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Trijn van de b
Door nieuwe ontwikkelingen in het betalingsverkeer wordenkleine vestig ingen van banken vooral op plattelands-locaties onrendabel. Een
voorbeeld hiervan is het bankgebouwtje in Thesinge, dat veranderde in een winkel enaan het eind van deze maand doorstart als galerie
Abbemaar.

/

Truus Top-Hettinga

Sociale functie
Vooral ookvoor kinderen iserveel
verdwenen. Trijn haalt herinnerin
genopaandespaardagen inokto
berwateensoortdorpsfeestjewas.
De kinderen mochten een cadeau
tjeuitzoeken alszehun spaarbusje
kwamen legen. Het bankpersoneel
speelde hierop in door verkleedte
gaan als cowboy's.
In januari werd op de spaarbank
boekjes derente bijgeschreven. Dit
werd met de hand uitgerekend en
er kwam versterking van het
bankbestuur omdeklus te klaren.
Dat was altijd een heel drukke en
gezellige periode.
De meeste rekeningnummers ken
deTrijn uit haar hoofd en met het
wel en wee van de vaste klanten
was zijopdehoogte. Ophaar zoek
tocht naarander werkzal het vooral
gaan omcontact met mensen ...

administratie met behulp van de
boekhoudmachine. het verzenden
van de dagafschriften en het ver
werken van depost.
In '83 werd de bank verbouwd en
kwam er een open balie. Het was
heelduidelijktemerken dat deklant
zich minder vrij voelde aan deze
balie.
Trijn kan heel smakelijk vertellen
over de financiële middelen die in
de agrarische sector werden ge·
bruikt. Ze praal over veemarkt
cheques die verzilverd moesten
worden,de 'wissels"vanAvebe en
overvakantiebonnen,waar deboe
ren gebruik vanmaakten.
Ook hield de bank- die inmiddels
Raiffeisenbank heette - zitting in
"De Schakel" in Oosterhogebrug.
Trijnging daar naeenwerkdagqe
woon met een tas vol geld over
straat! Ze spreekt van qeluk dat

werden gesteld. Daarhoort nu na
melijk ook het advies uitbrengen
aan cliënten en het afsluiten van
verzekeringenbij. Diecommerciële
kant trekt haar niet, zij moet het
hebben van het contact met de
mensen. InMiddelbert ging je naar
de bakker en de slager en naar
Trijn. Die persoonlijke benadering
is niet meer van deze tijd.

haar inal die jaren op debank nog
nooit iets naars is overkomen. Ze

I denkt dan bijvoorbeeld aan een
overval.
In '95 fuseerde de bank met Gro
ningen. Het werd een "stadsbank"
met een totale cultuuromslag. De
naam was inmiddels ook alweer
veranderd in Rabobank.

Trijn van derMeulen-Dijkstra houdtvan hetcontact metdemensen.(Foto:
Wo/ter Karsijns)

"Vrouger"
Trijnheeft indie32 jaar bij debank
vier generaties uit de regio Middel
bert aan zich voorbij zien trekken.
Inhaar beginperiode zat zealleen
met de directeur in de toen nog
zelfstandige Boerenleenbank. Ze
werkte in een loketje, waarin de
klant denodige privacy werdgebo
den. Haar werk bestond voor
namelijkuithet uitschrijvenvankas
sabonnen. het afhandelen van de

Dater een belangrijke socialefunc
tieinhet dorpsleven vervaltmet het
verdwijnen vaneen bankwordtdui
delijkdoor het verhaal van Trijnvan
der Meulen-Dfjkstra uit Thesinge.
Zij werkte 32 jaar op de bankvan
Middelbert dieuiteindelijkook per 1
december2001werd gesloten.Trijn
nam op6 februari jJ. afscheid van
haar werk met een receptie. die
heel druk werd bezocht: ze moest
zeker 120 handen schudden. Het
gebouwstaat ernog. maarhet isbij
Trijn nog onbekend welke bestem
ming het zal vinden.

De oudere klant en de euro
Vooral oudere mensen ondervin
den problemen door deveranderin
gen in het betalingssysteem. Voor
geldopname moet gepind worden
en vanuit Middelbert is de dichtst
bijzijndelocatie nu gevestigd in de
Konmar. Men kan hier terecht voor
overboekingen en voor advies op
financieel gebied. Het personeel
helpt deklant ook - indien noodza
kelijk - bij depinautomaat.
De komst vandeeuro heeft aanhet
loketweinigproblemenopgeleverd.
De voorlichting voorafis heel goed
verlopen. Wel gaf het geld tellen
extra druktedoordat er ongelofelijk
veel kleingeld werdgestort.BijTrijn
kwameen klant met twee emmers
vol kleingeldaanzetten.Gelukkig is
er dan een geldtelmachine ...

Functie die verdwijnt
De functie van baliemedewerkster
isverdwenen. Dat heette delaatste
jaren trouwens qulck-service me
dewerker. Trijnwildeniet mee inde
nieuwe functie-eisen die aan haar



Ad van Zalk fietst voor het
RonaId Me DonaId Huis
Fietste ik in juni 1994 met enkele !ietsmaten geld bijeen voor een
nieuwe GE()'kantïne, nu heb ik mij in een nieuw avontuur gestort.
Mijn volgende sportieveuitdaginggaatwederom over delandsgren
zenenis gekoppeld aaneen zeer goed doel: Het Ronaid Me Donaid
Huis in Groningen en samenvallend met destart van de GIRO op de
Grote Markt in Groningen op 11 mei a.s.
Een tocht die begint ophet Pietersplein en15 dagen later eindigt in
Pieterburen: De Pietersplein·Pieterburentocht.

Advan Zalk bereidtzich voor op een monster sponsorrit voor een nieuw
RonaIdMe DonaIdHuis in Groningen.

mie leed, ernstig ziek was. Geluk
kig ishij uitbehandeld en weer een
blije speelse jongen.
Een nieuw RonaidMc Donaid Huis
staatdusindeplanning.Maardaar
voor isgeld, veel geld, nodig.

Uw bijdrage
En laten we eerlijk zijn: iedereen
draagt toch een warm hart toeaan
het Ronaid Mc Donaid Huis? Mis
schienbent ualdonateur, steunt u
het Ronaid Mc Donaid Huis met af
en toe een gift of speelt u met de
gedachte dat tegaan doen.
In elk geval bestaat de mogelijkheid
om een geldbedrag te storten op
het Rabobanknummer 162283369
te Groningen. Als u dat leuk vindt,
kunt u dat doen onder vermelding
van: persoonlijke sponsor van Ad
van Zalk. Wat ik als dank voor u
terug kandoen, isin een volgende
G&Teen tourjournaal laten opne
men. Want dat ga ik zeker doen:
een verslag schrijven, wat nauwe
lijks leesbaar zal zijn door de vele
zweetdruppels!
Ennatuurlijkhard trainen,want voor
zo'nmonsterri! moet jewelde nodi·

Nieuw Ronaid Mc Donaid Huis
Een tegengestelde Giro, in navol
ging van de Romeinen, en in het
kader van de Euro,verzinhet maar.
Maar uiteindelijk gaat het om het
doel: geld inzamelen voor het Ro
naldMc Donaid Huis. Een huisdat
gedurendedebehandeling van een
doodziek kind graag een thuis wil
zijn voor de ouders, broertjes en
zusjes en een ontmoetingsplaats
met andere ouders die indezelfde
situatieverkeren.InGroningen staat
sinds 1990 zo'nhuis, maar dat huis
innog testerkgeïntegreerd methet
Academisch Ziekenhuis. Even af
stand maar toch dichtbij, dat iswat
ouders graag willen in deze voor
hen zeer spannende periode. En
dat kan verwezenlijkt worden door
een eigen huis met een eigen voor
deur. Ikheb bij vrienden in Nieuw
Zeeland gezien hoe dat werkt. Zij
hebben een zoontje dat aan leuke-

lerverenigingen ter ondersteuning
vande sponsortochtofhet plaatse
lijk Ronaid Mc Donaid Huis in het
programma kunnen worden opge
nomen.

Ondersteuning van vele wieler- en
toerfietsverenigingen
De laatste etappe voert langs de
startplaats van de Giro in Gronin
gen. Vanuit diverse plaatsenuit de
provincies Groningen, Drenthe en
Friesland zullen jeugdwielrenners,
gehandicapte sporters en atb'ers
massaal toestromen om de ploeg
tijdens de laatsteetappe tebegelei
den. En uiteindelijkzal inGroningen
op de startplaats van de Giro het
sponsorbedrag aan de huismana
ger van het Ronaid Me Donaid Huis
worden overhandigd. Er wordt nog
onderzocht inhoeverre plaatselijke
initiatieven van buitenlandse wie-

2000 kilometer in 11 dagen
De 25 deelnemers starten op 29
april 2002 ophet Pietersplein en elf
dagen later, op destartdag van de
Giro, zullen zij in Pieterburen aan
komen. In die dagen overbruggen
de wielrenners ruim 2000 kilome
ters. Gedurende de rit door Italië,
Zwitserland, Duitsland en Neder
land zullen zij enkele Ronaid Mc
Donaid Huizen bezoeken.

meerderevedettes uitde wielerwe
reld zullen daarbij ook aanwezig
zijn.

25 wielrennersvoorhetgoede doel
In totaal vijfentwintig deelnemers
zullen deze zware tocht fietsen.
Wielrenners die al meer lange at
standen op hunnaam hebben staan.
De meeste fietsers komen uit het
Noorden des Lands en hebben
reeds in vorige tochten laten zien,
dat zij een zware tocht met vele
hindernissen aan kunnen.OokWim
Jassies, een journalist van het
NvhN, gaat deze uitdaging aan en
fietst mee. Hij zorgt voor regelmati
ge berichtgevinginde krant over de
voortgang van de tocht en andere
wetenswaardigheden.
Eenandere bekende isde schaats
crack Jan Uitham, tweede achter
Reinier Paping indelegendarische
Elfstedentocht van 1963. Hij gaat
als sportambassadeurmee enisop
zijn respectabele leefti jd van plan
om denietaltelastige etappes mee
te fietsen!
Ook RoelofBekkerna, een broer en
zwagervande GarmerwoldersAntje
en Jan Havenga, is een vande25
deelnemers.
23 april wordt in Appingedam de
wielerploeg voorgesteld met hun
sponsorkleding.Het geheel zal mu
zikaal worden opgeluisterd dooro.a.
deJohan Willem Frisokapel. Een of

BIED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
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Stiefbeen en zoon

TE KOOP GEVRAAGD:
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ge kilometersindebenen hebben.
Dus als je mij door dedorpen ziet
scheuren, weet je waarvoor ik in
training ben.
Ikben reuze benieuwd ...
Wil jemeerweten over deze unieke
actie? E-mail :info@pietersplein
pieterburen.n l Website: http!1
www.pietersplein-pieterburen.nl

Met vriendelijke sportgroeten,
AD

Gastverblijf van hetRonaId
Me Donaid Huis in Groningen.

(Foto:Henk Remerie)

"De Soos"
De klaverlas avond in maart heeft
de volgende uitslag opgeleverd :
1.Jan van der Molen 72 13
2.Joke Vliem 6889
3. KeesWierenga 6570

Het ledental vankaartclub "DeSoos"
is sinds januari j.1. al met 30%
toegenomen! Voor nieuwe lief
hebbers is er nog steeds plaats!
Loop eens even binnen:elke twee
dedinsdagavond van demaandin
de"DeLeeuw' . aanvang 19.30 uur.

Regenkl eding
Racek led ing
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

"•••••

Reparatie alle merken!

Uw fiets ook leverbaar vla
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FIetsProjecten

En dit is een van de velen ...

Ik heb me ingehouden,
Had zebijna nagebruld:
"Zeg, alsdatkind verongelukt ...
Wie heeft erdan deschuld?"

Maar bij hetrode stoplicht,
Werd ik wel even kwaad,
Het stel reed doodgewoon rechtdoor,
Midden overstraat.

Belga F.-e t se n-w."el"",N~m Le'""boflKaJUit272 . 9733 CT
050-542 22 52

Groningen Bel".F""""@12mm.m
RiJ,," ftfl gratrspW1ieren.'

Hij moest hetschijnbaar leren.
Reed flink naast Papa voort
Keurig netjes langs destoep,
Precies zoals hethoort.

Ik zag een vader fietsen metz'nzoon,
Ze fietsten doordestad.
En je konzien dat 't ventje,
Sindskort een fietsje had.

STOPlicht

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyurn en Selwerd

Conditietraining
in Garmerwolde

I@
!

I Gazelle Scott-USA
"Ièun t}vfeiILderf$ma Batavus Be-One
~~ I Kom langs voor gratis Fietsmeting
~ Toerfi etsen

, Woon-Werk
I Stadsfietsen
, Racefietsen

l
Mountainbikes
Hybrides
Vouwf ietsen
Kinderf ietsen
Specials
-- ~--~- --

Garmerwolde bezit diversesportclubs, zoals u wel zultweten. Voet
bal ishiervan ongetwijfelddebekendste.Maar datGarmerwolde ook
al weer zo'n twintig jaar een Conditietrainingclubheeft, is u wellicht
ontschoten. Misschien is dit wel ietsvoor u.

Ubent van harte welkom:elke woensdagavond inhet sportge
bouw, van 19.15 tot 20.30 uur. Kosten:circa € 47,- per jaar.
Naasteen halfuurtje grondoefeningenenintervaltraining
wordt de overige tijd benut voor een gezellig potje
volleybal.Zodrahetweerwatbeterwordt endeavonden
langer worden, zijn we van plan om ook (korte) fiets- en
wandeltochten in het programma op te nemen. Daaraan
kunnen danook de huisgenoten deelnemen (gratis).
Verdere informatie: zie www.garmerwolde.net of bel
Ed Welli ng of Henk Vliem.

N.B: J:...
Van oorsprong telde de conditietrainingclub zowel r;
mannen als vrouwen. Inmiddels zijn de mannen LV

overgebleven. Maar dat kan natuurlijk zo weer veranderen
... ~

- -'
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De ware geschiedenis van de graansilo van Ruischerbrug
In de G&T Express van afgelopen jaar stond een artikel over de
graansilovandeACM. Eenaantal hieringenoemdegegevensstrook- Kermis in Ruischerbrug (1934)
te echter niet geheel met dewaarheid. Ik werd hierop geattendeerd
doordhr. H.J. vander Molen, geboren in 1920 inhetcafé v.d, Molen
te Ruischerbrug (nu Nijdam doe het zelf).

In 1425 werd een deel van het Damsterdiep gegraven en dit was de
belangrijkstewaterweg vanGroningen naar Delfzijl.Vanaf 1694 waseral
een wekelijkse veerdienst vanaf de Loppersummergang, het Lopster
veerhuis naar Delfzijl.

IGm,"" otRo"",,,',,,,

Men vond het echter noodzakelijkomnóg een waterweg naar Delfzijl aan
teleggen en hiermee werd begonnenin1866.Na tienjaar graven was het
Eemskanaal gereed. AIgauw bleek het Eemskanaal tesmal en teondiep
tezijn voorde moderne ijzeren stoomschepen.die rond die tijd inopkomst
kwamen. Maar voor de watkleinereboten,beurtschepen enrijnakenwas
het een goede vaarweg.
Destijds werd eral één keerper week op Hamburg gevaren. Een ander
nadeel van hetkanaal waren develebruggen. in totaal 15. Maarhet was
ook een afwateringskanaal. Daaromwerd een eeuw na het beginvanhet
gravenbesloten het Eemskanaal teverbreden enuit tediepen. Ditduurde
van 1955 tot 1967.

De silo werd direct naast deoude school gebcuwdopeen stuk land dat
behoorde aan de familie W. Bakker, vervener van beroep. Het werd
gehuurd door dhr. K. Kuipers, eigenaarvan het café, dat vroeger op de
hoek Noorddijkerweg/Rijksweg stond. Dit caféwas dethuishavenvaneen
korfbalclub die speelde op bovengenoemd stuk land.

Desilo
Het stuk land aan het Eemskanaalwaarop desilo gebouwd stond,werd in
ongeveer 1936 aangekocht door het Centraal Bureau Rotterdam en
diende als graanopslag. De aanvoer van graan gebeurde per boot. en
paard en wagen.Deafvoergebeurde perboot.Dit isooktezienopde foto.

Naast c.q. achter de silowerden loodsen gebcuwd voor de opslag van
kunstmest.Hiernaast verreesde olieopslag.Ditalleswerdgerealiseerdop
de voormalige ijsbaan, diewas gelegen op het land van Van der Molen.
Zomers liepen op dit land koeien en paarden en in juni werd er het
dorpsfeestgehouden.Dit feest bestond uit kinderspelen.kortebaandrave
rijen voor paarden, windhondenrennen en talio voorboerenpaarden.

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

Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Gron ingen
(tegenover wijk Lewenborg)

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

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

050-3010735
0598-393504

M. Hitserna - Bedum - tel.
K. V.d. Veen · Kolham - tel.

NIJDAM
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Desilo is inverscheidene handen overgegaan. In zijn geschiedenis ishet r
ook nog van COSO geweest en als laatste van ACM.
Nog even een klein wetenswaardigheidje. De silo was een redelijk hoog
gebouw. Dit was nodigomdat het graansteeds omgestort moest worden
om broei en muffigheid te voorkomen. Kunstmest heeft er echter nooit
ingezeten.

Henk Vliem. (Foto: Henk Remerie)

Mijn naam is Henk Vliem. Sinds een paar maanden zit ik weer in de
redactie van de Garmer & Thesinger Express. Weer, omdat ik zo'n
vijfentwintig jaar geleden ook een aantal jaren in deze redactie heb
gezeten. Omdat mij dat toen prima is bevallen, heb ik nu de draad weer
opgepakt. Inmiddels ben ik ruim een jaar gepensioneerd en heb nu dus
ookmeer tijd voor dit soort dorpsaangelegenheden.
Terugkijkend naar de situatie van toen en vergelijkend met nu kan ik
constateren dat de redactie de zaken nu professioneler aanpakt. Er is
onder deredactieleden ook een groteretaakscheiding. De komende tijd
zal die verzakelijking nog iets toenemen,want wij zijn van plan de Garmer
&Thesinger Expressofficieel telatenregistreren. AlsdeStichting Garmer
& Thesinger Express. Tegenwoordig moet zoiets goed geregeld zijn,
anders kun jealbijna geen rekeningmeeropenenbijeenbank.(Of jemoet
jezelf, persoonlijk, garantwillen stellen). Overigens vind ikdit een goede
zaak, iedereen is gebaat bij duidelijkheid.

Mag ik mij even voorstellen ...

Maar ..., ik was me aan het voorstellen. Ikwoon in Garmerwolde, aan de
Dorpsweg 65. En dat al weer 15 jaar. Ikwoon daar met Joke, mijn vrouw
en Sietze, onze jongste zoon. Onze andere twee zoons zijnal een aantal
jaren het huis uit.
Het leven in Garmerwolde bevalt mij
uitstekend en ik hoop hier nog heel
veel prettige jaren door
te kunnen brengen.

Delta van der Molen

De oude school (1980)

Dit hield indat depaarden drie keer dezelfde afstand moesten afleggen :
één keer indestap, één keer indedraf en één keer indegalop.
Verder werd er op het voorste gedeelte van dit stuk grond een kermis
gehouden, die heel druk werd bezocht.

Helemaal voor aan het stuk grond bevonden zich een aantal schee
pswerven waar kleine coasters gebouwd werden. De laatsteis in 1929 te
water gelaten en op deze plek zijn later de kunstmestloodsen van
Zwartsenberg gebouwd.

H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43

~

8froente g-~"ad

Naast dagverse producten,
bieden wij u een

uitgebreid assortiment
van onze rauwkost

ensalades.

fin anciële
adm inistratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G .N. Schutterlaan 46
9797 PC Thesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I I 82
mobiel 06 51533772

Uw ad res voor:

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Indust riete rre in
•• Ir::- Postbus 91. 9780 AB Bedum
::..U· Tel. (050) 30 1 2832

www.vaatstra.nl
vaa ts tra Qi vaatstra .nI

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.



Op woensdag 6 maart mochten we weer met z'n allen naar het
stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de eerste
keer maakte ik dedag mee vanachter de stemtafel.

Een dagje stembureau

Het stembureau in Thesinge; v.l.n. r. Peter Heidema, Reint Jurjens en
Anton Haakma. (Foto: Wolter Karsijns)

Hit/ieRamaker-Tepper

per partij uit op voorkeurstemmen.
Tot slotwordendeaantallen geteld
en opgeschreven.
Wij hebben geluk: alles blijkt met
een tekloppen. Rond halftien ver
trekken we richting gemeentehuis.
Carel gaat niet meer mee: hij vindt
hetwel welletjes na zo'n langedag

Als om 21.00 uur de stembus is
gesloten, beginthet tellen. We leg
gen eerstallezes partijenopaparte
stapeltjes; daarna zoeken we ze

tegenaan kijken,vinden ze het toch
wel "ietshebben".Voor demeesten
geldt: Lieverin het eigen dorp met
het potloodje, dan op een centrale
plek via de computer.

Jong geleerd ...
Tot onze vreugde maken ook veel
jonge kiezers gebruikvan hun stern
recht.Zouden dievroeger ookdoor
hun ouders zijnmeegenomen? Veel
kinderen vinden het best interes
sant!
En dan dat nostalgische rode pot
lood! Hoewel een aantal mensen 
vooral nieuwebewoners -ervreemd

Leuk. zo'n dag! Je ziet heel wat
Garmerwolders aan je voorbij trek
ken. En als erevenniemand is, ga
je toch gewoon even gezel lig met
elkaar kletsen? Aan de verhalen
van Carel Hazeveld komt gewoon
geen einde, dus je hoeft niet bang
tezijn jetevervelen ...Hij weet altijd
wel weer iets op te diepen! (Wistu
trouwens dat Carel erdehele tijd 
van 07.00 tot 21 .00 uur - heeft ge
zeten?)

In Garmerwolde worden de stem
men na afloop handmatig geteld.
(Foto:Henk Remerie)

"Hou is deopkomst?"
In zo'n omgeving blijf je verstoken
van de landelijke opkomstcijfers; je
moet het dus hebben van de infor
matie van de bezoekers. Garmer
wolde blijkt een aardig constant
opkomstpercentage te hebben; de
heer Helmantel houdt de grafiek al
jarenkeurig netjesbij. Hier en daar
ziejewat verschil,maar het bureau
isnuook langeropen,dus de tijden
verschuiven. De reacties van het
publiek variëren van "Jullie zullen
er wel dik aan verdienen" via het
belangstellend informeren naar de
opkomst en de verzorging van de
inwendige mens tot het brengen
van wat lekkers (Waarvoor voor
onze hartelijke dank.)

Gezellige muziek/t~neelav~nd

Aan iedereen die van muziek en toneel houdt!!!
DeHarmonie, RederijkerskamerWester,de Alpenjagersenhet Gemengd
Mannenkoor Garmerwolde willen met elkaar en met ufJullie de lente
inluiden. Dat doen ze met een gezellige en gevarieerde muziek/toneel
avond op zaterdag 20 april 2002.
De avond wordt gehouden in dorpshuis "De Leeuw" en begint om20.00
uur. De toegang is gratis!
Dus al le mensen die willen komen luisteren (of misschien zelfs zouden
wil len meezingen) zijnhierbij van harte uitgenodigd !

NIJDAM
Voor Brood-Koek en Banket, In Garmerwolde

en Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 

vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterre in De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam .nl Omdagelijks van te smullen!
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Activiteiten op Paasmaandag

Lovende Stemmen
zoekt nieuwe leden
Wie wil of kan ons helpen? Wie heeft er tijd en zin om het Chr.
Gemengd koor "Lovende Stemmen" te versterken met zijn of haar
zangstem?
Opdit moment hebben we nog 18enthousiaste leden. Maarom goed
tekunnen fu nctioneren, ishet ledental teklein. Wij doen danook een
dringend beroep opu: laat uwzangstemhoren en word lid! Laten we
er voor zorgen datkoorzang mag blijvenklinken inonze dorpen. Er
verdwijnendiverseverenigingen doorgebrekaanleden;ukunt eraan
meewerken dat we blijven bestaan.

Komeens eenrepetitiebijwonen;wieweet,misschien vindtuhetheel
fijn. We repeteren elke maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in
"Ons Trefpunt", Kerkstraat 5 teThesinge.
We rekenen opuwkomst!! !

Nadere inlichtingen bij:
Willem Zijlerna (tel. 302 24 13), Titia Schutter (302 17 56) en Ida
Oomkes (302 27 71)

Op Paasmaandag 1 april 2002 organiseert de Fledderbosscherwis
selbokaalclub weer het traditionele eieren zoeken en noten schieten.
Vorig jaar kondendefestivitei ten inverband met de mond-en klauwzeer
crisis geen doorgang vinden, maar nugaanwe er weer met frisse moed
tegenaan!

Het programma ziet eralsvolgt uit:
09.30 ·10.15uur
Voorallekinderenvan 0-12jaar:eieren zoeken inhetappelhof en weiland
van de familieArends, Grasdijkweg 25. De deelname isgratis.
11.00 ·12.30uur
Notenschieten voor jong en oud inde schuurvande familie Spanninga,
Dorpsweg 1.Aanmelden vanaf 10.30 uur. Inlegvanafgroepzes1,50 euro
per persoon; jongere kinderen mogen gratis meedoen.
Na afloopprijsuitreiking incafé Jägermeister.Zoalsvanouds:met muzika
le verrassing I

Wie wordt dit jaarde kampioen???

Tentoonstelling
Kloosterkerk Thesinge
Van zondag 7 april a.s. tot en met 27 april zijn er schilderijen en
tekeningen van Joop Strikeruit Assen tezien in deKloosterkerk te
Thesinge.

De tekeningen zijn gemaakt naar aanleiding van een kort verbli jf in
Thesinge inde zomer van 2001 .
Zijn recente schilderijen kenmerken zich door een eigen en heldere
beeldtaal, waarbij figuratieve elementen herkenbaar aanwezig zijn.
Tijdens detentoonstelling is ook 'Het volgende' verkrijgbaar; een cyclus
van drie gedichten van AlbertSchaalma met een litho van Joop Striker.
De tentoonstelling is geopend op woensdag en zaterdag van 14.00 tot
17.00 uuren op afspraak: tel. 050-3023045.

LANDBOUW·
MECHANISATI EB EDRIJF

Oudman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

u

KleineDoerak

"'fi'rlfi'Y. EN.
~

KJN OE& LEOfN C

I'
van maat 44 t/m 176

Wink elcentrum
'Lewenborg
Kajuit 322-C

Groningen
Tel. (050) 54245 19

. "

• Rijksweg 83 • 979 1 AB Ten Boer. 050 - 3021715

Ook
voor

BLUE MULE
~':Od~I '

,;;:;._.
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Lindenlaan 18
9603 DB Hoogezand

en Tjuchem
Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobie l 06 - 53 44 82 81
• ONTW ERP . AANL EG

• ONDERHOUD
• (SIERjBESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

Jelfe Vos

kopen.
Deze jaguar is in zijn natuurlijke
omgeving gefotografeerd. Ze noe
men deze prachtkat ook wel "de
tijger" van dejungle. Je ziet dat de
jaguar duidelijk anders is dan het
luipaard: helemaal door zijn pels,
maarook omdat hijgroter en sterker
is en in een ander gebied leeft. De
pelsvaneen jaguarwas vroeger erg
gewild en daarom is de jaguar ook
bijna uitgestorven. En daar komt nu
dus nog bij dat ze zijn leefgebied
gaan kappen ...
Datkan dus niet!Als uzelf nog drie
euro wilt geven, neem dan gerust
contact opmetJolien Hoekstra,Sas
kia van Bruggen ofJelle Vos.

Red de jaguar!

Wij zamelen zo veel mogelijk geld in,
dan kan hetWNF dejungle opkopen
voordatboeren dat doen en erland
bouwgrond van maken. Dat levert
voor dejaguar (enandere dierenin
de jungle) veel problemen op. Bij·
voorbeeld dat ze geen leefgebied
meer hebben ofdatdejaguar ·alsze
moeten eten - een koe of zo moet
stelen. Dat isvoor éénkeer niet erg
voor die boeren; maarals het vaker
gebeurt, isdat voor dieboeren heel
duur.Maaranders kan dejaguar niet
leven ... en als hij een koe steelten
een boer ziet dat. dan schieten ze
hem dood. Dus zamelen Saskia,
Jolien en ikgeldinvoordejaguar. U
kunt voor eenbedrag vandrie euro
vijfhectare grond kopen. Ikheb al75
euro opgehaald en ik hoop dat dat
nog meerwordt. Die75euro isgoed
voor 125 hectare jungle(ofmeerdan
250 voetbalvelden). De jaguar leeft
inAcre,inhetAmazonegebied (Zuid
America). Dit gebied wordt steeds
kleiner omdat het heel goedkoop is
(drie euro voor vijf hectare). Dus
kopen boeren dat gebied voor
landbouwgrond. Op zich is het beo
grijpelijk ... Maar dejunglegaatwel
kapot. en dat isdus niet begrijpelijk.
En toch kopen ze het. Met andere
acties gaat men naar deregeringen
met handtekeningen.Maarderege·
ringen van delanden waarAcre zich
bevindt. zeggen dat ze nietgenoeg
geld hebben. En de mensen, die
door deboeren worden ingehuurd,
verwijderen debomen heel graag.
Want aan het hout van die bomen
wordtveel verdiend.Daaromishet 
als je de jungle wilt beschermen 
ook belangrijk om "goed" hout te

Hallo, ik ben lid van hetWNF (Wereld Natuur Fonds). En wij zijn bezig
meteenactie voordejaguar (dat iseen soort panter,alleen dan groter).

Bel met éénvanonzehypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of SjoerdCats
telefoon(050) 3039494

Uziethet. Met denieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening en een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeelheeft.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ookdatkan.

..We zijn opzoeknaareen hypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudiefinanciering van
onzedochterbijvoorbeeld.Kandat?
Ja. dat kan.

..Allebei netafgestudeerd endi·
reetaanherwerk. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantechtgespaardhebben weniet.
Ja. dat kan .

..Wehebbeneen prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen merwerken omvoordekinde·
ren tezorgen.
Dan willenweminder aan onze hypo·
theekbetalen. kan dat?
Ja. dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therap ie

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

WONING INRICHTING - M EU BELM A KERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

EAG

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!

auplng
~
~..!!
llIirisette'

BW...
..... de Ploeg
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Ingesprek met: Abel Bos

Radio Midden Groningen

RadioMGzendt uit vanuit het verzorgingstehuis "Alegundallberi'' in
Bedum. Ongeveer vijf jaar geleden werd het initiatief ontplooid om
een radiozendervoordegemeenten Bedum,Ten Boer enLoppersum
testarten. De eerste stappen werden gezet en er werd gezocht naar
een geschikte studioruimte.

Een vrijwilliger achter de knoppen van radioMG in de studio te Bedum.
(Foto: Henk Remerie).

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer· Telefoon (050) • 3022151

Een kleine greep uit de programma's dieuitgezonden worden:
- De Wekdienst
- Politiek Betersum
• Muziekochtend
- Regazza (iazz en blues)
- Lunchmagazine
- Denkend aan Holland (asielzoekers-info)
· De Beste Mix Groningstalig Centraal
- Hits van het bedrijf
- 50+ (ouderen programma)
- Middagmix
· In gesprek met ... muziek van
· Hitrace
- Kerkelijke programma's
- Avondeditie
· Country
- Non-stop hits
- Muziekexpres (verzoekprogramma)

Radio MG iseen nonprofitorganisa
tie en moet de financiële steun uit
subsidies en radioreclame halen.

ANBO en deVrouwenraadvergaart
zij veel informatie.dievan belang is
voor de regionalezender.
Radio MG richt zichopalle lagen van
debevolking.van jong totoud.Het is
heel breed opgezet: van kerkelijke
en politieke aangelegenheden tot
activiteiten die zichoveral indege
meentes afspelen. Momenteel is er
nog een programma door alle ver
schillende kerken in ontwikkeling:
met overdenkingen ...en markante
mensen binnen dekerken.
De zender is 24 uur per dag in de
ether en vanafzevenuur 'smorgens
live te beluisteren. 's Avonds en 's
nachtsisdestudioonbemand;dan
gaan de programma's - die van te
voren zijn opgenomen - oomputer
gestuurd delucht in,

Karta Postma

Is uw interresse gewekt en heeft u
belangstellingomals vrijwilliger aan
deslag tegaan?Dat kan!RadioMG
is nog op zoek naar enthousiaste
mensen voor de presentatie van
programma'sen/ofdebediening van
depanelen. Vraag vrijblijvendinlich
tingen bij Abel Bos, telefoon 06-205
87 127 en/of ga eens kijken in de
studio inBedum.

Hoe kom jedan ineen verzorgings
tehuisterecht.zuljedenken. Nu.het
blijktdatdevoormaligedirecteurvan
het verzorgingscentrum ''Alegunda
llberr (die inmiddelshelaasisover
leden)almetdergelijke plannenheeft
rondgelopen, maar niet heeft kun
nen uitwerken.Nazijnoverlijdenwerd
het door de medewerkers van het
tehuis ten zeerste gewaardeerd dat
het idee op deze wijze tochnog werd
gerealiseerd. Vandaar de beschik
baarstelling van de ruimte.

RadioMG zendt voor degemeenten
Bedum, Ten Boer en Loppersum uit
op devolgende freqenties: FM 107.5
mhz en KABEL 105.5 mhz. Het is
een stichting en bestaat uit een be
stuur en een programmaraad. Abel
Bos is de omroep manager en
presenteert zelf ook programma's.
Verder wordt er door ongeveer 15
vrijwilligers hard gewerkt om ervoor
tezorgen dateriedere dag weer een
goed programma wordtgeleverd.
Deprogrammaraadbepaalthetpro
grammabeleid en levert de nodige
informatie voor het verbeteren van
bestaande en hetopzetten van nieu
we programma's. In deze raadzitten
vertegenwoordigers van diverse
maatschappelijke, culturele, gods
dienstige en geestelijke stromingen
uil de drie gemeentes. Hillie Rama
ker is een van hen; via o.m. de

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en parti culi er
handel in:
• Pal/et- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruiktekantoonneubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

--PETER KUIL
'j'#'s,td't'[ffYi#i

'1
c, AA

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groning en
Telefoon (050 ) 542 18 so
Fax (050) 542 37 78

J\I\et\Gelll~ C\ke"ij

éel.lijk t-1Ol,t V O.F.
Tafels op maat in iedere houtsoort

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

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

De witgoed
elektro specialist.

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

Ookvoor inbouwapparaten.
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Karline Malfliet. (Foto:Henk Remerie)

Een gezicht bij de naam
Na het lezen van het verslag van de Nijjoarsveziede in het G&T januari 
nummer,zal menigeenzich achterhet oor hebben gekrabd:wie is Karline
Malfliet?
Welnu, sindsaugustuswonenmijnvriend Marc en ikinhet huisaan DeDijk
3 in Thesinqe, Na jarenlang studeren, wonen, feesten en werken in de
stad,waren weallebei wel toeaan een stukje groenenstille,Dat hierook
borrels en gezelligheid te vinden zijn, hebben we allang ondervonden!
Ikwerk alsdocentGeschiedenis en Engelsophet VSO Guyot (VMBOen
HAVOvoordove kinderen)inHarenentevens hoop ikinapril mijnexamen
voor voetreflexologie af te ronden, Wie weet een klein praktijkje???
Momenteel hebben we hetechtertedruk methet slopenen verfraaienvan
ons huis: de troep inde voortuin isvast niemand ontgaan!
Mijn hobby's hebben vaak met muziek Ie maken en sindskort dusmet
schrijven voor de G&T, Ikhoop dat ik een zinvollebijdragekan leveren in
de toekomst!

OSA-concert
Opzondag 21 aprilkuntu luisteren naar het90ste OSA·concert inde
Kloosterkerk te Thesinge; aanvang 15.00 uur. Anneloes Volmer,
mezzosopraan enGerry Mulder,piano,brengen liederen van 1600 tot
1900: Scarlatti, PureelI , Mozart, Mahler en anderen.

"Het duo Anneloes Volmer en Gerry Mulder isietsheel bijzonders:depas
21 -jarige Anneloes een snel rijzende ster indemuziekwereld, de lerares
klassieke talen Gerry al vele jaren een "oprechte amateur'. Ze hebben
elkaar gevondeninhunliefde voor demuziek, inhunware passievoor de
liedkunst van alletijden,en ze stemmen overeen inhungedegenmuzikale
achtergrond. Beiden zijn al vanaf hun prilste jeugd met muziekbezig, en
beiden hebben als uitvoerend kunstenaar prijzen in de wacht gesleept:
Anneloes (die bij Henny Diemer klassieke zang studeertenook een duo
met Cathelijne Noorland vormt) eindigde in 1999 als tweede op het
landelijke Prinses Christina Concours,Gerry(dienogo.l.v. BertusvanLier
opdecelestaheeft gespeeld) won met haarpianotrio eentweedeprijsop
het Bragi Kamermuziekconcours. En hoerijkdezangcarrièrevan Anne
loes ook lijkt te gaanworden, en hoezeer Gerryook door andere beslom
meringen in beslag genomen wordt. deze twee gepassioneerde musici
blijven nogsteedssamen musiceren,wat detoehoorders steedsweereen
memorabele muzikale ervaring oplevert.'

Scouting
Zaterdag 6 april is er weer een open dag bij scoutinggroep "De
Jutters' inLewenborg, Groningen. Voor iedereendieeens eenkijkje
bij scouting wil nemen, isditdekans!Er isvanalles tedoeninen om
het clubgebouw "De Windroos' (achter geitenboerderij de "Wega
Farm').
Het begint om 13.00 uur en om 18.00 uuris hetweer afgelopen.

Dorpsweg46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 - b.g.g. 5494814 - mobiel 06- 15365529
Voor: Kano's- Visboot - Bootcaravan (met en zonder stuurman).
Wij brengenen halen dekano'swaar umaar wilt!

lIiJno- en l300lyerhuurbedrljf

eermerw()'deo:.:;;:;::.~
sanitair en verwarming

~...........B__U....RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -549 3950 - FAX 050-5493673

,.,,-------:--5 CHILDERS v.o.f.

HOF5TEDE-

~

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

Winkelcentrum
lewenborg
Kajuit 282
05 0 - 5426699

• Posters,reproducties
& art-prints

• Aluminium & houten
wissellijsten

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

wenskaarten ~:~ ' 4

eI',.... . .':'
o \,l..::t .' , "

.,::::':'::I - I

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 541751 7

Geopend:
dL-do. en vr. van 11.00 to t 17 .45 uur

zate rdag van 10.30 tot 17.00 uur

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 - Ofl_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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S.V. "De Buurschutters"
Opdevergadering van S.V. 'DeBuurschutters"d.d. 26 februari 2002 werd
bij punt 13 van deagenda deuitslag van decompetie over 38 geschoten
mallen in 2001 bekendgemaakt.

De uitslag van depunten en/of rangschikking luidt als volgt:
Klasse H (van 108 tot 113,99 punten)
1. J. Bouman 109,97
2. S.K. Iwema 107,21

Klasse A (van 103 tot 107,99 punten)
1. T. Heslinga 106,76
2. 1. Remkes 105,39
3. W. Offringa 104,89

Klasse B (van 94 tot 102,99 punten)
1. J. Feenstra 100,39
2. W. Walters 97,47

De Koningsschutter 2001 (en tevens winnaar van de Enne de Jong
Bokaal) is J. Bouman.

Na de uitreiking namen de meesten nog een borrel op het behaalde
resultaat en keerden vervolgens huiswaarts met het welverdiende klei
nood.

S.V. "De Buurschutters" is nog relatief een jonge vereniging: ± 17 jaar
jong, waarvan ± 12 jaar in Garmerwolde gehuisvest, in dorpshuis "De
Leeuw". S.V. staat voor schietvereniging, ook wel "schaitclub". De S.V.
schiet met luchtdrukbuksen en pistolen (4,5mm.)op een afstand van tien
meteropkaarten (NIETOP DIEREN!!).DeS.V.heeft eigenbuksenen een
pistool. De vaste clubavond is dedinsdagavond, vanaf ± 20.15 uur.
Men schiet individueel:deleeftijd maakt nietsuit (van zo'n 15 tot 75 jaar).
Houdt ufJe vaneen geconcentreerde sport maar ook van een ontspannen
gezelligheidkomdaneenslangs opeen dinsdag.Want hoe meer mensen,
hoespannender decompetitie. Op 2, 9 en 16april staandemensenextra
klaar om u te informeren of te helpen en wie weet schiet u geen bokof
Haan, maar een achten een tien!

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gedtptomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
SV de Buurschutters Met vriendelijke luchtdrukgroet

S.V, "De Buurschutters"
Sieb-Klaas Iwema

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum 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

I
K~w' 21O

gn3 CTGroningen
WI"~ ",Cl'fIrl'1Jm ~f'Wf'tlOClrp

1~lelo ;)n 0ó0 · 54 14487

II:Jmedj te' Vee'

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

Tevens:
Suede-re iniging
stoppage en
kle ding reparatie

GOED VOOR UW GOED

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

windows

info/prij sIij st:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde
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BIOLOGISCH DYNAMISCH

Zonsondergangbij de begraafplaats in Thesinge. (Foto: Wolter Karsijns)

Kop ij in leveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 17 april
19.00 uur. zo mogelijk eerde r.

Reünie OSS
Garmerwolde
7september 2002

Redactie

Alle inwoners vanGarmerwol
de die zich betrokken voelen
bijdeschoolzijnwelkomopde
reünie!
Ukunt zich opgeven en/of in
formatie inwinnen bij Jopie
Kappetijn. Dorpsweg 54. 9798
PG Garmerwolde;
tel. 050-541 93 86.
E-rnaä; heenjo@hotmail.com

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050·3022071
Eind·redactie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26.9798 PEGarmerwolde
Telefoon:050-54153 35 - E-mail :
annetteramaker@grn.albracht.nl
Administratie :
Karel Drabe.Stadsweg3
9798PEGarmerwolde,050·5411019
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 11,34 p.j .
bijautomatische incasso€ 9,08p.j.
Postabonnees€ 13.39 p.j.
prijs per krant is€ 1,
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neV

Wist-u-dat ...
• er op zaterdag 1juni van 10.00
tot 18.00uur een Open TuinDagis
bijMenno en DinekeaandeSchut
terlaan 20?
• MargaBoswijkheleleuke kinder
partijtjes geeft?
• de jeugdsoos "First Move" twee
weken geledenhaaractivi teitenge
staakt heeft?De redenwas: ernsti
geoverlast van dejonge jeugd uit
debuurtdorpen.metname Ten Boer
enBeijum.
• de jeugdsoos binnenkort mis
schien weer open gaat? Maar dan
met een andere formule en meer
gericht op de jeugd van Thesinge
zelf.

7 april
9.30 uur Thesinge. dhr. Le Pair uit
Roden
14april
9.30 uur Thesinge. ds. Katerberg
uit Bedum
21 april
14.30 uur Thesinge,ds. Meyerman
uit Peize; Jeugddienst
28 april
9.30 uurGarmerwolde, ds. Schuur
uit Zuidwolde

Kerkdiensten

Tekoop
• Atag gasfornuis (wit) met oven.
T. Koop, tel. 541 61 16.

Agenda
maandag 1 april (Paasmaandag)
Garmerwolde: eieren zoeken plus
noten schieten
zondag 14april
t Jopje; 15.00 uur: Erinsklep; bal
lads fromEngland,Scotland en Ire
land. Reserveren 050-302 30 45
woensdag 17april
De Leeuw; 20.00 uur. Yakult; pre
sentatie:Gezond, Actief en Plezie
rigLeven. (NBvP)
zaterdag 20 april
De Leeuw; 20.00 uur: MuziekJto
neelavond
zondag 21 april
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
90ste OSA-concert
donderdag 25 april
Kerkhörn; 10.00uur: Koffiemorgen

Stoomfluitje

sEELv
JUIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG

Ikhouvan lekker eten enbesteed dan ookveel tijdaan hetmaken
vaneen uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaak-

volle sauzen, verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit van mijn aan
kopen wisselde ik vaak van slager.
Totikeens opaanraden vaneenvriendinbijde
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 assortimentaan.Bovendienverkopen ze
enkel eerste klasvlees.Voormij gevenjuist de
kwaliteit ende smaak dedoorslag.

Foto van de maand
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