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Geweldig! Het doel •
IS gehaald

Twee maanden geleden berichtte ik over desponsortocht van het Pietersplein naar Pieterburen. Ondertussen zit het feest erop en is het
beoogde doel: f 100.000,. binnenhalen voor een nieuw Ronaid McDonaldhuis, een feit. Heel erg tebetreuren vind ik hetdat in deregionale
krant zo weinig aandacht aan deze actie is besteed. Die stond bol van deinformatie over hetGirospektakel • en terecht- maar we hadden
graag wat meegedeeld in hetgrote succes.
Ik had beloofd een verslag te schrijven van deze megatocht.

Advan Za/k met maalje Roe/of Bekkema bijde finish inZuidlaren.
(Foto: Margat vanZa/kj

Het werd de "tochtder tochten",dat
kan ik nu wel concluderen, Nu het
allemaal voorbij is, heb ikermoeite
mee me weer aan tepassen aan de
gewone gang van zaken,de dingen
van alle dag, 14 dagen zaten we in
een ritme van fietsen, eten,masse
ren, slapen met een geweldige
groep renners en met een bege
leidingsteam dat alle lof verdient
voor demanier waarop ze ons heeft
geassisteerd. We overnachtten in
prima hotels en jeugdherbergen,
De maaltijden waren over het alge
meen voortreffelijk; en wat vooral
belangrijk is: er waren nauwelijks
valpartijen. Enkel wat materiaal
schade. Een etappe inZwitserland
van 8ellinzona naar Zug, over de
St. Gotthardpas, kon niet worden
verreden door de vele sneeuw.
Er was veel humor onderweg; erg
belangrijk, want dat motiveert in
moeilijke tijden. En de climax van
dereis was echt de laatste dag,met
de presentatie van decheque op de
Grote Markt, de rondrit over het
proloogparcours en de feestelijke
intocht in Pieterburen.

Het begeleidingsteam
Drie weken voor ons vertrek had
den we tijdens hettrainingsweekend
naar het Teutoburgerwoud al ken
nis kunnen maken metThamar, de
stagiaire van de opleiding Sport Re
creatie en Management. Zij werd
de bezige bij, belast met de organi
satie van alles rondom hotels,maaI
tijden, kamerverdeling, enz. Zij ook
leidde 's avonds de organisatori
sche praatjes.

Altijd met een gulle lach. Dat werd
het handelskenmerk van het gehe
le team en werkte zeer opbeurend
tijdens al die moeilijke momenten

die iedereen heeft gekend.
Ook was in het trainingsweekend
het echtpaar Free en Gerda Wes
terhof al van de partij. Zij verkoch-

ten een paar jaar geleden hun be
drijf van zonweringen aan deUlger
smaweg en Free had aangeboden
om van het geheel video-opnames
temaken. Filmen iszijn hobby en hij
heeft voor de film die hij over Ede
Staal gemaakt heeft in Groningen
een tweede prijs gekregen.
Overal was hij met zijn camera.
Terwijl Gerda halsbrekende toeren
uithaalde met de auto filmde Free
het peloton vanuit tal van posities.
Ook shotjes vanuit koolzaadvelden,
onder bruggen door, via spiegels
op onoverzichtelijke straathoeken
... hij koos altijd interessante plek
ken.
Van de Hanzehogeschool, een van
de hoofdsponsors, waren Vanessa
en Astrid gevraagd. Beiden (resp.
derdejaars en afgestudeerd aan de
opleiding fysiotherapie) zouden aan
de vermoeide en zere spieren van
de renners gaan werken. Een zwa
re klus. Zij ook reden inde bezem
bus,beschikbaargestelddoorspon
sor Nordiease.
Hans en Hennie reden de bestel
bus die door Koop-Tjuchum was
geleverd en waarin de bagage werd
vervoerd. Zij hadden ervaring op
gedaan bij het begeleiden van an
dere wielerevenementen en reden
voorop om de juiste route aan te
geven.
Tot slot was ernog een vierde auto,
voor deze gelegenheid helemaal
roze gespoten en met het giroffogi
ro-Iogo deblikvanger van de kara
vaan. Hierin reed Thamar metToos,
de echtgenote van een van de ren
ners.



Gerda,Hennieen Toos ontfermden
zich over dewas. Iedereen had zijn
identieke sponsorkleding gemerkt;
geen overbodige luxe! Zijookdeel
den de renners op de koffie- en
lunchstops bananen, mueslirepen,
drankjesen in het hotelgemaakte
broodpakkeijes uit.

Het vertrek: zaterdag 27 april
Het hele gezelschap verzamelde
zich in Tynaarlo bij de buson
derneming "Rapide". Daarna reden
we met een lange sliert volgauto's,
vooral vanfamilie,naar Hoogezand.
Daar kregen we een toespraakvan
de voorzitter vanhetgiro-comité en
ophetplein deed DerkBosscherop
zeer grappige wijze voor1.V-Noord
een interview met Henk Baron, de
voorzittervan het Stichtingsbestuur.
Vandegemeente was ereen enve
lopmetinhoud voorhet goededoel.
Wia Buze en "Diep Triest" luidden
ons muzikaal uit.
Hierna begon de 22 uur durende
busreis naar Rome. Een lange zit
en niet het meest plezierige deel
van de reis. Maar een fietser stelt
zich ook daarop in!
Het aanvankelijk slechte weer lie·
ten we halverwege Duitsland ach
ter ons en in het volle maanlicht
konden we opdeBrennerpasheel
mooi de besneeuwde bergtoppen
zien.
Op deze reis werd duidelijk dat de
invoering van de euro toch heel
gemakkelijk is.Het ontbijt ergens in
de Po-vlakte kon zo uit de porte
monnee worden betaald.

Rome
Zondagmiddag om half twee stond
Free onze aankomst in Prima Por
ta,even ten noorden van Rome, te
filmen. Omdat we zo mooi op tijd
waren, hebbenwe 's middags nog
een rondje van 40 km gereden.
Wennen aan de Italiaanse wegen

en dedirect alpittige heuvels.Heer
lijk inde volle en warme lentezon.
Maandag hadden we afgesproken
met Lidy Peters, een lerares uit
Nederland, die al jaren in Rome
woont en erregelmatig tolkt.Alleen
detrein-en metroreis naarhetcen
trum was aleen belevenisen zeker
de rondleiding die Lidy later voor
ons in petto had. Het Collosseum
ende Treviefonteinwaren topattrac
ties. Rond het middaguur was er
nog een interviewgepland metAad
Heering van het Algemeen Dag
blad. (Pag. 2 van het AD 29-04
2002.) De wandeling eindigde op
het Pietersplein. Daar vlakbij is de
kerk van de Friezen, waar rector
Ruud Smit ons een mis opdroeg.
Een zeer speciale ervaring. In de
kerk konden we ons verkleden. In
onze volledige fietsuitrusting en met
fiets verzamelden we ons op het
Pietersplein voor een fotosessie.
Grappigwas hetomte zien hoeveel
Nederlanders uit alle hoeken op
onsafkwamen. Ze wilden van alles
over ons en onze actie weten. He
lemaal superwashet toeneenaan
tal het Gronings volkslied begon te
zingen. Iedereen galmde uit volle
borst mee. Daarbij liepen mij de
rillingen over de rug!
Daar loste de Ned. ambassadeur
het startschot voor onze "proloog":
Pietersplein- Prima Porta (15km).
Achtergids Lidy Peters aan ophaar
bromscooter maakten we kennis
met het Romeinse verkeer, waar
niemand zich schijnt te storen aan
verkeersregels. Een ware beproe
ving om hiergezamenlijk uit teko
men!

De etappes
Na weken van voorbereiding kon
daneindelijk het echte werk begin
nen. Demeeste van de 21 renners
hadden tussen de vier- en vijfdui
zend trainingskilometers gefietst.

Door mijn werkzaamheden voor
Cycletours in Nieuw-Zeeland was
ikdaar niet aan toegekomen. Was
het daarom dat ik slecht sliep?
Het werd een prachtige dag. De
berekende 195 km werden 220,
daar de kaartlezers zicheenaantal
kerenvergisten.Het landschapver
goeddeveel.We fietsten netjes twee
aan twee, maar moesten zo nu en
dan even aandekantom eenstroom
auto's, die een fileachter onze ka
ravaan vormden. te laten passe
ren. Dienus Vos (59), onze wegka
pitein en oud-wielrenneren schaats
coach, had samen met stichtings
bestuurslid Gor Linstra de routes
gemaakt en er was bewust geko
zen voor kleine landelijke wegge
tjes.
Sinalunga wasdeeersteaankomst
plaats. Eenheerlijke douche eneen
forse pastamaaltijdwas onze belo
ning.
Detweede etappe ging dwars door
Toscane. Schitterend maar zwaar
door de velebergen die we moes
ten nemen.Zonnigen warm. 'sMid
dagswerdhet 30°.Wepasseerden
Florence en we overnachtten in
Tole,dat we uiterst vermoeiden na
een klim van 15 km om 19.30 uur
pas bereikten: wederom 220 km!
De derde etappe zou een hestel
dagje worden ... Vooral door vlak
terrein bereikten we via Modena de
Po-vlakte. Parallel aan deautoweg
reden we de saaiste etappe via
Parma naar Piacenza. Veel indus
triegebied.Halverwege dedag was
het gaan regenen. Een voorbode
voor dekomende dagen? Onzetel
lers stopten op195 km.
De dames van het massageteam
haddenveel werk. Na drie dagen
al 635 km! Dat had zijn weerslag
op de spieren. Het trainings
weekend inhet Teutoburgerwoud
van 450km had ons geleerd om
toch wat op "reserve" terijden. De

sterkeren iets langer op kop.

Een aantal renners had maag- en
darmklachten.Zwareinspanningen,
je eet alles wat los en vast zit.
extran.een poederdat jemetwater
aanlengt, om de dorst te lessen.
Volgens Fetse Hoogland, demee
fietsende huisarts, kwam het door
deze combinatie van factoren.
Fetse. die een jaar verlof heeft ge
nomen,wasmee om eerstehulpte
kunnen verlenen. Voor de fietsers
hoefde hij gelukkig niet op te tre
den; wel voor Thamar, die bij een
val inhet hotel haar voet verstuikte
en eenscheurtje inhaarpols opliep
enwaarvoor hij een spalkjeontwik
kelde.
Dat had een reorganisatie in het
besturen van de volgauto's totge
volg.
De vierde dag staat inonsgeheu
gen gegrift. Uitzonderlijkslechtwerd
het weer. Vanaf de Italiaans-Zwit
sersegrens washet onophoudelijk
gaan stortregenen. In Lugano ver
anderde de weg spontaan in een
grote rivier, waardoor we omhoog
moesten fietsen. Het water spoot
uit deputten. De riolen konden die
overvloed niet aan. Rivierijes ver
anderden in kolkende water
massa's. Brandweerteams rukten
uit om hulp te verlenen. Niet te
beschrijven !
Na een forse klim volgde een lange
afdaling naar Bellinzona. Door en
door verkleumd wachtten we bene
den op elkaar, waarna een paar
deelnemers in de bezembus zijn
gestapt. Onverantwoord om verder
terijden, ookal restten nog slechts
acht km naar dewarme douche.

De andere dag besloot de leiding
omdeetappe van Bellinzona naar
Zug per trein te maken. De Gott
hardpas was minstens vijf dagen
gesloten.Er waseen meter sneeuw
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Het 21-koppige rennersteam. (Ad van Zalk:gehurkt, vierde van rechts.)

Oliebollen

Ad vanZalk

En nu maar nagenieten en weer
afkicken ...
Alle mensen die een bijdrage heb
ben gestort, wil ik hiervoor graag
bedanken.Mocht udoorditverhaal
enthousiastzijngeraakt:ukunt nog
altijd een bijdrage leveren op
Rabobanknummer 162283369.

06 54944004

burgemeester kregen we allemaal
een medaille. Ook hierwas ereen
cheque voor Tea Stolte, die ieder
een bedankte voor degrote inzet.

De Ronde van Italië mag dan Gro
ningen op dekaart hebben gezet,
wij hebben toch maar mooi het
Ronaid McDonaldhuis naamsbe
kendheid gegeven!!

Lekker de lekkerste !
f-------~.~------

~

Het sportieve fietswerk zat er toen
op, de ontlading was geweest. De
zaterdag zou het feestelijkhoogte
punt worden: Zuidlaren - Gronin·
gen - Pieterburen. Dedag van de
start van de girohadden we uitge
kozen om op de Grote Markt ons
uiteindelijke doel teverwezenlijken.
Om twaalf uur pasten we in het
Giro-programma. Na mooie woor
den van radio- en giroverslaggever
HarrieSnuken burgemeesterWal
lage kreeg Tea Stolte uit handen
van de geëmotioneerde Henk Ba
ron de cheque waar het allemaal
om te doen was: 100.000 gulden!
De daaropvolgende ntover hetpro
loogparcourswasvoorons dekroon
ophet werk.
InPieterburenwerden wemuzikaal
onthaald door het plaatselijke fan
fareorkest, voorafgegaan door
dorpsjeugd met ballonnen. Vande

de wind in de rug reden we naar
Haselhünne. De plaatselijke wie
lervereniging had een actie voor
ons optouw gezet. Een cheque van
500 euro kregen we, een pasta
maaltijd en de burgemeester don
eerde namens de gemeente ook
nog eenbedrag. De Duitse fietsers
begeleidden ons naar Ter Apel,
waardefietsclub"De Windhappers"
uit Stadskanaal ons oppikte. Ook
hier waren er mooie woorden,
cheques enspontane inzamelings
acties. De "Dobberieders", defiets
club uit Zuidlaren en thuishaven
van het Stichtingsbestuur, bege
leiddeonsnaar"Dennenoord". Een
dweilorkest haalde ons muzikaal in,
waarna alle renners zich in de ar
men stortten van familie en vrien
den. We kregen hier een maaltijd
aangeboden. 's Nachts sliep ieder
een - op detwee "buitenlanders"na
(Rob uit Meyl en Albertuit Zeist) - in
zijn eigen bed.

In Münster. de eerste aankomst
plaats inde Girod'ltalia, was geen
hotelaccomodatie voor ons. We
werden verdeeld over twee hotels
in Nordwalde en Greven ten noor
denvan Münster.
De laatste etappe werd een ware
triomftocht. Helemaal vlak en met

gevallen ...Jammer,danmoest een
andere etappe maar de koningin
nerit worden.
InZug was er genoeg tijd om aan
dacht aan defiets tebesteden. Vrij
wel alle remblokjes moesten wor
den vernieuwd. De rustdag kwam
ons dus goed uit. temeer daar de
volgende etappe al de zwaarste
zou worden. Het weer knapte ge
lukkig op. Op en neer reden we
Zwitserland uit, de Rijn over bij
Rheinhausen. Over de zuidweste
lijke uitlopers vanhet Zwarte Woud
passeerden we de Rijn opnieuw.
Het fraaie Séléstat in de Franse
Vogezen bereikten we na 237 km.
Weer een dag dichterbij huis.
Séléstat-Homburg (172 km) was
een mooie wijnroutedoor deElzas.
In Zweibrücken hadden we een
aanvaring met de Polizei. We wer
den dwingend verwezen naar het
fietspad,nadat erzich een flinke file
achterons hadgevormd.
Detwee volgendedagen Hamburg·
Emmelshausen door deHunsrück
(142km) en Emmelshausen·Mei
nershagen doordeEiffel(185 km)
hebben mijeen andere kijkopDuits
land gegeven. Schitterende weg·
getjes door prachtig natuurgebied.
Ogenschijnlijk kortere etappes,
maar beslist niet minder zwaar.
Vooral deroute door deEiffel kende
lange steile klimmen en dito afda
lingen.Bijdelangereklimmen mocht
elke renner zijn eigen tempo bepa
len.Bij elkaarblijven isdan moeilijk.
leder klimtverschillend.
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Het isvrijdagmorgen 26 april:tussen kwart voortienentienvoortien
worden we verwacht in dorpshuis "De Leeuw". Niet eerder ... want
dan valt het op!

Het neeft Hare Ala/esteit
iJenaag" ,..

Trijn Havenga·Gorter

HillieRamaker·Tepper

Verderwasze lidvan de gemeente
lijke Commissie Welzijn Ouderen,
bemoeide zich met de sport, met
name handbal voor jeugdleden
(GEO: 1963-1970) en was be
stuurslid bij de Volksdansgroep
(1979- 1994). En ditalles onder het
motto: "Nait soezen, mor doun."
Ze heeftongetwijfeldnog veel meer
gedaan, zoals bv, schoolkinderen
begeleiden naar het zwembad in
Engelbert (dejaren 60)eneen oude
revrouw spuiten i.V.m. suikerziekte
(jaren 60/70). Trijn is een zeer so
ciaal voelend en betrokken vrouw;
echteenpersoonomvoortedragen
voor eenkoninklijklintje.Enhet isde
NBvP, Vrouwen van Nu, gelukt:het
heeftHare Majesteitbehaagd Trien
~e Havenga-Gorter tebenoementot
lidindeorde vanOranje Nassau ...

Trijn Havenga-Gorter is benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Pot speldtde bijbehorende versierselen op.
(Foto: Henk Remerie)

Bij dezen wil ik iedereen heelhartelijk bedanken.
Het was een geweldige verrassing!!

morgenisze present!
Trijn staat - en stond -altijd klaar en
maakt een gezellig praafe,

Ook verleendeze assistentiein de
bus voor bevolkingsonderzoek en
organiseert almeer dan 40 jaarde
collecte voor Kankerbestrijding.
Bovendien fungeerdezeregelmatig
als moderne Regiotaxi en bracht de
mensen naar activiteiten van de
Vrouwenraad,deZonnebloem,enz.
En reed netjes op tijd: ze liet de
mensen nietwachten!
AlsrechtgeaardePlattelandsvrouw
gingze alsafgevaardigdenaar lan
delijke en provincialejaarvergader
ingen. Bovendien vertegenwoor
digde ze deBond van1981 -1989in
de Feestweekcommissie Gar
merwolde en van 1992-1996 inhet
AlgemeenBestuurvan deStichting
Dorpshuis Garmerwolde.

december 1951 )kwamzij tewonen
inGarmerwolde.AIsnelwerd ze lid
van de Plattelandsvrouwen enisnu
al bijna vijftig jaar lid. En nog altijd
actief, nog altijd aanwezig.AIjaren
lang devraagbaak van de vereni
ging. Ze heeft maarliefst 17jaar in
hetbestuurgezeten:twee periodes
alspenningmeester (1964-1969en
1976-1 982) en 6 jaar als vice
voorzitter (1986-1 992). Ook bij de
organisatie van het kerstspel in
1953, de "Niüoarsveziedes" en de
jubileumvieringen was zij actief. En
- niet te vergeten - de handwerk
club! Hoewel het niet altijd even
makkelijk ging, kreeg ze het toch
voor elkaar en menig werkstuk
kwam terecht op de tentoonstel
ling!
Trijnzit al sinds de60er jarenin de
Vrouwenraad (eerder V.H.V.: Vrou
welijke Hulpverlening). In de begin
jaren zijn er heel watdingen op po.
ten gezet; denk aan Tafel~ e Dekje,
de Soos, kinderkledingruilbeurs,
borstkankeronderzoek, zwemmen
voor ouderen ... Ook werden erre
gelmatig gezellige middagen/a
vondenvoorouderengeorganiseerd.
Eenaantal ingemeentelijk verband,
andere alleen voor het eigen dorp of
eventueelsamen metbuurdorpThe
singe. Ook het gastvrouwschap in
zorgcentrum Bloemhof, wandelen
met de bewoners enhet beheer van
het winkeltje hoordenerbij. Dit laat
stedoetzenogsteeds! Elkedinsdag-

Trijn Havengablijftuiterlijkkalm.Wat
zouerdoor haar heen gaan??
NaeenkortwelkomstwoordvanJan
nakrijgtdeburgemeesterhetwoord:
"Hoewel iknog maar sinds kortbur
gemeester van de gemeente Ten
Boerben, isdit al dederde keerdat
ikdit dorpshuis aandoe. Dat is toch
wel bijzonder ... Alhoewel: Garmer
wolde iseen heel bijzonderdorp. Er
heerst saamhorigheid; er wonen
mensen die de bereidheid hebben
om iets voor het dorp te doen, de
intensiteit hebben iets voorhet dorp
te organiseren. Het leven is tegen
woordigtoch al zo kil en afstandelijk.
Ineen bijzonderdorp wonen bijzon
dere mensen.Eén vanhenisTrien
~e Havenga-Gorter, ruim 74jaar ge
ledengeboreninHoogkerk.Ooitbe
gonnen als badjuffrouw en in een
ijssalon ..."
Trijn houdt van het omgaan met
mensen. Na haar huweli jk (in

Bijbinnenkomst zitteneralheelwat
Plattelandsvrouwen-en anderein
gewijden - in de zaal. Fotografen
scharrelen rond en ook mevrouw
Pot. onze burgemeester, treedt al
gauw binnen.
Tegentienenkomt de naastefami
lie. Nu nog dehoofdpersoon ...
Jahoor!Daarkomt ze!Met dochter
Tineke.
Ceremoniemeester Janna Haze
veldtreedthen tegemoet. Fototoe
stellen klikken ...

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

• Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504

;1111110
~~

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

NIJDAM
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug • Groningen

(tegenover wijk Lewenbo rg)

Telefoon (050) 549 07 89 • Fax (050) 541 57 51
www.n ijdam.nl
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HetoptredenvanhetDeltzijlsterduoVelvetBreeze,opzaterdagavond
11 mei j.I.,was hetderde luisterconcert incafét Jopje van ditseizoen.
In tegenstelling tot de twee eerdere uitgaven, op zondagmiddag,
werd dit optreden matig bezocht.

Velvet Breeze in tJopje

Eenlente-muziek-toneelavondinGarmerwolde met o.a.een optreden van
het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

HiJ/ieRamaker-Tepper

Het Gemengd MannenkoorGarmer
wolde stond natuurlijk weer garant
vooreen gezellige sfeer! Ook de - in
het wit geklede - "nonnen" waren
weer van de partij.
Totslotkonden we nog genietenvan
"DeAlpenjagers". Helaas moetHen
nie Havenga er na ± 27 jaar om
gezondheidsredenen meestoppen.
Devoorzitter maakte gebruikvan de
gelegenheid en bedankte hem (en
z'n vrouw) voordejarenlangeinzet.
Vervolgens brachten "De Alpenja
gers" eengoed stukje muziek met
afen toe - een educatief tintje.
=Het duurde al met alwel erg lang!
Vooral het jonge volkje werd moe
en verlangde naarbed ...

Op zaterdagavond 20 aprilkonden we met z'nallen genieten van een
gezellige lente-muziek-toneelavond in dorpshuis "De Leeuw". De
avond werd verzorgd door muziekvereniging "Harmonie", Rederij
kerskamer "Wester", Gemengd Mannenkoor Garmerwolde en "De
Alpenjagers". De presentatie was in handen van Foktje de Haan.

Het meeste publiek bestond uit le
den plusaanhang uit bovenstaande
verenigingen. Het viel me eigenlijk
een beelje tegen dat er niet meer
"loslopend volk" was.
De avond werd geopend door de
"Harmonie".De nieuwe blauwe hes
jes, het informele tenue gemaakt
door vijf damesleden/echtgenoten.
staan heel leuk. Voor deze avond
was"HetHarmonieke"uitgebreid met
driegastspelers;zij zullenookweer
meespelenopdereünievande OBS.
Ook de eenakter van "Wester"met
zes in het zwart geklede "nonnen"
viel goed in de smaak. (Wat is dat
toch metGarmerwolde:bij hetopen
luchtspel warenookal van diewulp
se nonnen en nu weer een dieven
bende!)

Muziek-toneel-avond

Gevonden
• zonnebril inde Klunder. Matthijs
Kol, tel. 302 21 81.
Te koop
• vouwwagen TAGO·SETILER,
bouwjaar 1990. Grijs. 4 à 5 perso
nen, in goede staat. Prijs: nader
overeentekomen. Fam. Benneker,
tel. 542 07 29.
• kinderfiets (± 6 Um 8 jaar) €
34,00. B. Kol, tel. 302 21 81.

Maarookde covers van BobDylan,
Guy Clark en met name Townes
van Zandt's"Atmywindow"en"Sno
win' on raton" oogsten veel bijval.
Halverwege de maand juni ver
schijnt de debuut CD "Late Sum
mer Thunder" van Velvet Breeze.
De eerste exemplarenwerden in 't
Jopje, bij intekening, verkocht.

AndreaKosmis(overdagwerkzaam
als tandtechnicus in Groningen)
voorziet de teksten van arrange
menten en melodielijnen, welke
veelalzijngebaseerdopde klassie
ke gitaar opleiding diezij vele jaren
heeftgevolgd.HetpubliekinThesin
ge kreeg ook een aantal solo num
mers van Andrea te horen.

we toekomst, met alle onzekerhe
den van dien, bezorgden het pu
bliek kippenvel.

Stoomfluities

Willem Bos (overdagwerkzaambij
een scheepvaartkantoorin Delfzijl)
heeft zich jarenlang verdiept in de
geschiedenisvande muziekvan de
Ierse emigranten naar Amerika en
deintegratiedaarvaninhet nieuwe
land. Hij schrijftdanook hetmeren
deel van het eigen materiaal van
Velvet Breeze. Zijn tekstenzijnzo
wel beschouwend als autobiogra
fisch. Een echt juweeltje is "Child
hoodfriend",waarin hijzich afvraagt
wat er toch geworden is van zijn
jeugdvriend, die hij uit het oog is
verloren. Maar ook "Members of
the merchand navy",over hetleven
aanboord vandekoopvaardijsche
pen, en"Suitcaseon thebackseat",
over eenperiode inje leven afslui 
ten enopzoekgaan naareennieu-

De sfeer en het enthousiasme van
het aanwezige publiek, maar ook
vandemuzikanten,was erniet min
derom. Vanwegedeze geringebe
langstelling werd besloten het op
treden in het cafégedeelte te laten
plaatsvinden. Bezoekers van eer
dere concertenzullenzichherinne
ren dat deze in het "huiska
mer"gedeelte werden gehouden.
Het inkleine kring, ronddestamta
fel, aangeschoven publiek genoot
van de veelal prachtige luisterlied
jes. Het Velvet Breeze repertoire
bestaat voornamelijk uit een mix
van Amerikaanse, Britse en eigen
folk. Met name de eigen nummers
vielenbij hetpubliek inzeer goede
aarde.

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 . 3021 715

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

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Op zaterdag 27 april [L was het zover: de Nederlandse Jeugd
kampioenschappen in Helmond voor jeugdige tafeltennissers met
een B·licentie. Ook Marissa Bakker uit Garmerwolde mocht hieraan
meedoen, nadat ze eerst driedagen opschoolreis was geweest naar
Schiermonnikoog. Niet de beste voorbereiding voor zo'n groots
toernooi, maar het toeval heeft dit zo geregeld.

Jeugdkampioenschappen
Tafeltennis

Willemien Foekens

verliezen. Er kan tenslotte maar
één winnen en Marissa heeft het
niet cadeau gegeven.
Een volgende keer doen we zeker
weer mee. Er wordt nu nog een
paar weken getraind bij de eigen
cluben daarnaast bij de toptraining
in Groningen. Er is eind mei nog
een leuk toernooi in de stad en
daarna gaan we lekker opvakantie.
Na de zomervakantie gaan zowel
Marissa als haar oudere zus Mari
Iyn in hetzelfde team op landelijk
niveauspelen indemeisjescompe
titie. Dat is dus weer een graadje
moeilijker ten opzichte van het af
gelopen jaar en we zullen er dus
verder voor moeten reizen. Maar
dat hebben zowel de meiden als de
ouders er wel voor over, want 
winnen of verliezen - het blijft een
prachtige sport.

AImet al kunnen we terugkijken op
een enerverende dag waar weer
een hoop geleerd is.Doorzetten en
winnen, maar ook incasseren en

Marissa in actie! (Foto: Willemien Foekens)

het netje en vervolgens aan Maris
sa'skantweer optafel viel enballe
tjes dienet op derand van detafel
kwamen,waardoor ergeen houden
aan was. Er moetdus gezegd: ze
ker de helft van depunten van de
tegenstander zijn door geluk ver
kregen, maar ook dit hoort bij het
spel.
De eerste twee games verloor Ma·
rissa dan ook met 7-1 1 en 6-1 1.
Hierdoor moet jejeechter niet laten
intimideren en na eenstevigonder
houd met detrainer kwamMarissa
goed terug door op een gegeven
momentindederde game met5-5
gelijk te staanen daarna zelfs een
6-5 voorsprong. Dit mocht echter
nietbaten;hetgelukwas nog steeds
met de tegenstander en Marissa
verloor dan ook met 6-11. Einde
verhaal. Verdriet. Naar huis.

lijst.Zo ongeveer gelijkwaardig qua
speelniveau dus en dat bleek ook
weluit de spannende partij dieuit
eindelijk pas beslist werd na vijf
games te spelen. De eerst twee
werden verlorenmet 10-12 en 7-11;
de volgendetwee wonMarissa met
12-10 en 11 -5. Nu werd het echt
spannend!Helaas ... de vijfdegame
werd beslist met 6-11 en Marissa
werd derde in de poule om ver
volgens naardeTroostrondetegaan.

Het duurde drie uur voor
de volgende wedstrijd

gespeeld zou worden.
Even de tijd dus om te
ontspannen en naar
buiten te gaan, maar
ookom jezelf optefok
kenen zenuwachtigte

wordenvoor de volgen
de belangrijke set. Want

verliezenbetekentnaar huis
en dat is wat geen enkele speler

(nog) wil. Ook Marissa niet!

Om halfvijfwas heteindelijkzover:
de eerste partij in de Troostronde.
Het werd duidelijk dat de vermoeid
heid had toegeslagen en het incas
seringsvermogennieterg hoog lag.
Daarnaast had Marissa de pech dat
haar tegenstander het geluk met
zich mee had: een balletje dat op

Om halfacht togenwij richting Hel
mond.Toch zeker nog zo'ndrie uur
rijden en na nog even zoeken in
Helmond,waren we om elfuur inde
sporthal. Om halftwaalfzouMaris
sa haareerste partij spelen. Ik zal
eerst even kort uitleggen hoe dit
werkt.
Iedereen wordt ingedeeld in een
poule van meestal vier spelers. Er
wordt gespeeldvolgenshet "bestof
five" reglement. Dit betekentdater
maximaal vijfgames tot elfpun-
ten worden gespeeld (er
moeten tweepuntenver
schil zijn)en degenedie
drie games heeft ge
wonnen, heeft de set
gewonnen.
Uit deze poule komen
dus de poulewinnaar,
detweede,derde en vier
de. De eerste twee gaan
door naarde Hoofdronde en
de laatste twee naarde Troostron
de. Beide rondes worden volgens
"knock-out" systeemgespeeld:wie
verliestkan naar huis,wiewintgaat
door. Op deze manierkun jeop den
duur indeachtste finale, kwartfina
le, halve finale en de uiteindelijke
finale terechtkomen. Het wordtdan
dusook steeds leger inde sporthal
en steeds spannendervoordeover
blijvende spelers en hun familie en
trainers.

@ Belga F.-e tsen 1Mn"'oent"m L.w,"oo,g
KaJUit 272. 9733 CT

• 050 ·5422252. Groningen "~""'''nGl12mO~"'
Rum en gnJlJS patterenl

Reparatie alle merken'

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Tevens:
Suede -reiniging
stoppage en
kledingreparatie

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

GOED VOOR UW GOED

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Toerf ietsen
Woon - Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kind erfietsen
Specials

Gazelle
8atavus

Marissa speelde haar eerste set
tegen de nr. 7op de ranglijst. Maris
sa staat zelf alsnr.asopeeranglijst
en dit geeft het verschil in niveau
aan. De eerste game won Marissa
met 11-6, nogal overtuigend dus.
Daarna moest ze echter inleveren
met 7-11 , 8-11en 3-11. Helaas:de
eerste set verloren.
Daarna was hetdebeurt vandenr.
16om hetoptenemen tegen Maris
sa.Deze setwon Marissa makkelijk
met een 11-1, 11 -7 en 11 -8.Twee·
de set gewonnen,dat geeft zelfver
trouwen. Nu nog één en daarvan
afhankelijk is dus de plaats in de
Hoofdronde of de Troostronde.

De derde set moest worden ge·
speeld tegen de nr. 33 op de rang-

6



Koninginnedag 2002
Thesiage

Met vriendelijke groet,
Sieb·Klaas Iwema

SV de Buurschulters

Debeker werdgewonnen door s.v.
"De Buurschutters" met een uitein
delijk gemiddelde van 103,86 pun
ten tegenTenPost met101 ,07 (en
DeHaankraaide victorie).Hethoog
ste persoonlijke gemiddelde van
schutters die zowelde eerste als de
tweede keer hebben meegedaan,
kwam opnaam vanJonBoskermet
112 punten.

Tevens wenst de schietvereniging
"De Buurschutters" haar in de lap
penmand zittende leden veelsterk
te en beterschap toe.

s.V. "De Buurschutters"

s.v. "De Buurschutters
T. Heslinga 111p.
J. Bouman 110p.
W. Wolters 105 p.
Verenigingsgemiddelde:
104 punten

"The Cartwrights"
J. Woltman 113 p.
Jon Bosker 111p.
E. Sterenberg 110 p.
Verenigingsgemiddelde:
102 punten

Op 23 april 2002 heeft Ten Post
Garmerwolde weer uitgenodigd
voor het tweede deel. Met het vol
gende resultaat:
s,v, "De Buurschutters"
T. Heslinga 108 p.
J. Bouman 108 p.
L. V.d. Molen 107 p.
S.K. Iwema 107 p.

"The Cartwrights"
Jon Bosker 113 p.
W. V.d. Leest 109 p.
J. Wollman 108 p.

Op 27 oktober 2001 nodigde s.v. "De Buurschutters" uit Garmerwolde
'The Cartwrights' uit Ten Post uit voor het eerstedeel van deonderlinge
luchtdruk krachtmeting. De uitslag luidt als volgt:

Dames
1. team G.N. Schutterlaan
2. team De Dijk, Singel

Prijzen "zeskamp" ('s middags)
Heren
1. team G.N. Schutterlaan
2. team Lageweg
3. team De Dijk, Singel

Foto's:Lucie Kol

Boven SandraKol,
Appie Ridderen
Susan Vaatstra

Sumo·worstelen:
Kim Oudman en
Gerlinda van Beesten.

Uitslag kinderplaybackshow
1eprijs: Folkert van zanten. Lucy van Zanten ....,...._ -',_ _ ;,:;"

en Susan Vaatstra.
2e prijs: KimOudman
3e prijs: Susan Vaatstra enLucy van Zanten.

"Een reis om de wereld
in 90 minuten"

Schipper ik wil varen,
Schipper neem mij aan,
Ik wildezee bevaren,
Metudeplas opgaan.
(Fragment van een zeemanslied
uit de Zuidelijke Nederlanden)

Op zondag 16 juni a.s. sluit café t
Jopje het seizoen luisterconcerten
af met een optreden van de drie
mans formatie Stowaway uit Ap
pingedam. Zij verzorgen een pro
gramma met als thema 'Schipper,
ikwil varen". Aanvang 15.00 uur.

In2x45 minuten brengt Stowaway
eencompilatievanliedjes uit eigen
verzameling en van liedjes die zij
leerden tijdens hun deelname aan
diversefestivals ronddeNoordzee.
Stowaway maakt een reis rond de
wereldmet een mix van:
• Shanlies:
werkliederen uit de zeilvaart van
t820 tot aanvang van het stoom
tijdperk uit diverse landen.

• Forebitters:
vrolijke en droevige vrijetijdsliede
ren dieaan boord van detallships
werden gezongen.
.5easongs:
liederen van vroegeren nu, die op
de één of andere manier een ver
binding hebben met de zeevaart,
dezee, de visserij, etc.
• Riversongs:
liedjes vande grote rivieren.

Demeesteliedjesworden criestem
mig à capella gezongen,waarnodig
ondersteund door gitaar of coneer
tina. In vlot tempo passerende lied·
jes; aanééngepraat en zonodig in
eenhistorisch perspectiefgeplaatst.

Nahetsuccesvanditseizoen,wordt
er achter deschermenalweerhard
gewerkt aan deprogrammering van
het volgendseizoen. In de periode
oktober tot en met mei zullen er
maandelijks weer luisterconcerten
gehouden worden.

Kennismaken met
Latin Streetdance
Donderdag 13 juni van 20.15 tot 22.00 uur is er een
kennismakingsles Latin Streetdance in dorpshuis
"de Leeuw" voor alle jeugd vanaf middelbare schooI
leeftijd in Garmerwolde en Thesinge.

Latin Streetdance is een mix van Salsa, Merengue en
R&B Moves. Salsa komt oorspronkelijk uit Cuba, Me
rengue uit de dominicaanse Republiek. Bij R&B Moves
moet je denken aan de dansbewegingen en de cool
moves die je ziet in de dansclips op TMF of MTV. Het is
een dansvorm waarbij je lekker kunt bewegen op de
dansvloe r, met of zonder partne r.

Dansschool Salsaroy is in Groningen de enige dans
school waar je deze streetdance kunt Ieren. En nu komt
Rikki van Leeuwen van Salsaroy naar Garmerwolde,
zodat je kunt kennismaken met Latin Streetdance. Bij
voldoende belangstelling komt er een vervolgcursus!

De kosten voor de les bedragen C 2,50. Graag van
tevoren opgeven bij Anki Boekholttel. 541 8451 of Anne
Benneker tel. 542 07 29; e-mail wbensan @hetnet.nl
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De foto's van de jeugd worden aandachtig bekeken. Wat is nu de
allermooiste??? Moeilijk kiezen, hoor! (Foto: Henk Remerie)

Op vrijdagavond 10mei opende
burgemeester Rika Pot de toto
expositie van deFotoGroep Gar·
merwolde in deN,H, Kerk.

"Alleenal deze 13e eeuwse kerk is
een genot om hier te zijn, Ook de
oude Stadsweg - een historische
verbintenis met de stad - spreekt
me erg aan.
Fotografie is een beeld neerzetten
zonder woorden,weergeven wat je
ziet. Wat doe je met beelden, hoe
zet je iets neer, wat wil je de kijker
meegeven. Een indringende bood
schap. Neem nou demoord op Pim
Fortuyn,Een afschuwelijke gebeur
tenis, die nooit had mogen gebeu
ren ...Veelkranten openen meteen
grote schokkende foto van de
moord. Het Dagblad van het Noor·
den kiest echter voor een recente
foto van de persoon Pim Fortuyn
met z'n beide hondjes. plus een
paar kleine foto's van demisdaad.
Het is maar hoe jehet brengt.

Het Fotocollectiel heeftgeprobeerd
haar eigen omgeving op een posi
tieve manier neer te zetten, heeft
met liefde naar het dorp gekeken.
Met aandacht voorde wisseling van

8

de seizoenen, de schoonheid/
kwetsbaarheidvanhet dorp/platte
land,de invloed van denatuur(mist,
fel licht, zonsopgang), dieren
(koeien, schapen, vogels ...), het
oogsten vanhet graan,demensen
... Ook het thema "Stadsweg tus
sen Kardingermaar en Bovenrijge"
is erg leuk: aldus de burgemees
ter.

Er hangen prachtige foto's!Kijk eens
naar die schitterende kleuren bij
zonsopkomst! En die mooie wol
kenpartijen! Of die spreeuw in de
sneeuw! Eigenlijk temooi om waar
tezijn ; echt iets voor een ansicht
kaart.Als jeJan erdan enthousiast
over hoort vertellen hoe hij er met
eindeloos geduld inisgeslaagd om
die foto tenemen ... En de natour
kunst van Kaija!Ooit zo tegen een
steen plus wat stukjes ijsaançeke
ken?
Ook het zicht opdekerk, vanuit het
dakraam van de familie Knol, met
het huis van Kappetijn opdevoor
grond geeft een heel bijzonder ef
fect. En die drie stoere Garmerwol
derboys ...Kortom:teveelomopte
noemen. Jemoet het zien!!

De jeugd
TIen meiden en twee jongens zijn
opeen mooiezaterdagmiddag met
enkele leden van de Fotogroep
Garmerwolde op pad gegaan en
hebben een twaalftal erg leuke fo
to's gemaakt. Met de dynamiek en
de nieuwsgierigheid van dejonge·
ren. Denk inditverbandmaareens
aan één titel: Alles isanders dan je
denkt.
Zij hebben hun eigen tentoonstel
ling in Kerkhörn met een geheel
eigen sfeertje en passende muziek.
Samen met deburgemeester trap-

pen ze "de deur" in en wordt de
expositie officieel voor geopend
verklaard.

Aan deze jeugd-expositie is een
wedstrijd verbonden wie de mooi
ste foto heeft gemaakt. In totaal
worden er over de 150 stemmen
ingeleverd. Er komen maar liefst
drie winnaars uit de bus: Aury
Hoekstra, Rik Zijlstra en Cathelijn
Spijker halen alledrie 23 punten!
Proficiat!

HillieRamaker en Auke Kuipers



Het verhaal achter de fresco's

Met zeer veel dank aan mijnheer J. de Vries voor zijn inspirerende
rondleiding,
Bronnen: Ten Boer, Eén gemeente, negen dorpen, H. Feenstra e,a.,
de websitevan Garmerwolde, encyclopedie.

plaats met het gezicht naar hetorgel
en jekijktnaarboven,danzie jedaar
devier apostelen methun attributen:
Mattheus met een engel, Marcus
met een leeuw,Lucas meteenosen
Johannesmeteen adelaar.Zeshon
derd jaargeleden vlamdendekleu
ren van deze tekeningen om hun
achterliggendeverhalen krachtbij te
zetten; nu valt vooral de kinderlijke
stijl van de vaalgeworden tekenin
genop,met adelaars alskippen en
leeuwen alsgrote poezen. En toch
zijn de grimassen van de narren,
getekend tussen deapostelen, niet
mis te verstaan; net zo min als de
scherpe blik van degriffioenen bo
ven het orgel. De boodschap komt
duidelijkover:hierwordt opjeneer
gekeken, hier word je in de gaten
gehouden en - indien nodig - tot de
ordegeroepen!

ChristusmoetverschijnenvoorKai
(as. (Foto: Henk Remerie)

Maar als je op een zonnige dag
evenljes tijd kunt vinden om je een
momenttenug tetrekken indiegrote,
koele en serene kerk van Ganmer
wolde,danoverheerst vooral nusten
bewondering.Rust door dezwijgen
degezichtenaan het plafond ende
grootsheid van de kerk; bewonde
ring voor deoverlevering van zulke
prachtige kunstwerken uit een tijd
waarin de middelen zeer gering wa
ren, Beschouw dit artikel als een
uitnodiging zelf eens de fresco's te
bekijken, en latenwe ervooral voor
zorgen dat deze kunstschatten be
waard blijven!

Karline Malfliet

Het leven van Maria
Tegenwoordig staat het orgel opde
plaats van het vroegere altaar, Als
men met hetgezicht naar het orgel
toestaat en vervolgens aan de lin
kerkant denoordelijkedwarsbeuk in
loopt, kan menhet levenvan Maria
aanschouwen:inviertekeningen zie
jedeaankondiging van degeboorte
van Christus,degeboorte vanChris
tus, de aanschouwing van de drie
koningen en het sterven vanMaria.
Vooral deze laatsteafbeelding isont
roerend:terwijldeapostelen zich om
haardode lichaamscharenen rou
wen om haardood, is Maria onder
begeleiding van twee engelen al op
weg naar dehemel.
In de hoeken van deze dwarsbeuk
vind jeafbeeldingen van de gilden,
zoalseen winkelhaak en hamer,

De vier apostelen
Als je tot slot terugloopt naar de

Met adelaars als kippen en leeuwen als grote poezen ...
(FOIO: Henk Remerie)

De laatste uren van Christus
Steekt men vervolgensovernaar de
zuidelijke dwarsbeuk,dan ziejehier
de laatste uren van Christus. Het
naderende onheil isbijna tastbaar in
de afbeelding waarin Jezus met de
Graal inzijn hand dekomst van de
Romeinen afwacht in de hof van
Gethsemane. De apostelen die beo
loofd hadden met hun heer te wa
ken, zie je indiepe slaap inderech
terhoek. lnderechterbovenhoekste
ken bovendetoegangspoortvan de
hof, de lansen en hellebaarden uit
van denaderende Romeinsesolda
ten. Vervolgens zie jehoe Christus
voor Kaifas moet verschijnen, hoe
hij gekruisigd wordt en hoe hij op
staat uit het graf. Dekruisigingsscè·
ne heeft als bijzonder kenmerk het
zegenendetekendatChristus maakt
met zijn linkerhand, aan het kruis:
twee vingers gestrekt. De afbeel
ding hangt boven de hoofdingang
van dekerk:Jezuszegent allekerk
gangers bij het binnentreden,

Muurschilderingen
De macht vandekatholieke kerk is
evident bij het raadplegen van de
cijfers: indenadagenvan deMiddel
eeuwen was 38% van alle cultuur
grond inhanden van dekloosters. In
deze tijden van economische wel
vaarten het verlangen zich van we
reldse (lees: verderfelijke) zaken af
te wenden naar een meer vroom
leven, werd de kruiskerk van Gar
merwoldegebouwd.Rond 1500zijn
eraandemuren en plafondsvande
kerk muurschilderingen aange
bracht: men vermoedt van dehand
van JanvanAken. Soortgelijke fres
co'szijnookindekerk van Sellingen
aangetroffen, vermoedelijk van de
zelfde kunstenaar. Na het aanbren
genvan een laagspecie,werd op de
nog vochtige wand getekend en
werden deafbeeldingen ingekleurd
met gebruikvannatuurlijke pigmen
ten (kleur met een plantaardige of
dierlijke basis),

Stadsweg en nog later,met het uit
graven vanhet Damsterdiep in1425,

Het doel
Het optuigen van een doorgaans
grote,ki lle kerk isniet alleenhetdoel
vande schilderingen geweest: voor
deanalfabeten onder de gelovigen,
en dat waren er nogal wat, was het
prettig te staren naar afbeeldingen
van narren en inheemse vogels en
planten i.p.v. in het luchtledige tij
dens de lange Latijns gesproken
missen. Dat de schilder en diens
opdrachtgever zich hiervan bewust
waren, blijkt uit de keuze van de
schilderobjecten: inhet koor, boven
het altaar, kijken een aantal boos
aardig spiedende griffioenen (half
leeuw, half roofvogel) neer op de
kerkgangers.Zij symboliseren Chris
tus, dekerk en depaus in dever
schijning van een wezen met twee
naturen. Het isalsof hun aanwezig
heidmaant tot bezinning, voor een
levenzonder zonden.

Deindrukwekkendeafmeting en het
kunstig metselwerk van de kerk in
Garmerwolde ontgaat niemand die
ervoorbijrijdt,maarmenigeen isniet
opde hoogtevanhet bestaan van de
prachtige muurschilderingen, Deze
werden bij toeval in 1941 tijdens
restauraties ontdekt:onder eendik
kelaag kalk kwamenineenskleuren
envormen tevoorschijn.Kennelijkis
erverscheidene malen sinds 1597,
toen alle katholieke versieringen uit
dekerk werden verwijderd,een kalk
laag op muren en plafonds aange
bracht. Sinds Groningen zich bij de
Unie van Utrecht had aangesloten
(lees: koos voor aansluiting bij de
protestanten en hun opstand o.l.v.
Willem van Oranje tegen de katho
lieke Filips 11) werden overal katho
lieke beelden,relikwieënen schilde
ringen verwijderd envernietigd, Het
bedekken van defresco's met kalk
bleek achteraf hun redding te zijn!
Ongetwijfeldwaren de wanden van
het schip van de kerk ook versierd
met schilderingen; helaas is bij de
afbraakvan hetschipinde1geeeuw
hiervan geen getuigenis opge
schreven,

"Zie jedie adelaar naast Johannes, daarboven? Dat is toch net een
immens geplukte kip!" Het gezicht van mijnheer De Vries uit Ten
Boer straalt als hij mij enthousiast tekst en uitleg geeft over de
muurschilderingen in dekerk van Garmerwolde: het is duidelijk dat
hij dekerk endejuweeltjesophetplafond een warm harttoedraagt,
ookalwist deschilderuit de15e eeuw kennelijk niethoe een adelaar
eruit hoort te zien.

Een stenen kerk
De bouw van deze - voonmalige 
kruiskerk begon in 1250, waar
schijnlijkde opvolger van een hou
ten variant. De veen ontginningen
waren toenreedsnuim 200 jaaraan
degang en ook hier, in het uiterste
noorden van Nederland, voelde de
katholieke kerk zich geroepen haar
onderdanen te hoeden. Tegen het
einde van de 13e eeuw kende de
gemeenteTen Boer maar liefst vier
nietgeringekloosterkerken(Thesin
ge, Ten Boer, Sint Annen en Witte
wienum), Voor het bakken van de
talloze kloostermoppen zullen zij
dankbaar gebruik hebben gemaakt
van depachters indeze dunbevolkte
streek. Een gedegen aanvoerroute
vooralle handelsproducten werd ver
wezenlijkt met de aanleg van de
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Het concert begintom 15.00 uur en detoegang bedraagt € 8,00 p.p.

Opbrengst ZOA

. __ '

Janna Star

Op zaterdag 1j uni van 10.00 tot 18.00 uur
is iedereen van harte welkom om onze \.
wilde plant entuin te komen bekijken, ~,

We hebben inmiddels schelpenpaadjes, \
dus laarzen zijn niet meer nodig_ :

Menno en Dineke
Schutterlaan 20

Thesinge

'.'0 '
I

.. , ~

.-
"

Rest mij Heila, Rika, Hillie en Winy te bedanken voor hun inzet. Op 19
september is er weer een koffiemorgen. U weet toch dat u van harte
welkom bent!?!

De laatste alweer van 1seizoen.
Waar isover gepraat en wat is erverteld? Ikmoet diep nadenken!
1. Kerst; nieuwjaarsgelettes, rolletjes
2. Een morgen gepraat over deinvoering van de euro. Winy had wat

muntgeld meegenomen en Hillie wat foldersmet afbeeldingen vande
biljetten.

3. Jaap Reinders vertelde over z'n reis naarSicilië en de bustocht
rondom de Etna (vuurspuwende berg).

4. Een vervolgover een eilandjevoor de kust vanSicilië, waar een reus
woonde met éénoog.

5. We zagen dia's over IJsland.
6. TinekeWerkman zorgdemet hulpvanHeila, Rika, Winyen Hillie voor

eenJoodsPaasfeest,met Menorah en matzes. Er hoordenvierglazen
wijnbij, maaromdat ze dachten dat we dan zingend door het dorp
gingen, dronken we druivensap.

7. Deze morgen begon serieus, nl. praten over de financiën. Misschien
denken de mensen dat de kerk alles betaalt. Dat is dus niet zo: we
moeten zelf zaalhuur en koffie betalen. Nu blijkt dat we met de gulden
meer konden danmet de euro. We zullen dus een beetjedieper inde
beurs moeten tasten.

We gingen verder met een quiz. Waar Winy en Rika devragen vandaan
halen ...Joost mag het weten,
Pelleboer kongeen vragenbeantwoorden als hij geen koffie meer kreeg.
Ik verdacht hem van koffiedik kijken, maar datzit er tegenwoordig niet
meer in.
Wat vindtuvan vragen als:"galggewas"of"groeienmet jebovenbenen"?
Antwoord: hangplant en uitdijen.
En spreekwoorden waarin hetwoord cent of dubbelljevoorkomen.
De gekste antwoorden kwamen er. We hebben veel gelachen!
Het was jammerdat de vijf mensen uit Bloemhof, en mevrouw Noordman
en Heila ernietwaren.

Kerkhörn 25 apri12002
Koffiemorgen

IrenePlaatsman

voorstellendat ze nog maar 21 is.
Ze wordt aan de piano begeleid
door Gerry Mulder, die deliederen
opzo'ndirecte manieraankondigt,
dat er een heel grappig effect ont
staat.
Het optreden van het duo wordt
afgewisseld door een verhaal en
wat gedichten, voorgelezen door
een voordrachtskunstenares.
Met hetlied "DerletzteHose",wordt
het concert afgesloten. Een lied zo
mooi gezongen, dat Rudi Bremer
vraagt aanAnneloes Volmer,of ze
het nog een keer wil zingen. Die
laatste toegift, speciaal voor Rudi
Bremer, heeft hij zeker verdiend.
Het is toch een geweldige prestatie
om al voor de 90ste keer hier in
Thesinge een concert teorganise
ren en ..... het nieuwe programma
ligt alweer klaar. Grote klasse!

DeZOA collecte, die werdgehouden van 7tlm 13april 2002, heeft in
Thesinge € 173,91 opgebracht. Collectanten,bedankt vooruw inzet.

Namens deZOA vluchtelingenzorg

Amarant Ensemble
Op zondag 2junikunt uindeKloosterkerk teThesinge genieten van
het strijkers-ensemble"Amarant Ensemble"o.l.v. Carolien vanWilli
gen. Zij brengen composities van Pachelbel (1653-1706), Gallo
(1 73O-±1n5), Händel (1 685-1750), PureelI (1685-1695), Mozart
(1719-1787) en Gál (1890-1987).

Zangeres Anneloes Volmer
in Kloosterkerk Thesinge

Het "Amarent Ensemble" is een semi-professionele groep met een
wisselende samenstelling (max. 12 musici) en geeft uitvoeringen in
en buiten deprovincie Groningen.

Eigenlijkweet je het meteen al bij
deeerste noten die gezongen wor
den door Anneloes Volmer. Haar
mooie natuurlijke stem klinkt zo
prachtig in de kerk, je ziet dat het
publiek ervan het beginafaan door
geraakt wordt.Zijmoet het wel zijn,
die zoveel mensen naar Thesinge
heeft gebracht.
Niet alleen haar stem is natuurlijk,
maar haarhele optreden iszo een
voudig en daardoor zo maal - ook
om tezien -dat jejenauwelijks kunt

Een mooie zondagmiddag, 21 april j.1. Het is lekker zonnig en
opvallend druk in hetdorp. Veel fietsers en opvallend veel wande
laars op de Dijk. Om 14.50 uur zelfs een rij voor de ingang van de
Kloosterkerk. En in deovervolle kerk is er maar net plaats genoeg.

Zou het zo druk zijn omdat de
STICHTING OSA voor de 90ste
keer een concert organiseert? Dat
is natuurlijk een hele prestatie.
Of ishet zo vol omdat de mezzoso
praan Anneloes Volmer een con
cert geeft? Toch niet zomaar een
zangeres, als je bedenkt dat ze in
1999 tweede is geworden op het
landelijke Prinses Christina Con
cours.
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Iedereen dieeen rondje Klunder wandelt, wordt vriendelijk verzocht
om stukjes glas op te rapen en in het Maar te gooien!!!
Dit verzoek doet Angel Stein,diesindsseptember 1993indeKlunder
woont en dagelijks gebruik maakt van het fietspad.

Glas kruipt
waar het niet gaan kan

Angel Sleinheeftal heel wal stukjes glas opgeraapt!(Foto: Wo /terKarsijns)

ciale anti-Iekbandenendatscheelt
een hoop tijd en ergernis.

Truus Top-Hel/inga

De kaartavond in mei heeft de vol
gende uitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen 6812
2. Deltavander Molen 6641
3. Henk Vliem 6441
4. Kees Wierenga 6088
5. Jo Reinders 6078

De volgende klaverjasavond is op
dinsdagavond 11juni.

"De Soos"

niet inhetweiland.maarinhet Maar
tegooien. Erzal door de gemeente
een bord geplaatst worden dat het
pad in Klunder verboden is voor
paarden. Paardenhoeven ruïneer
den hel padalherhaaldelijk. terwijl
het bij de berijders wel bekend is
dat zij er niet mogen komen. Ook
brommers zijn er verboden en dat
komt metditpadook goed uit. want
de dieperesporenwerken vermoe
delijkweer glastroepomhoog. Aan
fietscrossersen spelende jeugd die
het leukvinden om teslippen ophet
pad doet Angel het dringend ver
zoek om dit na te laten. Ookwil zij
hondenbezitters er op wijzen dat
glas in hondenpoten akelige won
den kan veroorzaken.
Angel heeft zelf een fiets met spe-

Verzoeken van Angel
Het heeft volgens Angel weinig zin
om het pad te ruimen en opnieuw
aan teleggen.Bovendien iszijbang
dat er dan een beton- of asfallpad
voorinde plaatskomt en dat vindt
ze absoluut niet passen in deze
omgeving. Daarom verzoekt zij
dorpsgenoten om al het glas dat
schittert op het padopterapen en

en kuilen teslechten.maar die raak
jeniet kwijt als deonderlaag tegrof
is en nietalleen uit stenen bestaat.
Ook het glas in de bovenste laag
kun jeernieteven afvegen;wat ze
serieus geprobeerd hebben. Vol
gens Angel kruipt glas altijd om
hoog uit de diepere laag en is het
waarschijnlijkvechten tegende bier
kaai als je alles steeds zou op
rapen. Toch is dit de enige optie.
want het pad opnieuw uitgraven en
er een betere kwaliteit puin laten
aanbrengen is een erg dure optie.
Blijkbaar isdepuinleverancierhier
voor niet aansprakelijk testellen.

Vorig jaar is het pad fli nk onder
handen genomen door degemeen
te Ten Boer. Er was in 5 à 6 jaar
geenonderhoud meeraangepleegd
en dus moest het grootscheeps
aangepakt worden. Er werd een
nieuwe onderlaag van grof puin
aangebracht,diewerd afgedektmet
een bovenlaag van een fijnerepuin
soort. Zo op't oog lag het pad naar
Angel's huis erweer netjes bij ...

Lekke banden
Sinds het vernieuwde pad er ligt.
werdAngelherhaaldelijkgeconfron
teerd met lekke banden.Bij nadere
inspectie bleek detoplaag van het
pad bezaaid te liggen met stukjes
glas.Omdat zij erop verdacht was,
raapte ze op het stuk vanaf haar
huis naar het dorpop een dag zo'n
250stukjes glasop! De dienstGe
meentewerken wilde haar klacht in
eerste instantieniet geloven, maar
moest constateren dat het menens
is.De werknemers hebben een dag
hard gewerkt om nog wat hobbels

Oog~ferK
OPTICIEN

Drogisteri j - Parfumerie
Reform - Therapie

lES
Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 . 5410508 • moderne contactknssystemen • gediplomeerde specialisten

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrumLewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

Boekholt - Hensbroek
sanitair en verwarming

----#--..........B__U......RINGA

Dorpswe g 28 - 9798 PE Garme rwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673
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Bromfiets sleuteldag
We moesten ons om één uur op de stoep bij de familie Tichgelaar
verzamelen: Bart, Rail, Harm,Johan, Erik v.B., Quen, Freddy en ik. We
werden begeleiddoor Douwe en Henk,de broer vanDouwe.We hadden
twee brommers om aan tesleutelen. Eerstkregenweuitleg overhoe een
brommer werkt. Overhetmotorblokenzo.Henkwerkt zelfbij cycleshop,
dusdieweet er alles van. Daarna mochten wedebrommersrepareren.
Er was eengewone brommer en een crossbrommer. Bart, Freddy, Erik
en ikgingen met degewone brommer bezig; RolI, Johan en Harmmet
de crossbrommer. Quen ging samen met Henk met zijn eigen scooter
aan deslag.
Onze puch liep - na ± twee uur bloed, zweet en tranen - als een trein.
We moesten het blok erop zetten, de carburateur weer maken en de
wielen erop zetten. We mochten - omdat een zeker persoon een
ongelukje heeft gehad - vanwege de veiligheid, niet op de brommer
rijden. Dat is eigenlijkook wel logisch, want wij zijn nog geen 16. Maar
dat vondenwe weljammer. We mochten erwel op zittenenzo;enafen
toe mocht er iemand achterop bij Quen even op en neer (met helm,
natuurlijk).

De crossbrommer hebben we niet meer aan de praat gekregen.
Henk had nog wat scooterbladen voor ons en nog wat bandenspan
ningsmeters. Ik vond het al met al een zeer goed geslaagde zater
dagmiddag en volgensmijdenktiedereen erzo over.We hebbenonsgoed
vermaakten ik hoop op eendeel twee.

Bart vander Tuuk, Sander van Dijk enFreddy Guikema aan het sleutelen
... (Foto:AukeG. Kuipers)

Zaterdag 20 april kwamen eracht jongens af op de brommersleuteldag.
Naast het huis van TIchgelaar mochten we gaan sleutelen aan de
brommers onder leiding van Douwe TIchgelaar en zijn broer Henk.
Eerst kregen we uitleg over de motor van een brommer. Na de uitleg
mochten we gaan sleutelen aan twee brommers.

I
I

I

I

Namens de tuinkeuringscommissie
AnneBenneker·Sanders

Erik van Bruggen

Ikvondhet leuk enhebervan geleerd hoeeen motor werkt. Zoiets moeten
ze vakerdoen.

Tuinkeuring Garmerwolde
De tuinkeuringscommissie zal woensdag 12 juni haar eerste ronde
maken. Daarbij zalzij speciaalleten op kleuren indetuin, op het tuinplan
en natuurlikop onderhoud. De tweede ronde zal dit jaar pasinde maand
decemberplaatsvinden.Hetthema zaldan zijn:feestelijketuinen.Kerstver
siering, sfeerverlichting ... alles wat uw tuin en daarmee het dorp een
feestelijk aanziengeeftindedonkeredagen voor Kerstmis.Dat lijkt nu met
de zomer voor de deur ver weg, maarde eerstekerstmarkten zijn vaakal
vroeg in de herfst. Maar voor nu: veel plezier indezomertuin.

W ON INGINRICHTING - M EUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021 435

1~~tC?r
---'----------------

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!

~C dePloeg

QUIQ('STlP '
FLOOR

auplng
~....~
l!Iil1sette°

Q!!ilf

Johan Dreise en Harm Tichgelaarzetten een bandom.
(Foto:Auke G. Kuipers)

Sander vanDijk
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De jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem afdeling Ten Boer en
Loppersum.

Boottocht Zonnebloem
4april 2002

Het begonal goed. Men had door
gegevendatikopnummer15woon
de, maar dat moest 20 zijn. Toen
hadik nog vergeten mijnhoorappa
raat in te doen. Bij de Rijksweg
aangekomen, zagenwe eenfiletot
aan Ruischerbrug. We konden nog
al gauw invoegen. maar over de
afstand Garmerwolde - Rollen (Rui·
scherbrug) hebben we bijna een
half uur gedaan.
We waren maar met z'n tweeën uit
Garmerwolde. Uit Thesinge waren
ook slechts twee. Pas tegen half
tien vertrokken we; toen bleek dat
mijnhorlogehet nietmeer deed.
Er waren - met vrijwilligers meege
rekend -nog180mensen aanboord.
Wevoerenrichti ng Groningen,Oos
terhaven, Verbindingskanaal tot
Eelderbrug-Museumbrug. Daar
werd gedraaid.
Een aantal studenten was aanwe
zig om te wijzen op de beziens
waardighedenonderweg, maar na
dat we gedraaid waren heb ik ze
niet weer gehoord. Jammer, want
dit was voor het eerst en onderweg
wordt er nog zo vaak gevraagd :
"Waar zijn we nu?"
We gingen richting Oostersluis het
Van Starkenborghkanaal in, terwijl
we werdenvoorzien vankoffie met
cake. Tussen Zuidhorn en Gaar
keuken werd weergedraaid en gin
gen we dus dezelfde weg terug.
Erwas iemandmet een draaiorgel
tjeaan boord,diesmartlappen zong
en probeerde de mensen mee te

krijgen,doch de meesten willeneen
bee~e praten.
Intussen was het etenstijd en de
vrijwilligers sjouwdenal enaanmet
bladen vol schalen. Daarvoor ge
bruikten ze detrap met smalle en
hoge treden, terwijl er een elec
trisch plateau is. Het kon dan ook
niet uitblijven ... er kwam op de
bovenstetree iemand tevallen. De
appelmoes vloog alle kanten op!
Nog een geluk dat het geen hete
soep was.
Vraag van mij aan een vrijwilliger
waaromze hetplateaunietgebruik
ten. Ja,dat gingenzenudoen, was
veel veiliger. Als het kalf verdron
ken is/Het paard achter de wagen
spannen ...
We voerendusterug,weer doorde
Oostersluis nu het Eemskanaal in.
Ikdacht al dat we vroeg thuis zou
denzijn. Tot aan Hoeksmeer/Over
schild zijn we gevaren; waar op
nieuw werd gedraaid, zodat we te
gen vijf uur terug waren in Rui
scherbruq. Nog geen enkele keer
hebben we zo raar gevaren en ik
hebmealgevraagdoldebrugwach
ters zouden denken dat ons iets
mankeerde.We waren immers pas
debrug gepasseerd enkwamen nu
al terug!

Ondanks al mijn kijken heb ikgeen
wilde beesten gezien, wel dat er
alweer veel landkeurig bewerkt bij
lag.

J. Star-Wassens

GEO kampioen!!
Dit jaar slaagden twee teams erin dekampioenstitel te veroveren! Op 24
april waren deF1pupillen aande beurt. Staandv.l.n.r.: Jaap van Zanten,
Michiel Admiraal, Sander Vos, Jeroen Groothoff, Ricky Kosse en Jantje
van Bruggen. Zittend: Liz vander Giezen, Michiel van Bruggen, Matthijs
Kol en BennievanZanten.Liggend: Folkert van Zanten. (Foto:BertusKol)

Op 16 mei volgdendeCl junioren. Staand v.l.n.r.: Roil V.d. Tuuk. Patrick
vanzanten,Bartv.d.Tuuk,Johan Dreise,Marten Ypey (coach),Pietervan
Zanten, Pauline Benneker, Sander van Dijk, Wisse V.d. Berg en Mark
Sarfo. Zittend: Marco v.d. Belt, Pieter Jan Karsijns, Tjeerd Drabe, Arne
Stiksma en Herman Zijl. Elftalleider Wim Benneker en trainer Dirk Hartog
ontbreken. (Foto: Auke G. Kuipers)

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
+ Pallet- en magazijnstellmgen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens
+ Kantoorkasten
+ Gebruiktekantoormeubelen
+ Enz.
+ "Top way"prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

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

~
PETER KUIL
'j'#'t'lfj /('1I l#i'?', j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 16 90
Fax (050) 542 37 76

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

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schurrerlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
rax (050) 302 11 82
mobiel 065 1533772

JPCOM
computers

.@'. reparaties.@'. upgrade.@'. nieuw.@'. basistraining
windows

inf o/p rij si ijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde
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@Bffi~@wL'"J@[b0
Dorpsweg 46a - 9796 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 - b.g.g. 5494614 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot - Bootcaravan (met en zonder stuurman).
Wij brengen en halen de kano's waar u maar wilt!

Kerkdiensten SOW gemeente
2 juni
19.00 uur Thesinge, ds. Oldenhuis (Groninger dienst)
9 juni
9.30 uur Thesinge, ds. TImmenman (doopdienst)
16juni
9.30 uur Garmerwolde, ds. v.d. Zwaag (Heilig Avondmaal)
23 juni
11.00 uur Thesinge, ds. Baas
30 juni
11 .00 uur Garmerwolde, ds. TImmerman

Agenda
tot 26 oktober
Zomerexpositie in en om Metaal-atelier Herbert Koekkoek
31 mei tot 28 juli
Galerie Abbemaar: tentoonstelling inhet teken van fotografie
6,6,14,15,21,22,28 en29 juni
Bovenrijgerweg 19; 20.00 uur: Voorstelling De Rijge
zondag 2 juni
KloosterkerkThesinge; 15.00 uur: Amarant Ensemble
woensdag 12juni
Tuinkeuring Garmerwolde
donderdag 13juni
De Leeuw; 20.15 - 22.00 uur: Latin Streetdance
zondag 16juni
t Jopje: STOWAWAY; shanties, folk- and seasongs

Dagje uit? Boekje open!
Op 13 mei ishet boekje "Dagje uit? Boekje open !"gepresenteerd bij Alice
van der Wal's Galerie t Lage Land inLageland. Het is een reisgids langs
Drentse en Groningse onderneemsters. Een boekje met veel adressen
van leukewinkeltjes, kijk- en pluktuinen, galerieën en zelfs overnachting
smogelijkheden. In totaal 59 deelneemsters (enkelvrouwen).
Het boekje istebezichtigen (entekoop voor twee euro) bij de deelneem
sters; o.a. bij galerie Abbemaar inThesinge.

De Rijge speelt "Uitgelezen"
Juni isweer de maand dat deschuur vande boerderij Bovenrijgerweg 19
in Thesinge isomgebouwd tot een theater. Toneelgroep De Rijge speelt
"Uitgelezen", met als ondertitel: 'twee manieren om een relatie tebeëindi
gen'. Deze keer inspireerden enkele verhalen van meesterverteller Roald
Dahl De Rijge tot een productie, waarbij de grenzen van het gelezen
verhaal en theater worden verkend. Het gaat omtwee echtelijke relaties,
waar het een en ander aan mankeert en tweeechtgenotes,diehier op een
volstrekt eigen wijze maatregelen tegen nemen.
De regie is deze keer in handen van De Rijge zelf en wel van Nellian
Dijkema en Herbert Koekkoek. De voorstellingen worden gehouden op 6
juni (première), 8, 14, 15, 21 , 22, 28 en 29 juni. De voorstellingen
beginnen om 20.00 uur en kaarten kunnen worden besteld op telefoon
nummer 050-302 44 01 (tussen 16.00 en 20.00 uur) of via E-mail:
DeRijgethesinge@hotmail.com
Het verdient aanbeveling om warme kleding mee tenemen!!

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · OU. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORD HOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624
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Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

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

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garm erwolde

Tel: (050) 54 175 17

De witgoed
elektro specialist.

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

Ookvoorinbouwapparaten.

HOF5TEDE-
~----,,--bCHILDERS v.o.f.



FABER

Josje
NMODE, LINGERIE

DAMESMODE

dé winkel voor al uw
Ondergoed - lingerie

I
Beenmode - Badmode

• Nachlmode &
Damesmode maat 37 t/ m58

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fox (050) 5418995

Peááwle $akn

(~"
'~Manicure?

Voetrenexmassage
z'ónnebank\ \
Bee'h~arsen

prunuss:;àaL5J~
wijk: Selwerd

T elefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

vc rzorgde voeten kom en ve rder

1~\,-\"'STUl>IOI
/"';X::.t3. :r.'_
~~~ '< -

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoop van

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3 Garmer
wolde

({) 050 • 5421615

'BOUWBEDRIJ F

•I
Nijverheidsweg 8

9791 DA Ten Boer
tel/fax (050) 3022510
auto 06 - 53977662

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
MaaikoNen, KlepeJmaaien,
Gewasbescherming,
Groot pak persen,
Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

I,o 0 nbed rij f
--- -"""":.;.-.

N••;r.u~tl..,ff
:.. ,Lageweg 22 G.arm~rwo.l~e ,",
.. (050) 542 15 35 · - ':

Telefoon
06·54611091

Dagelijks geopend van:

Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 tol 18.00 uur

J\I\eubelJ1o'\Clke"ij
é e.-lijk H out \l.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

979 8 PG Gannerwolde
Tel. 050 - 5494580 • Fax 54 945 79

SchoénmäkeriJ"
.-/ - I,y ., ~\ .

SleutelservIce,., IJ .
MiCideljans

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

VAN DIJKEN
Autoschade

Q~.
~ ~.:~,
"~ .-_ iJ..

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14 Wolter
sum
Tel. OSO - 3021796

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen

Za lenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO - 5416244
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F~t~ van de maand

Administratie:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGanmerwoldee.050-5411019
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12.50p.j.
bijautomatische incasso € 10.00 p.j.
Postabonnees € 14,50p.j.
prijsper krant is € 1,00
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neV

Redactie
Redactieleden Garmerwolde:
Willemien Bakker. Marry Burgering,
Carel Hazeveld,DettavanderMolen
en KariaPostma.
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050- 5419630
Redactieleden Thesinge:
Roelie Karsijns, Lucie Kol. Karline
Malfliet.Metha NijkampenTruusTop.
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns 050·30220 71
Eind-redactie
HillieRamaker-Tepper -Dorpsweg 26
9798PEGarmerwolde 050·541 5335
e-mail:
annetteramaker@GRN.albracht.nl

Wist-u-dat ...

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 19 juni
19.00uur,zomogelijk eerder.

• onze beide bibliobusvrijwilligsters
Roelie Karsijns en Lucie Kol een
geheel verzorgdedag indeMartini
plaza aangeboden hebben gekre
gen? Zonder al dievrijwilligers zou
de bibliobus niet kunnen rijden!
• devissende jeugd van Ganmer
wolde weer een gratis jeugdver
gunningkanafhalen bijdesecreta
ris van H.S.V. "De Goede Vangst",
Dorpsweg 68?
• de Garmerwolder fietstocht op
Koninginnedag werd afgelast van
wege hetslechte weer? Zes door
zetters toch zijn gestart en beland
bij café Vaatstra? Eén van hen 
Eitjevan Huis - heeft zelfs de wed
strijd bierschuiven gewonnen!
• WimBenneker uit Garmerwolde
zich tijdens de Gironingen heeft
ontpopt als de fietsende huisarts?
• Rederijkerskamer "Wester" dit
jaar door omstandigheden GEEN
openluchtspel kan opvoeren?
• de Stichting Circuit i.s.m. de
Stichting Oude Groninger Kerken
weer een interessante cultuur-his
torische route heeft samengesteld
met tentoonstellingen indeMiddel
eeuwse kerken van Garnwerd,
Feerwerd, Den Ham. Niezijl enVis
vliet? De deelnemende kerken zijn
kosteloostebezichtigenvan 25mei
Um23juni, zaterdag enzondagvan
13.00 - 17.00 uur.

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

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

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

Groningen: 'szondags vlak voor deetappewedstrijdnaar Munster
was eropde Vismarkteen ontspannen sfeer. (Foto:WolterKarsijns)

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

~ ~"''' \o · ' ln
'''U' ''d ,. 'Cl

Van Introduclieduik
tot Divemaster
• duikcursussen volgens
het PADI systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevetten
• duikreizen, materiaal
verhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

(050) 541 79 41
Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving.com

Lindenlaan 18
9603 DB Hoogezand

en Tjuchem
Tel.lfa x (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81
• ONTWERP . AANLEG

• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

Winkelcentrum
Lewenborg
Kaj uit 322-C

Groningen
Tel. (050) 5424519

van maat 44 t/m 176

Zomerexpositie in galeri
entuinen metwerk uit
eigenatelier.

Gast-exposanten:
Erna Jansen
Keesvan Raaij
Ton deVreede

KleineDoerak

. /i'/l /i'Y- EN.
K..INOER..K..LEOfNG
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