAMISCH

De loop van de Thesinger Maar vinden we terug in dekronkeling
van het Goensepad. (Foto: Hen/< Remerie) zondag 24 maart

Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Vocaal kwintet Scone met werken
voor de paastijd rn.m.v. Edda Ho
ving. blokfluiten. (OSA)
donderdag 28 maart
Kerkhörn; 10.00 uur:
Koffiemorgen
woensdag 27 maart
De Leeuw; 10.00 uur:
Voorjaarsverqaderinq van Dorps
belangen Garmerwolde
zaterdag 30 maart
Thesinge; vanaf 09.00 uur:
ophalen oud papier
Café Molenzicht; 20.00 uur: kaar
tenbij "De Eendracht"

Winkelcentrum Lewenborg
Kaj uit 322 • 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyurn en Selwerd

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

woensdag 6 maart
Van 07.30 - 21.00 uur:
Gemeenteraadsverkiezingen
zondag 10 maart
t Jopje; 15.00 uur:
huiskamerconcert
dinsdag 12 maart
De Leeuw; 19.30 uur:
klaverjassenbij "De Soos'
woensdag 13 maart
De Leeuw; 19.45 uur:
Mennonieten en Amish. woonge
meenschappen in Amerika. (NBvP
+ Landbouwvereniging)
vrijdag 22 maart
Buurhoes!Ten Boer; 20.00 uur:
Toneelavond voor 50+. Toneelver
eniging D.V.O. uit Opwierde/Appin
gedam speelt het blijspel "De ver
keerde rubriek". (ANBO)

sEELv
JUIST DE KWALIT EIT
EN DE SMAAK G EV EN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekkeretenenbesteed dan ookveel tijd aan hetmaken
van een uitgebreideheerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

volle sauzen, verse groentes en natuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in dekwaliteit van mijnaan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ik eensop aanraden van eenvriendin bij de
GROENEWEG 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 assortiment aan. Bovendien verkopen ze
enkel eerste klas vlees. Voor mij geven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.
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