
R & TllESINGER
E SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde Thesinge en omstreken

28e jaargang juni 2002

Een dag vol magie
"Willen diegenen, diedringend tot het klooster willen toetreden, nuhunhand opsteken?" Forsend kijkt pater Innocentius dekerkgangers
aan. Niemand verroert zich. Hier en daar giechelt stiekem een kind; volwassenen kijken volverwachting depater aan wat ernuzal gebeuren.

Monnikenweekend in Thesinge. (Foto: Henk Remerie)

Zal de paterinwoede ontsteken en
iedereen een langgekweldleven in
het vagevuur voorspellen? Geluk
kig blijkt pater Innocentius zo 'n
kwaaie nog niet: hij geeft ze waar
voorzezijn gekomen: de magievan
een verhaal!
Op zaterdag- en zondagmiddag 8
en 9 juni stond het klooster van
Thesinge centraal in het verhaal
over de avonturen van pater Mar
ceüus,dieinde 7e eeuw v.Christus
het christelijk geloof naar Thesinge
bracht. De Stichting Oude Gronin
ger Kerken had verhalenverteller
Marcel van der Pol ingeschakeld
om als pater Innocentius de kinde
ren in woord en gebaar de gehei
men van het kloosterleven uit de
doeken te doen.

De twee dagen werden georgani
seerd in het kader van de mani
festatie "De magie van het boek".
Van 5 tot en met 16 juni stond de
provincie Groningen inhet teken van
hetboek 188inzenders hoopten dat
hun creatiegekozen zou worden als
nummer 1 inde wedstrijd "Maak je
eigen Boek!". er kwam een speciale
publicatie uit over de eerste inGro
ningen gevestigde drukkers. gehe
ten "Zoals het Gedrukt Staaf . inde
stad waren er boekenbeurzen. le
zingen en voordrachten en op 8en 9
juni waren er gevarieerde boeken
routes uitgezet door de gehele pro
vincie. In verschillende dorpen ston
den schrijvers en hun geschriften
centraalindevorm vanliterairewan
del- en fietstochten. exposities en
lezingen en inThesinge vormden de
13e eeuwse geschriften van de ab
ten Emo en Menko de basis voor
een spannend verhaal.
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Met galmende stem vertelde pater
Innocentius hoe pater Marcellus de
strijd aanknoopte met deheidense
rituelen op de veengronden rond
om Thesinge. De dorpelingen had
dende bouw vaneen houten kerkje
niet inde weg gestaan.maar waren
met geen stok dekerk intekrijgen.
Liever gingen zij bij nacht en volle
maan naar de eikenboom buiten
het dorp.waar de magische Sybille
de goden aanriep voor betere tij
den. Deze bijeenkomsten mond
den regelmatig uit inwilde feesten
van dans en zang, tot grote ontzet
ting van pater Marcellus! Om de
zielen van zijn ontaarde dorpsge
noten teredden,groefdepatereen

gang onder het klooster door naar
de eikenboom en verraste daar op
een nacht de feestende meute:Sy
billeschrok zich een hoedje en viel
van schrikinde vijver; het oude wijf
verdronk jammerlijk.
Pater Marcellus kon zich vanaf die
nacht verheugen op volle bak inzijn
bescheiden kerkje. Helaas werd zijn
overwinningsroes overschaduwd
door schuldgevoelens: hij had ie
dereen gered van het vagevuur,
behalve één:Sybille! En zijn gewe
ten knaagde. Om haar ziel te red
den. ging erelke nacht een groep
monniken alzingend naar de vijver
onderdeeikenboom ... en elke nacht
kwam Sybille een klein stukje bo-

ven het water uit. De volhouder
wint;maar na ruim driehonderd jaar
nachtenlang zingen. kregen de
monniken last van hun keel.Geluk
kig kwam erversterking indeper
soon van een rondtrekkende trou
badour (een zingende. dichtende
en verhalen vertellende man of
vrouw. die langs deadellijke hoven
trok om deverveelde edellieden te
vermaken met smakelijke beleve
nissen van zondaars.zielepoten en
miskende geliefden). Deze trouba
dour volgde op een nacht de zin
gendemonniken, nieuwsgierig naar
dit nachtelijk terugkerend ritueel.
En daar zag hij Sybille; die geen
oud wijfbleek tezijn maar een won-



derschone vrouw, waar de trou
badour als een blok voor viel! Hij
zongmeeen hieldniet meerop;en
zong zeven weken en een nacht
totdat Sybille geheel uit het water
kwam. En ze leefden nog lang en
gelukkig.
En pater Marcellus kon eindelijk
rusten: zijn werk in het aardse be
staan zat erop.
Het houten kerkje kreeg in de 13e
eeuw een duurzamer behuizing in
de vorm van een serieus klooster
van steen. En zo geschiedde.

Ook al is het kerkje nog niet half
gevuld,alleaanwezigenhebbenzich
drie kwartier laten meevoeren op
een locht door het kloosterleven in
deMiddeleeuwen,een levendatvoor
velentoch vaak een mysterieis.
Om een jongere doelgroep te
enthousiasmeren voorde oudeker·
ken en kloosters in de provincie
Groningen, organiseert de Stich
ting Oude Groninger Kerken edu
catieve projecten, waarvan de
Focke-dagen in Westeremden in
middelsalmeerbekendheidgenie
ten. Bijbehorendekinderboekenen
lesmateriaal zijn tekoop inde boek
handel en werdenzaterdagenzon
dag door een aantal charmante
nonnen in bruine monnikspijen te
koop aangeboden. Waarschijnlijk

"De Soos"

waren de pest, de kerstvloed en
andere misère vande 13e eeuwer
de oorzaak van dat er bezuinigd
was op hun gewaden.
Jammer was het dat het bezoe
kersaantalvande voorstellingen (elk
van een klein uur) tegenviel we
gens activiteiten in Garmerwolde
en omgeving. Desalnietteminheeft
pater lnnocentius debelangstellen
den in de greep van het verhaal
vastgehouden:prachtigezang,k1ok
kengelui, kaarsen en het grote
magieboekgaven jehet gevoeleeu
wen terug te reizen in de tijd.
En latenwe vooralde pijlers van het
kloosterleven niet vergeten: de
broeders, tot indetail en met grie
zelig veel overgave gespeeld door
onze eigen dorpsmannen! Geze
ten in een halve kring rondom de
abt, belichaamden zij het ware
monnikenwerk: bidden, werken,
etenen slapen.En natuurlijktussen
de bedrijven door even een kopje
koffie, eensigaretjeofeen biertjein
het zonnetje op het kerkhof.

"Zijn er nu nog belangstellenden
voorhetklooster?" galmde de vraag
van pater Innocentius door dekerk
aan heteinde van zijnverhaal. Nie
mand stak zijn hand op ...

Karline Malfliet

Op de boot van Havenga zongen "De Raaitvinken"uit Harkstedezich de
longen uithet lijf! (Foto: Henk Remerie)

Optreden "De Raaitvinken"
Wel eens meegemaakt dat ereen auto en een trekker over hetpodium
denderen?
Datoverkwam ons dinsdagavond 21mei, toen wij naarhet shantykoor"De
RaaiMnken" uit Harkstedekwamen luisteren.Zij zatennl. op deboot van
de familie Havenga en wij vóór "de Leeuw". Het was mooi weer, je kon
zonder jas buiten zijn.

En hoe kwam dit koorop dieboot terecht?
Het 35 leden tellende koor (alleenheren,dameszijnnietwelkom) bestaat
nog maar twee jaar en repeteert elke dinsdagavond in "de Roemte".
(Volgens één der zangers zijn mooiste avond van de week.) Omdat
shantyliederen van oorsprong werdengezongen om hetwerk op zee te
verlichten, wilden ze graag een foto op een boot. Via via kwam het voor
elkaar.Als tegenprestatiewilden ze wel eens eenkeertje komen oefenen
op de boot.

De klaverjasavond in juniheeft de volgende winnaars opgeleverd:
1. Simon Veninga 7529
2. Henk Vliem 6443
3. Joke Vliem 6431
De eerste prijs, gewonnen door Simon Veninga, werd aangeboden aan
poedelprijs winnaar Detta van der Molen met 5405 punten.
In juli wordt er niet gekaart. De eerstvolgende avond is op dinsdag 13
augustus.

Het optreden
Zezongen inhetNederlands,Gronings,DuitsenEngels.Dedirigent (goed
van detongriemgesneden)praatte deboelaan elkaar.Bekendeliedjesen
bekende melodieën,zodatjevaakmee konzingen ofneuriën.Er werd ook
à capella en solo gezongen. Toen ze zongen "Rolling home, across the
sea". konhet voor mij nietmeer stuk. Ikheb genoten in ieder geval.

Janna Star

~Jmî{h;j s!}nil ~rnBming Stiefbeel1 el1 ZOOl1

BIED TE KOOP AAN: TE KOOP GEVRAAGD:

2

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

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

Stripboeken roortent oeleprijj

Stalramen
Oud gereedschap

hmde~ ' onder:l1~ming

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
U1gmmlweg 147· mi RR Groningen
tel. D50·549!913 · fal 050 -5491660
aalolel. 06·mm 19

Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanaf 749,
• Speel~oed • Toilet en Cadeau artikelen. Video
banden 240 minuten 6,- per .tuk • Aardewerk/pone
lein voor minder dan de halve prij.

UI~enmawe~ 14 - 9731 as Gronin~en - (050) 549 00 70



"125 jaar"
Reünie OSS Garmerwolde

7 September 2002. Dan is hetzover. 125 jaar .,.wat een tijd! Daar ga
je niet zo aan voorbij. Er is een reünie commissie in het leven
geroepen. Deze mensen- drieheren enzes dames -zijntwee jaar lang
intensief bezig geweest om alles rond te krijgen.

AI met al zijn de dames en heren
goed op weg. Alles verloopt prima;
geen geharrewar, echt geheel vol
gens plan. Met een strak schema;
zehopen dat 7 september eenge
wéldige dag wordt!

Marry Burgering

15.00 uur

14.30 uur

Het programma op zaterdag 7 september ziel er als volgtuit:
13.30 - 14.30 uur Ontvangst inde feesttent aan de Dorpsweg

(naast deRabobank)
Officiële opening vandereünie en de
presentatie van het jubileumboek
Gelegenheidom onderhetgenotvan een drankje
met klasgenoten herinneringen optehalen
Wandeling door hetdorp. Een bezoek aan
de school en aan de kerk; inbeidegebouwen
is een tentoonstelling
Broodbuffet
Bijpraten
Gevarieerd avondprogramma
Officiële afsluiting van dereünie
Muzieken dans

18.00 - 19.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.00 uur
22.00 uur
22.1 5 -

16.30 uur

Reüniecommissie OBS Garmerwolde; v.l.n.r. Vera van Zanten. Dick
Groenhagen. Wies van der Molen, Ed Welling, Janna Hazeveld en Anje
van Dijken.Zittend: Janlje van Bruggen. Jan Wigboldus en Jopie Kappe
tijn. (Foto: Henk Remerie)

Ook TV Noord komt de schoolnog
bezoeken; onze weerman Jaap
Nienhuisdoet danzijn weerpraatje.
Wij hopen dat hij ietsgoeds inpetto
heeft; zondergoedweer kunnenwij
niet.

boeken kunnen - indien gewenst .
alsnog worden besteld; tevens kan
menzich nogopgevenvoorde reü·
nie bij JopieKappetijn, telefoon 050
541 93 86. De sluitingsdatum is 30
augustus.
Men kanook alleen het avondpro
gramvolgenen betaaltdan ê 10,00;
dat begint om 20.00 uur. Daar tre
den o.a. op:deHarmonie, Rederij
kerskamer Wester, het Gemengd
Mannenkoor en deschool.
Tot 22.00 uur ishetofficiële gedeel
te. Daarna is er echt ontspanning
en wordt er gedanst op de muziek
van de band "Feed Back". Tegen
betaling van € 5,00 kan een ieder
hiervan genieten.

Er is ook een tentoonstelling in de
school en in de kerk. De kerk had
namelijk een vinger indepap bij het
onderwijs; al sinds 1599. In die tijd
werd er onderwijs genoten bij de
meester thuis. Dat ging toen zo.
Gelukkig is daar veel verandering
in gekomen_

Op 6september iseral ietsvoor de
kinderen; dan treedt namelijk de
theatergroep "lthka" op. De hele
schooljeugd is van harte welkom.

De commissie bestaat uit:
Jan Wigboldus, voorzitter, Janna Hazeveld, vicevoorzitter/penningmees
ter. Jopie Kappetijn, secretaresse, Anje van Dijken, geheugenfenomeen
Ed Welling, voorzitter van "het boek", DickGroenhagen, deskundige op
alle fronten, Vera van Zanten, tentoonstelling, Wies van der Molen,
tentoonstelling en Jantje van Bruggen, Ouderraad

Het boek is ook een verhaal apart
Zeer veel mensen zijn hiervoor be
naderd, af en toe werd het zelfs
nachtwerk.Vooral inZuidlaren!Heel
veel gelachen, veel foto's en anek
dotes.
Ook dearchieven zijn grondigdoor
gespit. Daar zat veel bruikbaar ma
teriaal in. De eindredactie van het
boek is in handen van Tiny Smit;
vormgeving: Hanny Kalk. Ook deze
dames niets dan lof!
Op 7 september worden de jubi
leumboeken aangeboden in de
school voor € 18,00 per stuk. De

Ze hebben werkelijk heel hard ge
werkt. Met heel veelplezier. Zo heb
ben ze 700 brieven verstuurd met
uitnodigingen, dus veel vouwen en
postzegels likken.
Er zijnzeer veel reacties binnenge
komen. Zo komt uit Duitsland Arie
Terpstra; uitAustralië Rika Boer. Zij
komt écht! LenieMulder uitCanada
isnog even afwachten; zij heeft na
melijk vakantie en andere bezighe
den, maar doet haar best om tóch te
komen. Dan nog de dames Janna
Groenevelden Gretha Stollenga;en
nog vele andere. De oudste leerlin
gen diekomen, zijn ± 88 jaar oud.

NIJDAM
Installatietechniek VAATSTRA B.V.

elektrische installaties

KEUKEN- EN VLOEREN
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Koldingweg 5
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050 · 5498416
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Feestelijke seizoenafsluiting vv GEO
Traditiegetrouwwerd op7en8 juni het voetbalseizoen op feestelijkewijzeuitgeluid in een weekend met diverse evenementen. Op vrijdag
zijnalle voorbereidingen getroffen: tenten, biertap, zitjes en ophet hoofdveld drievolleybalvelden. De lucht betrekt, hetbegint te regenen
energer nog, het houdt nietweer op!

\
-~ -----

Om half zeven spoedberaad, alle
improvisatietalent wordt gebundeld
en men gaat met tien volleybatteams
de zaal in. Iedereen heeft begrip
voor de situatie en doet welgemoed
zijn best. Na afloop ishet ouderwets
gezellig inhet clubhuis. Prijzen wor·
den uitgereikt aan het team Ritsema
uit Thesinge, de beste protesse
nals,hetNijdamteam,de besteama
teurs en aan Gaarmwol United, het
team met de meeste punten tegen.
Hierna maakt de voorzitter, Jan van
der Tuuk, bekend dat de club - na
zes jaar clubhuis · een heuse prij
zenkast heeft.Sip VisseruitGronin·
gen heeft hem in nauwe samen
spraak met Jantje Ganzeveld en het
bestuur ontworpen en gemaakt. In
een bomvol clubhuis wordt hij door
Janije en Jan onthuld.

Het traditionelevoetbaltoernooi start
opzaterdag metwedstrijden van de

F·jes tot en met de B-junioren. Op
het hoofdveld spelen de E en F
teams op een half veld. De B en C
teams spelen opeen groot veld en
deA-junioren doen mee inhet mid·
dagprogramma. Het is een drukte
van belang op develden en in het
clubhuis.
Ook het ouderlkind penaltyfestijn is
een succes. Vierenveertig koppels
nemen deel aan de strijd om de
bokaal. Het duo Tim en Koos van
de Belt passeert de keeper het
vaakst en doet dit al voor het derde
jaar!

Burgemeester opent nieuwe kleed
accommodatie w GEO
In zijn welkomstwoord aan burge
meester Rika Pot en degrote scha
rebelangstellenden blikt voorzitter
Jan van der Tuuk terug op het poli
tieke besluitvormingsproces,datge
durende enkele jaren aan debouw

isvoorafgegaan. Vervolgens roemt
mevr. Pot inhaar toespraak de am
bitie en vernieuwingsdrang bij de
voetbalvereniging GEO. Zij over
handigt een wedstrijdbal aan Es
ther Nijdam. het jongste meisjeslid
van de vereniging. Esther schiet
deze bal met een weigernikte trap
doordepapieren deur van hetnieu
we kleedgebouw. De jeugd van de
w GEO, opgesloten achter deze
papieren deur,uitzijnvreugde over
deze vrijlating door honderd kleuri
ge ballonnen het luchtruim telaten
kiezen.

Ruim tweehonderd mensen nemen
na afloop hiervan deel aan een ge
zamenlijke barbecue, muzikaal op
geluisterd door een wervelend op
treden van dein de regiozeer be
kende diskjockey Douwe Westra.

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

• Zink
• Dakbedekking

/

050-3010735
0598-393504

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

7
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NIJDAM

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

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

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 5751
www.nijdam.nl
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Thesinger fietstocht tóch doorgegaan!
Ha, defietstocht van Dorpsbelangen Thesinge! Het foldertje datinde
bus viel, meldde dedatum: vrijdag 10mei.
Maar dat ging niet door, vanwege Hemelvaart (daags ervoor) en
allerlei mensen dieop vakantie waren.

Meer dan tweehonderd voetballers
beginnen 's middags bij stralend
weer aan het 7 tegen 7 toernooi.
Eenentwintig teams zijn opgedeeld
invier poules en strijden tot een uur
of vijf om de eeuwige roem.
Na deprijsuitreiking worden de bar
becues ontstoken. Er nemen ruim
tweehonderd mensen deel aandeze
feestelijke maaltijd. Ondertussen
startDorpsbelangen op deze prach
tige zomeravond met de Open Gar
merwolder Jeu de Boules kam
pioenschappen. Een spannende
strijd, die door de rasechte Geolo
genEdwin en Gertjan Stiksmawordt
gewonnen.

Het nieuwe foldertje dat in de bus
viel , meldde: vrijdag 24 mei. Vol
goede moed pompten we die week
de fietsbanden hard.We keken ook
bezorgd naar de weerberichten en
delucht ... en terecht, zo bleek wel.
Vrijdag stond er een straffe wind en
er vielen gemene buien. Tegen zes
sen besloot Dorpsbelangen de fiets
tocht maar uit testellen.

Vrijdag de 31e? We hielden onze
adem in, maar ...het ging door en
het was ook nog prachtig weer.
Gelukkig,want de organisatie had 
zoals altijd - een fraaie tocht uitge
zet. We fietsten naar Ellerhuizen
(waarvanwege deopgebroken weg
Ten Boer-Bedum opvallend veel
auto'szich verdrongen om die lasti
ge fietsers voorbij tekomen), daar-

In het clubhuis komt men later in
beweging als Douwe Westra zijn
wervelende DJ show start. Tot inde
kleine uurtjes wordt er gedanst,
gepraat en gezongen.
Op zondagochtend begeeftde voor
zilter zich,gebruik makend van nog
slechts één functionerend been,
enigszins moeizaam naar het GEO
complex. Nagenoeg alles isal op
geruimd en de hele "crew"zitgezel
lig aan een kop koffie na tebabbe
len over weer een zeer geslaagde
seizoenafsluiting.

Truus Top
Foto 's: Henk Remerie

na naar Adorp en naar Wierumer
schouw. Daar wachtte een leuke
verrassing, namelijk een ontvangst
bij Wim en Betty Haak (oud-corps
genoten). Zij hebben daar een ka
noboerderij, paarden en wat alniet
meer. Aanradertje om eens langs
tegaan voor een kanotochtje!
Hier vandaan ging de tocht richting
Zuidwolde en via Noorddijk en het
Boer Goensepad weer terug naar
Thesinge.

De 24 deelnemers - zes méér dan
vorig jaar - waren allen dik tevre
den. Het was een geslaagde fiets
tocht en de organisatoren (Roelie
Dijkerna en Roelf Jansen) worden
weer hartelijk bedankt.

Elisabeth Talenaar

Ook
voor

• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 - 3021715

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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Vrijdag 31 mei was er in dorpshuis "DeLeeuw" weer een medaltest,
georganiseerd doordanscentrum "Step by Step".

Medaltest 2002

Sa/sa-probeer-avond in Garmerwolde. (Foto:Henk Remerie)

Medaltest, wat is dat?
Nou, dat is afdansen, in dit geval
stijldansen voor een diploma. Ook
dit keer was lneke Gossen weer
bereid om ons tebeoordelen. Voor
Johan Tammeling en mijzelf, Hilde
Remerie, ging het dit keer voor het
diploma Goud Ster. Om ongeveer
half negen begon het echte werk.
na nog even ingedanst te hebben
voor het Standaard gedeelte.

Cha, Rumba, Jive en als afsluiting
dePaso Doble.Deze laatste isvoor
al moeilijkomdat je gelijk op moet
gaan met de andere paren.

Voor ons en de andere paren zal
het er weer op en Udia en lneke
gingen de diploma's schrijven. On
dertussen kon ergedanst worden.
Eindelijk waren ze klaar en werd
ieder paar apart, per nummer, om-

Suzan Benneker

Hifde Remerie

Ineke Gossen overlJandigtJohan en
Hilde hun diploma; Udia Westers
feliciteert hen. (Foto: Henk Remerie)

Na dit alles werd lneke Gossen
bedankt voor het beoordelen; ze
vond het net als voorgaand jaar
weer erg leuk om tedoen.De avond
werd afgesloten met een Slotbal,
wat tot in de late uurtjes duurde.
Ookditjaarwas hetweer een stress
volle, maar geslaagde medaltest
avond.

geroepen door Michel en kon jehet
diploma ophalen. De dames kre
gen bovendien een gele roos van
Lidia.
Mijn cijfers en die van Johan waren
boven verwachting; ik zal ze niet
allemaal noemen, maar neem van
mij aan dat het heel goed was.
Jammer was wel, dat niet iedereen
meer klapte voor de laatste paren.

Michel van Dijken ver
telde hoe deavond zou
worden ingedeeld. We
begonnen met Brons en
Zilver; zij gingen deEn
gelse wals, Tango en
Quickstep dansen. Ge
volgd door de danspa
ren van Goud;die dans
ten deSlow Foxtrot. En
gelse wals,Tango en de
Quickstep. Daarna kwa
men Johan en ik voor
Goud Ster en wij moes. L....._-----'

tende Engelse wals.Tango.Ween
se Wals.Slow Foxtrot en Quickstep
dansen.

Dit was alleen nog maar het stan
daardgedeelte; het Latijns Ameri
kaans zou daarop volgen. Maar we
kregen gelukkig nog even de mo
gelijkheid om intedansen voor dat
gedeelte.Lidia.de vriendin en dans
partner van Michel, hielp waar no
dig. Ook bijons, want erging iets
niet helemaal goed met een pas
van deCha Cha Cha.
Ook de countrydansers kregen de
gelegenheid om te oefenen voor
hun gedeeltedatna depauze kwam.
Ikmoest nog even wachten terwijl
ikal zo zenuwachtig was; want met
Latijns Amerikaans komt het erop
aan, dat zijn toch wel de moeilijke
danspassen.
Maar eindelijk was het zover. We
begonnen gelijk metdemoeilijkste:
deSamba.Gelukkig maar,dan had
den we die gehad. De Cha Cha

Scott-USA
Be-One

Siem

SiemBijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleidemonteurs inhuis om ~ merken
auto's in topconditie te houden en te brengen......

Gazelle
Batavus

Op al onze reparaties BOVAG Autobedrijf
3 mnd. bo(!ag garantie Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

Latin Streetdance

@ Belga F.-e tse n ",,,,,,,,,otrumLeweobo<.
Karuft 272, 9733 CT

• 050·542 22 S2. Groningen Be~.Fi."eo<!l12m,,.n'
RUIm en gratiS parkeren'

De basispassen van de Merengue worden gecombineerd met een stukje
streetdance. Daarna komt de salsa aan de beurt. Jammer dat ergeen
heren zijn.want de salsa injeeentje dansen isvrij lastig. We sluiten de les
afmet wat Cubaanse salsa. Als jeal deze dingen samenvoegt. heb jede
Latin Streetdance.

Iedereen is erg enthousiast en over een vervolgcursus wordt gedacht.
Jongens, kom erook bij.want deze vorm van dans iserg leuk en zekerde
moeite waard!

Donderdagavond 13 juni, 20.15 uur in dorpshuis "de Leeuw": 15
meiden krijgen salsa-les van Rikki van Leeuwen van dansschool
Salsaroy uit de stad.

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparalie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB·kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

[~~Oi)@'" @[i) @@@((\:5'@[(DDQ!]Q!]()'[b@@]l?~tr

@Bffi~[3w\i.10110
Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 - b.g.g. 5494814 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot- Bootcaravan (met en zonder stuurman).
Wij brengen en halen dekano'swaar u maar wilt!

- _._ _ .._- -_ _ _- _ ._ - - - - - - - - - - - ,



Dagtocht reisclub Garmerwolde/Theslnge
Woensdag 19 juni organiseerde dereisclub GarmerwoldelThesinge weer een dagtocht.

Om ± half acht werd vertrokken sen,waar de rondvaartbootalklaar
vanuit Garmerwolde. Het beloofde lag voor een tochtje op de Linge.
een mooie, zonnige dag teworden. Aan boord werd een broodmaaltijd
Gelukkig niet zo warm als debeide geserveerd. Heel gezellig. Op dat
dagen ervoor. De reis ging naar de moment regende het een beetje;
Betuwe, naar het Lingedal.ln Stap- gelukkig niet lang, zodat we boven
horst bij restaurant Beugelen werd op de boot van demooie omgeving
gestopt voor koffie met gebak.Toen konden genieten.
ikde baas een compliment maakte
voor de lekkere koffie, zei hij: "Ikzal Daarna werd de reis vervolgd naar
t doorgeven aan Douwe." De reis Erichem,naarhetfruitmuseum.Hier
werd vervolgd richting Geldermal- kon je zien hoe ervroeger geleefd

en gewerk1 werd inde fruitteelt. Er
was ook een winkeltje bij, waar je
van alles kon kopen. TIjdens de
koffie/thee met appelflap werd een
film vertoond over de teelt en de
pluk van de oogst.

Een paar dames hadden de film
bijna gemist: ze hadden zich laten
opsluiten inhet museumIZe waren
zo druk aan de praat, dat ze de tijd
vergeten waren.Gelukkig voor hen

verscheen deredder indevorm van
Omke Postma, die ervoor zorgde
dat ze bevrijd werden.
De tocht ging verder door 'tGooi en
Flevopolder naar Giethoorn, waar
inDwarsgracht inde Otterskooi een
heerlijk diner voor ons klaar stond.
Voldaan ging het huiswaarts en om
ongeveer half negen waren weweer
in Garmerwolde. Een lange, maar
mooie, gezellige dag was weer ten
einde.

OogMerk
OPTIC IEN

.. Bl o emb i nd erij-
~J~ Lupine
~ Hoofd..-...::g7 0 .

~
~ Q~1 1 AJ ~ncs:ede •

.. ,/ \~ Tel: 0 5().4040791 •

Fax, 050-404085 9 •

Sierbestrating

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modernecontactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Showterras 3000 m2 Boekholt - Hensbroek
Bornholmstraat 4 - 9723 AX

Groningen Telefoon (050) 313 86 00

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508 Wigboldstraa1 6, 9791 CR Ten Beer- Telefoon (050) • 3022151

H. Westerstraat18 Ten Boer 050·3021227

VAN 81een's
5AKKEI:2IJ

sanitair en verwarming

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

..".,............B__U~RINGA
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Begin juni liepen kinderen uit
Thesinge deavondvierdaagse in
Ten Boer. Het was deeerstekeer
dat we als groep meededen. Er
liepen dagelijks18kinderen mee:
14 kinderen voor de 5 km en 4
kinderen voor2,5km. Daarnaast
liepen er op sommige avonden
een aantal kinderen mee voor
een dagmedaille.

We startten 's avonds om zes uur
vanaf het Buurhoes inTenBoer en
liepen in een lange rij de route.
Ondanks de dagel ijkse dreiging
van regen hebben we geen drup
peltje gevoeld en het was nog lek
ker warm ook! We konden elke
dag inI-shirt en korte broek lopen.
Geweldig toch !

Deeerste route gingdoor het dorp
en we kwamen daarbij langs
Bloemhof, waar een aantal bewo
ners met dienbladen vol snoepop
de kinderen wachtten; wat een
verrassing !
Detweede avond was ereen prach
tige route doorde weilanden,waar
bij we langshet voormalig tuincen
trumRidderkwamen.Beide dagen
kregen we bij de controle wat te
drinken,maar de derdedag ...kre
gen we ijs! Nadat we langs cam
ping De Banjer hadden gelopen,
vervolgdenwe onze route en moes
ten - jawel - op de tenen dwars
door destallen, waarbij de koeien
ons wel heel erg verbaasd aanke
ken. En eenmaal uit destal? IJS!
De laatste avond maakten we na
degebruikelijkewandeling nogeen
ererondjedoorhet dorp,waarbij er
veel familieleden en belangstel
lenden langsdekant stonden met

bloemen. Ook juf Greet was erbij!
Alle kinderen liepen trots met een
medaille op,delaatste ronde ach
terde muziek aan !

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

Tevens:
Suede -reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

We kijken terug op vier gezellige
dagen met leuke kinderen en be
geleiders.
Volgens jaar lopen we zeker weer

Autorijschool
VRIESEMA

Vamo r L.M.I. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur,

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

meelEn dan hopen we opnog veel
meer kinderen.

Gonny Sloot

Greeljevander Laan,amazonevan
de Martinimanege, won goud in
Deventer. (Foto: Henk Remerie)

.... .

.... d. Ploeg

~
.~. i!l8!!!3

QUICIC-5TEP '
flOOR

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!

AGTER
WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ

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



CAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artikelen
en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEl'\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 4040

lvf~!A"tV

lvf~
Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 - 54 16272

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I Pensionstalling

.I Tevens ter dekking: de
bewezen NRPS-rijpaard 
hengst Romantoco en de
uniek gougeel met zwarte
ponyhengst (1.48m) Roman
tic Popcorn v. Romantico

DOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines
• CASE-Ifl . ALO . LELY

• flAROI . FELLA
• KVERNELAND. KONGSKIL

DE . FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW. TORO
• STIGA . flUSCVARNA

• MTD . GARDENA. BISON
• ZIRCON• CRAMER

LA NDBO UWMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5 Ten Boer (OSO)3023614

Veeservice
R. van der Woude

Klauw verzorging
Diergeneesmiddelen

en -benodigheden

GARl\1ERWOLDE
rf) (050) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

Dierenspeciaalzaak

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

Kijk of Bel
Kajuit 284
Winkelcentrum
Lewenbo rg
(050) 5415553
• Bezor gen in over leg

~~
~~ DAMES EN K::,~,::p~~:~,~

/

" Hendrik Weste rstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefo on (050) 302 34 I7

Rijschool

Severijn
auto & motorrijden is

meer dan alleen jezelf
ve rplaatsen

/.

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

BOUW v.o.l.

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

'ovens u w adre S. voor
ecologisc he pfoduc ten

Dorps.veg 1 . G arm erwolde
lel : 050 - 404 2 9 2 1

b .g .g . : 050 - 54184 62
Pa x: 0 5 0 - 4 0 4 29 22

• gro e n te n & fr u it
• aa rda p pele n
• s c har r elei e r e n
• vlee s
• boe r e n zu ivel
• sala d e s & rauwkost

L)irecre hoerderijlJerkoop

. d i v e r s in g ro e n ten & fr ui t !
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Allemaal
(De grens ligt bij bouwjaar 1977)
Op 26 mei werd voor de vijfde maal de Grunneger Kroug'n Rally
gereden. Een lustrum dus. Organisatoren Fedde Dokter en Hans
Thedinga hebben een record aantal aanmeldingen gekregen: 150!
Daar 110 tochecht hetmaximum aantal deelnemersis,moestener40
krougenJoldtimerliefhebbers teleurgesteld worden.

Tijdens dezerally werd ook hetdorp Thesinge aangedaan. In t Jopjewas
een stempelpost enkonden de reizigerseen kopkoffieofandere verfris
sing gebruiken. Vanwege de drempels kon er helaas nietover de Schut-
teriaan worden gereden. U-ti g 1 b
De start en finish was - als vanouds · bij café Vaatstra in Zuidwolde. 1]e ymc U
(Foto's: Andriesvan der Meulen)

Bovag-lid - OH. SUZUKI dealer

Rijksweg 15
Garmerwolde

(OSO) 3021624

RoelieDijkema

Jt
'

':. ~. :0~ ,
- .-J'" ..

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

HOF5TEDE-
~----=--bC H I L DE RS v.o.f.

De witgoed
elektro specialist.

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

Ookvoorinbouwapparalen.

• poesjes zoeken baasje. Fam. Vaatstra, 050·302 35 29
• fietssleutelgevonden van een Axa slot. Te bevragenbij Marcel

Kol, Smidshoek. (050) 30221 81

Stoomfluitie

Opdelaatste gymdag - 25april- gingen we weer een middag opstap
met elkaar.

Omdathet onshet vorig jaargoed voldaan hadin"deSchakel"inMidwolda,
hadden we besloten er nog eens heen te gaan. Om half twee werd
vertrokken uit Garmerwolde en tegen half drie waren we in "de Schakel".
Eerst werd koffiegedronken entoengingen we bowlen tot half vijf.
Er werden driegroepjes gemaakt. De eerste prijs was ditjaarvoor Aaltje
Steenhuis. tweede werd Rika Boer en derde Jantje Ganzeveld. De
poedelprijs was dit keer voor Anje van Dijken.
Daarna gingenwe lekkerdikdakken met elkaar. Het eten was geweldig!
Van kip tot vlees en vis, van alles waser. Voor elk wat wils. Vooral het
toetje. ijs of pudding met warme kersen en chocoladesaus, viel in de
smaak. Jammer. dat je niet meerop kon. Dik en rond gingen we huis
waarts.
Een mooie en gezellige afsluiting van het seizoen. Op 5 september
beginnende lessenweervoor de 50-plussers.Nieuweledenzijnvan harte
welkom. Enu weet het hé: 'Beter bewegen is heel goed voor ouderen:

Geopend:
di .·do. en vr. van 11.00 tol 17.45 u ur

zaterdag van 10 .30 to t 17 .00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 54175 17

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

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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De sponsorloop van "De Til" Vakantie!
Eindelijk was het dan zover: 19 juni! Na veel voorwerk van het organiseren en het vol krijgen van de
sponsorkaart, klonk het startschot. De scholen hebben hundeuren

weergesloten ...Velen -grooten
klein - trekken erweer opuit. De
thuisblijvers zullen het met wat
minder service moeten doen:
• Johan&AaIije,onze brijven·
ters, gaanvan 8Urn 20 juli van
hun welverdiende vakantie ge
nielen.
• Ook de AgriShop blijft van 15
juli Urn 5 augustusgesloten.
• Dokter Friezema neemt de
kuier1alten van 27 juli tot 17
augustus. Waarneming door
dokterL. Ensing,Groene Zoom,
Ten Boer: telefoon 050-302 14
87. Denk aan uw herhalings
medidjnen!

Rest ons nog iedereen - uH of
lhuis - een prettige zomer te
wensen.

Reina Busscher

een mooi speelattribuut op het
plein.

ton en het envelopje trekken niet.
Nu maar hopendat deschool vol
doende geld heeftopgehaald voor

Alseerste gingen degroepen 1Um
4 lopen;hetkleinerondje,maar ze
waren er niet minder fanatiek on
der. Met verbeten gezichten en
rode hoofden werden er heel wat
rondjes volbracht: menig opa of
oma zal spijt hebben gehad van
het bedrag per ronde dat ze had
den ingevuld.

Na een twintig minuten kwamen
de hogere groepen aan de start
voor een groter rondje. Ook hier
was er vuur volop.
Gelukkig was het weer ons goed
gezind en kon er na afloop ophel
schoolplein ook nog genoeg om
gezet worden indevorm van ham
burgers, ijs, suikerspinnen, soep
en vloeibare versnaperingen. En
natuurli jk ontbrak ook degrabbel· Klaar voor de start! Sponsorloop "De Til". (Foto: Wo/ter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

A4mi.i"'41j,. Ritsema
cf brlaJti figativu,h llro I

Uwadres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schurterlaan46
9797 PCThesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Heinder
vld Veen

Voor bedrijvenen particulier
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
. Palletwagens
• Kantoorl<asten
• Gebruikte kantoormeubelen
• 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

JPCOM
computers
.;fY. reparatiesv.upgradev.nieuw
f,i"Y . basistraining

windows

info/p rijs l ij st:
www.jpcom.nl
050 . 549 07 75

of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanlegen reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
';I#'t'(d':l1ad#;I~W
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050)542 18 90
Fax (050) 542 37 78

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paarjaar
stoppen met werl<en omvoordekinde
ren tezorgen.
Dan wil/en we minder aan onzehypo
theekbetalen,kandat?
Ja, dat kan .

..AI/ebei net afgestudeerd endi
rect aanhetwerl<. Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan datnu al?
Wantecht gespaardhebbenweniet.
Ja, dat kan.

..We zijn op zoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor destudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kandal?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet. Met de nieuwe OpMaat
Hypotheek van deRabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is u~

eenleningen eenverzekering.En af
hankelijk van uwwensen kunt udus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dalualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeh. Uniek isdalude
OpMaat Hypotheekopieder moment
kunt aanpassen aan uwwensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Bel meI éénvanonze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends ofSjoerdCats
telefoon (050) 3D39494
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Als eréén schaap over dedam is ...volgt de rest Irma v.d. Bergh. (Foto: Henk Remerie)

Redactie

Agenda

Redactieleden Garmerwolde:
Willemeien Bakker, Marry Burgerin,
Carel Hazeveld, Dstta vander Molen
enKarlaPostma.
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050 - 5419630
Redactieleden Theslnge:
Roelie Karsijns, Lucie Kol, Karline
Malfiiet,MethaNijkampenTruusTop.
Fotograaf Theslnge:
WolterKarsijns050·3022071
Eind-redactie
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050·541 5335
Secretariaat:
Henk Vliem

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of
G.N.SChutlerlaan16,utterlijkwoens
dag 17 juli 19.00 uur, zo mogelijk
eerder.

Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwoldee,050-54 11019
RabobankBedum-Dellzijl.
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld e 12.50p.j.
bij automatische incassoe tO,OO p.j.
Postabonneese 14,50p.j.
prijsper krantise t ,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neV

woensdag 3 juli
Ons Trefpunt; vertrek 19.00 uur:
Zomeravondwandeling Thesinge
(± 10km)
tot 28 juli
Galerie Abbemaar; fotografie ten
toonstelling van: Gerard Kingma,
Aleid Holman, Hendrik-Jan Jager
en Jannie Barelds
tot 26oktober
Zomerexpositie in en om Metaal
ateiier Herbert Koekkoek

Lindenlaan 18
9603 DB Hoogezand

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

• OND ERHOU D
• (SIER)BESTRATING

HOVEN IERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

"Van Introductieduik
tot Divemaster
• duikcursussen volgen s
het PADI systeem
• wereldw ijd erkende
duikbreveUen
• duikreizen, materiaal
verh uur, vu lstation

Bel voor meer informatie!
(050) 541 79 41

Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving.com

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

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

LANDBOUW
MECHANI5ATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

Foto van de maand

\8
BEKKEMA

net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groente en f ruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel

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

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 - 4041 218

H~~

herbert koekkoek
Erediensten
SOW gemeente
7 juli - 11.00 uur
Thesinge, Ds. Timmerman
14 juli - 11.00 uur
Thesinge, Dhr. Le Pair uit Roden
21 juli - 09.30uur
Garmerwolde, Ds. Meier uit Sau
werd
28 juli - 9.00uur
Thesinge, Ds. Struif uit Oosterwol
de
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