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Jubileum basisschool Garmerwolde
Op zaterdag 7 september viert deOpenbare Basisschool Garmerwolde het 12S-jarig bestaan van hethuidige schoolgebouwen ookdat
er meer dan 400 jaar onderwijs in het dorp wordt gegeven. Ruim anderhalf jaar lang is een groep dorpsgenoten in de weer met de
voorbereidingen van dit evenement.

Klassenfoto uitcirca 1935

Degroep bestaatuitJantjevanBrug
gen,AnjevanDijken,DickGroenha
gen,Janna Hazeveld,JopieKappe
tijn ,Wies van derMolen,EdWelling,
JanWigboldus en VeravanZanten.
JanWigboldusisde voorzittervande
groep en vertelt hoe het een en
ander in gang is gezet: "In de na
jaarsvergadering van Dorpsbelan
gen in2000 vroeg Janna Hazeveld
aandacht voor het naderende jubi
leum. Een school is in een kleine
dorpsgemeenschapals Garmerwol
deeenbelangrijkelement. Vandaar
dat ookdeVerenigingvan Dorpsbe
langen aandacht aan het jubileum
wildeschenken.Deschool isdeplaats

waarkinderen naasthetkrijgenvan
onderwijs, hun dorpsgenoten leren
kennen en huneigen vleugelsleren
uitslaan. Inverbandmetdeleefbaar
heid vanhetplattelandhoort bijeen
compleetdorpnaasteen kerk,dok
ter en dorpshuis ook een school.
Met een school klopt hethart van
een dorp. Erheeft zich nadie ver
gaderingeen groep vrijwilligers ge
formeerd die in januari 2001 voor
het eerst bijeen is gekomen. De
groep was in het begin wat groter.
DezemaandisJanna zelfuitgeval
len door een ongelukkige val met
een ziekenhuisopname alsgevolg .
Maarwe haddende voorbereidin-

gen gelukkigaleen heeleind klaar."

Voorbereidingen
Dievoorbereidingenbestondenon
der andere uit het benaderen van
sponsors en het achterhalen van
adressen van oud-leerlingen en 
leerkrachtenvan deschool.Jan Wig
boldus:"Hetwaseen heleklus zoveel
mogelijk adressen te verzamelen.
Daarhebben heel wat dorpsgeno
tenzich vooringezet. ledereen ken
dewel weer iemand. Maar na een
jaarkwamener nog steeds nieuwe
namenen adressenbij.Hetzieternu
naar uit dat we nagenoegiedereen
hebben kunnenbereiken,wonendin

Garmerwolde maar ook in Austra
lië."
Allereünistenzijnperbriefuitgeno
digd en tot deze maand komen nog
steeds aanmeldingen binnen. Ed
Wellinghoudtdeaanmeldingslijstbij:
"Op de website van Garmerwolde
hebbenwe een lijst met namenge
plaatstvan mensenwaarvanwe het
adres zochten. Zo zijn er nog meer
reünistenaan delijsttoegevoegd."
De reünisten kregen injanuari een
uitnodiging metdemogelijkheid zich
aantemelden en het jubileumbcekte
bestellen.Daarmeewerdhetmoge
lijkdebegroting beter intevullen.

Begroting
Ed Welling is ook verantwoordelijk
voordefinanciëleorganisatie:"Hetis
prettig omop tijd teweten hoeveel
aanmeldingen erzijn, zodat jekunt
gaan rekenen wat deinkomsten zijn
en welke uitgavenmogelijk zijn."In-
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JufBakker indederde klas van JopieKappetijn-Veninga (circa 1965)

geweestom mensen over hun erva
ringenopschool tehoren vertellen.
We hebbendaarvan erg genoten en
heelplezierigecontactenopgedaan."
Azing Maat heefteen aantal dagen in
hetRijksarchiefen hetgemeentear
chiefdoorgebrachten daarprachtig
materiaal verzameld.Datisallemaal
inhet 128pagina'sdikkeboek terug
tevinden. Hanny Kalkheeft de op
maaken vormgeving voorhaar reke
ninggenomen. Op de omslag staat
een mooie kleurenfoto van het
schoolgebouw,gemaakt door Auke
Kuipers. Er zijn zoveel mogelijk
klassenfoto's in opgenomen. Vera
van zanten:"Voorzowel hetboekals
de tentoonstelling hebben we erg
ons best gedaan om denamen van
de mensenop de foto'steachterha
len.Datisnietinalle gevallengelukt,
maar heelveel hebbenwe weten te
vinden."
Het boek zou eerst een exclusief
karakter krijgen en alleen voor de
deelnemers beschikbaarzijnbijvoor
intekening.Ed Welling:"We hebben
besloten een klein aantalexempla
renbijtelatendrukkenzodatmensen
die zichalsnog bedenken het boek
voor 25 euro kunnen aanschaffen."

Jubileumboek
Veel van de verzamelde foto's zijn
ook terug te vindeninhet jubileum
boek. Ieder zichzelf respecterende
school met een jubileum geeft een
jubileumboekuit,zo ookGarmerwol
de.JopieKappetijnheeftveeljonge
enoudereünisten geïnterviewd over
hun schoolervaringen:"Janna en ik
zijneen flinkaantal avonden op stap

Defoto'sbijditartikelzullen ookopde
tentoonstellingtevinden zijn.Inzo
wel dekerkalsdeschool zullenop de
reünie-dag de resultatentebekijken
zijn.Jan Wigboldus:"Wezijn blij dat
de kerk zoveel medewerking ver
leent aan dit belangrijke evenement
voor het dorp. Met vereende krach
ten knappen we alsdorpsbewoners
met elkaarde entree en het kerkhof
op. om opdie manier een verzorgd
welkom vooronzegasten terealise
ren en ook ietsterugtedoenvoorde
kerk."
Op de tentoonstellingzullen nietal
leenfoto'stezienzijn.Ookvoorwer
pen dieopde school betrekkingheb
ben zijn er te vinden, zoals oude
schoolschriften en -boeken, hand
werk- enbreiproducten en dergelij
ke.

Fototentoonstelling
Binnen de reünie-commissie hou
denWies van der Molen en Vera van
Zantenzich specifiek bezig met de
voorbereidingen van de tentoonstel
lingvan fotomateriaaldatopdeschool
betrekking heeft. Vera van Zanten:
"Eenoproep inde G&TExpress en
deuitnodigingsbriefleverdeveel reac
tiesopvoor fotomateriaal.Veelmen
sen hebben nog foto's, die zij be
schikbaarwillen stellen.Omdat we
vroeg met de voorbereidingen wa
ren, hebben we de foto's vaak ge
fotokopieerd enweergeretourneerd
aan de eigenaren, omdat mensen
hundierbare foto'sniet zo langwillen
missen. In deze maanden zijn we
weer bezig die foto's terugtehalen
en voor detentoonstellinginteplan
nen."
De Fotogroep Garmerwolde is de
commissie behulpzaambijdevoor
bereidingenvande tentoonstelling.

voor de school inbegrepen. Maar
wat dat is,blijfteen verrassing:op7
september zaldat'smiddagsduide
lijk worden. Het cadeauwordt aan
geboden door het hele dorp Gar
merwolde.

Schoolfeest in 1951

komstenkomenookvan diversespon
sors binnen en buiten het dorp."We
zijn erg blijmetdiebetrokkenheidvan
bedrijven endegemeente.Ookoud
leerlingenhebben gesponsord,"licht
Ed Welling toe."Wiljede reünie een
beetje op poten zetten, dan heb je
tochgauw een budget van tegende
twintigduizend euro nodig.Datkun
nen de deelnemers niet allemaal
ophoesten:
In de begroting is ook een cadeau

BIED TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken....1 35.
Antieke kastea .en banken
Stoelen en tafels

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

Stiefbeel1 el1 ZOOl1

TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken yqqr een li.deprijs

Stalramen
Oud gereedschap

'~fi del mle JiJ g

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
U1genmaw,g147 - 9731 SR Groningen
1' 1. 050-5m913 - Fu050-549 1660
aulo lel.06-53m O19

Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanaf 749,

• Speel~oed • Toilet en Cadeau artikelen • Video
banden 240 minuten 6,- per stuk. Aardewerk/porse

lein voor minder dan de halve prijs

UI~ersmawe~ 14 - 9731 SS Gronin~en - (050) 549 00 70
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Programma
Het feestprogramma begint al op
vrijdagmiddag voordeschoolgaande
jeugd.De oudercommissieheeftto
neelgroep Ithaka ingeschakeld om
samen metdekinderen een gezelli·
gemiddag te maken.
Op zaterdag 7septembervindt het
eigenlijkereüniefeestplaats. Vanaf
14.30 uurstarthetprogramma inde
grote feesttentnaastde Rabobank
aan de Dorpsweg. dezelfde plaats
waar 25 jaargeleden het 100-jarig
jubileum werdgevierd.Op drieloca
ties inhetdorp zijnparkeerterreinen
geregeld om het doorgaande ver
keer zoweinigmogelijktehinderen.

Agenda
4 t!m 7 september
StartweekJDorpsfeest Thesinge

zaterdag 7 september
Viering 125-jarigbestaanOBS Gar
merwolde

zaterdag 14september
OpenbareMonumentendag

woensdag 18 september
De Leeuw; 19.45 uur: Grootmoe

Opvoering vandemusical tijdensde feestelijkeouderavondop30maart derskeuken (NBvP)
1990

Het programma zieter
als volgt uit:
13.30u. Ontvangst
14.30 u. Opening en presen

tatie jubileumboek
15.00u. Herinneringenopha

lenonder het genot
van een drankje

16.30u. Wandeling door het
dorp en bezoek aan
fototentoonstelling

18.00 u. Broodbuffet enbijpra
ten

20.00 u. Gevarieerd avond
programma

21.45 u. Afsluiting reünie
22.00 u. Muziek endans

Aan het avondprogramma werkt de
Harmonie mee. Rederijkerskamer
Wester.het Gemengd Mannenkoor
en een kinderkoor van school met
Hannie Havenga.

De laatste loodjes
De laatste weken voor het evene
mentzijnvoordelaatste loodjes.De
parkeergroep is bemand, eriseen
ordedienst met medische achter-

grond geformeerd voor calamitei
ten, bloemetjes voor de zaal zijn
geregeld . loiletwagens zijn gere
serveerd, jaartalbordjes voor de
reünisten zijn gemaakt, de laatste
contacten met speciale gasten en
genodigden vinden plaats.Jan Wig
boldus: "Het duurt nog even, maar
we zijn er op 7 september klaar
voor. Heel veelvrijwilligersstaaner
voor om decirca 500 gasten diedag
een warmonthaal en eenonverge
telijkedag te bezorgen."

Uitnodiging
Alledorpsgenoten zijnvan hartewel
kom op het swingende feest dat
vanaf22.00uurindefeesttentplaats
vindt.JanWigboldus:"Veelmensen
hebben een band met deschool en
zullen als reünistdedagmeebele
ven.Maarerzijnookdorpsgenoten
diedie band niet hebben en toch
willen meegenieten. Dat kan, want
vanaf 22.00 uur gaal detent open
voor ieder die zin in een gezellig
avondje dansen heeft. Reinie Boer
van discotheekFirst Move zalinactie
komen in depauzes, maar ook de
live-band Feedback zal optreden.'

Vlag uil
Om defeestvreugdeteverhogen zal
het terrein rondom defeesttent van
vlaggetjes worden voorzien. Maar
alleGarmerwoldenaren worden op
geroepenopzaterdag 7september
tevlaggen.

Tiny Smit

Laatste schooldag inaugustus 1986

donderdag 19 september
Kerkhörn; 10.00: koffiemorgen.Die
komen wil, kome!
De Leeuw;20.00 uur: Landschaps
beheer. mw. Jacqueline deMiliano
geeft voorlichting over demogelijk
heden van erfbeplanting voor het
dorp.Plus subsidiemogelijkheden!

zaterdag 21 september
De Rosarie; 13.00·17.00 uur: Pom
poenenmarkt

woensdag 25 september
55+reisThesinge

vrijdag 27september
BuurhoeslTen Boer; 20.00 uur: De
Eemsmondsingers (ANBO).Alle50
plusserszijnvanharte welkom!

tlm 13oktober
Galerie Abbemaar: "OerOs', een
tentoonstelling waarbij dekoecen
traal staat.

tot 26 oktober
Zomerexpositie inenom Metaalate·
lier HerbertKoekkoek.

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Kold ingweg 5
9723 HL Gro ningen

(Industrieterrei n De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~ ::: Industrieterrein
•• ~:. Postbus 91. 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaa tstra .nl
vaatstra@. vaatstra.nl

m----.-
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Sindsmaandag 19 augustusschudt hetanders zorustige dorpophaar grondvesten. Het startsein voor dewerkzaamheden met betrekking
tot dereconstructievandekern van Thesinge werdofficieel pas opdinsdag 21 augustusgegeven doorburgemeester Rika Pot, ondersteund
door een groepje monniken - vooreven teruggekeerd uit de Middeleeuwen.

AI op de vrijdag daarvoor dachten
een aantal dorpsbewoners dat het
dorp door een kleine aardbeving
werd getroffen, toen een bekend
bouwbedrijf een megakraan door
de Kapelstraat schoof om die aan

het haventje teparkeren. Maar op
maandagmorgen kwart voor zeven
werden de direct aanwonenden
werkelijk hun bed uitgetrild. toen
begonnen werd het asfalt teverwij·
deren en er een sleuf van twee
meter breed en drie meter diep
werd uitgegraven.
Tijdens die eerste dag werden er
wat kleinere vondsten en ontdek
kingen gedaan door de veldarcheo
logenvan het inGroningen geves
tigde bureau ARC. Scherven van
aardewerk, een koperen vinger
hoedje,een musketkogel.klooster
moppen en sporen van de funde
ring van het kloosterwerden zicht
baar. Maarook stammen van ber
kenhout,die gebruikt werden bijde
fundering in de dertiende eeuw.

Alle vondsten worden in kaart
gebracht. (Foto:Roelie Karsijnsj

Radio en TV Noord besteedden
aandacht aan devondsten en ook
het Dagblad van het Noordenpubll
ceerde een artikel. Maar Okki Smit,
opdevierde dag aanwezig voor het
programma "De Standplaats" van
Radio Noord,viel werkelijkmet zijn
neus indebotertoen deresten van
een kist en skeletdelen boven kwa
men.Uitdetwee heupdelen viel op
temaken dat het waarschijnlijk een
man betrofen inéén vandeplanken
van dekist waren duidelijk deover
blijfselen van het onderbeenbeen
en de hiel van devoet tezien. Een
bijzondere vondst dus,rechtstreeks
inde uitzending.

Ook de samenwerking tussen ar
cheologen en grondwerkers isbij
zonder. Na vier dagen graven, is
nog slechts de hoek van de
Kapeldwarsstraat bereikt: zo'n 80
100 meter. Terwijl dat normaal

gesproken inééndaggedaan wordt,
inclusiefhetleggen vande riolerings
buizen.Dekraanmachinistverricht
knap werk en graaft haast totopde
millimeter tot bij een bijzondere
vondstofleidingenvan gas. waterof
de telefoonkabel. Maarook ishijniet
teberoerdom dearcheologenteken
tafelteversjouwen,terwijlzijn colle
ga met een schop voorzichtig de
grond omwoelt en ieder scherfje!
botje aan dearcheologen overhan
digt.
Weet u trouwens wat deovereen
komst istussen het werkvan grond
werkers,archeologen en radiover
slaggevers? Het bestaat voorna
melijk uitwachten!

Anton Drost, projectleider van de
gemeente Ten Boer,iselke dag wel
even present. Alhoewel het werk
erg langzaam vordert, is hij toch

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

• Zink
• Dakbedekking

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

NIJDAMOO~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenbo rg)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 5751
www.nijdam.nl
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Schatgraven in Thesinge. (Foto: Roe/ieKarsijns)

Een overzicht van de Open Mo
numenten in Thesinge:
De boerderijen Koekkoek (Boven
rijgerweg 19), DeTackenborg (Bo
venrijgerweg 10) en Het Schathoes
(Bovenrijgerweg 12)
Smederij MuseumSmidshouk, Ka
pelstraat16 (zat)
DemolenGermania, Molenweg 11
DeKloosterkerk, Kapeistraat2A
De GereformeerdeKerk,Kerkstraat
7
Huiskamercafé 1Jopje,Kapelstraal
1 (weekend)
Tentoonstelling"OerOs":Galerieen
theeschenkerij Abbemaar,Kerkstraat
9A (weekend)
Monumentaal groen: Fam. Ooster
hof,G.N. Schutterlaan 20

Open monumentendag .
zaterdag 14 en zondag 15 september A ~

~ B l o embin d er ij

~1~_ Lurine
~ Hoofd~g 70 •

~
Q6 1 1 AJ f-0rk1~ •

./ \.:-' Tel; 050-4040791 •

F6l<:050-4C40B5Q •

Info: Kloosterkerk, Kapelstraat 2A(050-302 29 20)

Smederijmuseum Smidshouk
ontbreektnietop het OMD-program
ma. Desmederijisvollediginoude
stijl bewaard gebleven. Alle machi
nes wordenaangedreven door een
bovenliggend drijfwerk.Ineen voor
malig bankgebouw isdegalerie en
theeschenkerijAbbemaargevestigd.
Er iseen tentoonstelling met wer
ken van verschillende kunstenaars
die geheel inhet teken staat van de
koe.Tenslottekunt uinéén van de
oudste huiskamercafés uit 1762
met veel authentieke elementen.
zoals de i se-eeewse houten toog
met fraaie ornamenten, nagenieten
vanal hetmooisdatuhebtgezien.Op
zijn Gronings: "Ie binnen nuigd." U
bent van harte welkom.

In het dorp Thesinge kunt u terecht bij de Kloosterkerk; de abdijkerk
behoordebij hetkloosterGermania.De korenmolen draagtookdie naam.
In de molen zijn verschillende graanproducten te koop, onder andere
speltbrood. Spelt isdeoudst bekendegraansoort.Aan deBovenrijgerweg
19 staat een rietgedektekop-hals-rompboerderij uit de eerstehelft van
de 18eeeuw,metaangebouwdemelkkelder. Indevoormalige paardenstal
iseenmetaalateliergevestigd. In de tuinen en de hut iseenexpositie. Ook
deboerderijenDeTackenborg en Het Schathoesmogen met ereworden
genoemd.

Susan de Smidt

Rond half oktober zullen de werk
zaamheden indeKapelstraatwaar
schijnlijkwordenafgerond.Detwee
de fase van dit projecto.a. Luddes
traat zal in het voorjaar van 2003
gestartworden.DeG&Thoudtuop
de hoogte!

kerk vankomt.tevreden. De bijzondere vondsten
makenook hementhousiast enhij
spreekt van een prachtig project.
Daar komtbij dathij weinigofgeen
klachten krijgt van bewoners; alle
dorpelingen werken goedmee. De
voorwerpen die worden gevonden,
gaan voor onderzoek naar hetar
cheologisch centrum en worden
nauwkeuriginkaart gebracht.Hetis
debedoelingdat er later eenover
zichtstentoonstelli ng indeKlooster-

Wij geven vorm aan jullie wensen!

Kun je niet kiezen uit onze enorme collectie ,
dan ontwerpen wij in overl eg met jullie

een kaart naar w ens.

Want bij zo'n speciale dag
hoort een speciale trouwkaart!

Voor 8rood-Koek en 8anket, in Garmerwolde
en Thesinge gaat u naar de "AGRISHOP",

Iedere dag lekker VERS van:

I!I VORMGEVING • DRUKKERIJ 0 UITGEVERIJ
Rijksweg 83 - Ten Boer - Tel.: (050) 3021715

Fax (050) 302 196 1 - E-mai l: info@b luemule.nl Om dagelijks van te smullen!
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Caravan, vakantie en zeilen
InGarmerwolde gebeurtveel meer danjeweet (enverwachthad).Dat
bleek afgelopen week weer eens toen ik uitgenodigd werd om de
caravan van de jongens te bekijken. Uals lezer, heeftdan natuurlijk
meteen devraag: "Welke jongens, hoezo caravan?"

Henk Vliem

Voor geïnteresseerden in de
Sneekweek:zieinternet:
www.sneekweek.nl

Volgens de jongens was het zeven
dagen heel veel pret. En natuurlijk
komenerdandiverse vriendinnen en
vriendenlangs ommee tedoen met
zo'n feest (bijvoorbeeld: Annelies,
Sietze.Frans.Maurice en Linda).Op
zo'nmomentiseen eigen caravanals
overnachtingsplaatsen eigen boot
vervoer naarhet feestterrein natuur
lijk "strak", zoals de jeugd dat uit
drukt. Maar alleskent zijnprijs:heel
ergweinig slaap(vijfentwintiguur).
Volgend jaar: weer vervolg.

Ier van het meer gesleept moest
worden omdatergeen wind was.

Dekampioenen Ton & Tom

was,want hij komt vaneencamping
in Eeldedieophieldtebestaan.
Enals jedanalsverslaggever inde
caravan zitenom jeheenkijkt.ishet
inderdaadeen koopje:grenen tafel
bladen kastdeurtjes.verder nog een
prachtig kooktoestel. overal elektri
citeit.enzovoort.Eigenlijkontbreekt
eralleen nog eennaam;maardaar
wordt aan gewerkt. heb ik me laten
vertellen.
Hoewel de caravan voor een zeer
schappelijkeprijsisgekocht. wasdat
voordevier jongenstocheenflinke
"ribuithet lijr.Zewarendanook erg
blijmetdediversesponsors (Haven·
ga, Stollenga, Veenstra, Hooqer
kamp, Van der Schansen Bolhuis.
onderanderen).Opa Bolhuis leende
bijvoorbeeld een sloep en samen
metdebuitenboordmotor van Mun
stra kwam dat uitstekend vanpas als
jevandecamping naarhet Startei·
landolnaardestad wildeotnog veel
belangrijker,alsjealsSaähorse-zei-

Sneekweek
leder jaar wordt in de eerste week
van augustusdeSneekweekqeva
ren. En die week wordt natuurlijk
vergezeldvan eengrandioos Snee·
kweekleest. En dat dan zesdagen
lang. want een Sneekweek is een
Sneekweek. Ton en Tom en hun
supporters (enkele enthousiaste
Garmerwolders)bivakkeerden inhun
caravan opdecamping"DePotten".
vlakbijhetzogenoemdeStarteiland.
Diecaravan haddendejongens(Riek
Bouchier,HanMunstra, Gertjan Kat
lenberg en Roei Veenstra) een half
jaargeledenalaangeschaft.Onder
andere vanwege het leitdatjebeter
ineen caravankuntslapen dan ineen
tentje. Daarbij kwam nog hetvoor
deeltje datdecaravan een"koopje"

En nu nog een naam ...

Hel verhaal begintmetzeilen:alvele
jaren is Ton Bouchier een fervent
zeilenthousiasteling. Hij zeiltmetei
genboot, type Sailhorse,velewed
strijdenen wintdaarbij ookherhaal
delijk.
Zoishijopditmomentindezeklasse
zowel Nederlands- als Europees
kampioen 2001 . En begin deze
maand is Ton ook nog Sailhorse
Sneekweek-kampioengeworden. Dit
ishijnualvoor dezesdekeer.
Hoewel deze triomlen niet in een
aaneengesloten periodewerdenbe
haald(hier en daar zaten eranderen
tussen).isheteenformidabelepres
tatie.
Ton zeiltdeboot met zijnzoon Tom
als fokkenist.En alsTomverhinderd
is,met Roei Veenstraals fokkenist.

@ Belga F.-e t se n W.koke", ,,,m "woobO',
KaJUit 272 , 9733 CT

• 050-5 42 22 52. Groningen 8",. F.""o(;12~"."
Ru im en gratIs parke ren'

Gazelle
Batavus

Scott-USA
Be-One

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

sanitair en verwarming
~...........B......U~RINGA

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

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Reparal ie alle merken!

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsF ietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfi etsen
Woon-Werk
Stadsfiets en
Racefi etsen
Mountainbikes
Hyb rides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials
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Er zijn nog altijd mensen, die dit heel fascinerend vinden. Wij
wisten op Achter Thesinge wel iemand die we hiermee wilden
verrassen, omdat hij opvrijdag 13juli Abraham zou zien.Namelijk
SjaakSneek. Enwat iser nu leukerdan bij zo'nverrassing zelfmee
te mogen. Wij hadden er allemaal heel veel zin in!

Varenmet eenluchtballon ...
(Foto:Piavan Dijken)

OogMerk.
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne conucdenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek(Foto:Bertus Kol)

varenongeveer25 kmper uur. Ook
moethijzichaanmeldenbijluchtha
venEelde.Afen toe probeerthijwat
van richting te veranderen door in
hoogtetewisselen, en bij testuren.
We varen richting Veendam...en dat
is nu net een plek waar hij nietwil
landeni.V.m.devele akkerbouw. We
varen nurichting Zuidbroek.We gaan
nog even wat hoger hoger ...
hoger!Het wordt mistig maar dat
gaat alsnel over ineen heel mooie
aanblikvaneen fellezon en mooie
wittewolken onderons.We zitten nu
boven dewolken;prachtig!Wevaren
op1200 meterhoogte."Jemag bo
ven dewolkenvarenalsergatenin
zitten: zegt Dirk, "dat iseen regel."

MargaBoswijk

Wat ook eenregel is, islanden vóór
zonsondergang. Heel jammer. We
zakken langzaamonder dewolken
uitomeen plekjetezoekenwaar we
kunnen landen. Inderdaad : vlakbij
Zuidbroek,indeTussenklappenpol
der(waaropditmoment geen water
staat).
Uiteindelijkkomen we goed aande
grond.Nahet opruimen worden we
allemaalgedooptmetvuurencham
pagne enbenoemd tot luchtgraafof
luchtgravinvan delen vandeprovin
cie Groningen. Het was een hele
bijzondere ervaring;ikgazeker nog
een keervarenmet een luchtballon

Varen met een
luchtballon

Sjaakisergblijmetdeverrassing en
wacht samen met zijn burendeda
tumvandeballonvaartaf.
Op vri jdag 19 juli krijgen we een
telefoontjedatdeballonvaartdoor
gaat en 's avonds om 19.30 uur is
iedereen paraat,bijgestaandoorde
nodige supporters om ons uit te
zwaaien.
Hetvullen vande ballon valtniet mee:
hetblijktdatdeballonverkeerd opde
wind ligt, waardoor weer heel wat
lucht kanontsnappen. Velehanden
makenlichtwerk:zelfskinderen han
gen met manenmacht aan de tou
wen!
Om 20.40 uurmoetenweonzeplaat
sen innemenom overvijfminutente
kunnen vertrekken. Na een hoop
gejoelengezwaai rakenwe losvan
degrond en -eenmaal enkele hon
derden metersomhoog -worden we
ermetz'n allen een beetjestilvan.Zo
mooi...wateen geweldige ervaring!
Snelmaken weallemaal een fotovan
ons eigen huis, ver onder ons. Dat
het uitzicht mooi zouzijn,wisten we
wel. Maar dat je op een gegeven
moment - op ongeveer 700 meter
hoogte-een groot deel vandepro
vinciekan overzien,isookweereen
aparte ervaring. Enalleen hetgeluid
vanafen toe een brander ...eninde
verte hetblaffen vaneenhond,ofhet
hinniken van een paard ... heel bij
zonder!
Onze reisleider, Dirk. geeft enige
uitleg over hoogte en snelheid: we

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrum Lewenborq
Kaju it 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon /Fax (050) 54905 49

/ /
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Opknapactie kerkhof
Zaterdag 24 augustus is er met zo'n 40vrijwilligers aan het kerkhof in
Garmerwolde gewerkt! De paden zijn opnieuw van een laag steenslag
voorzien, hetgroen isaangepakt,degraven zijngereinigd en ookhethekwerk
isonder handen genomen,
Tot zo'nuur ofdrieMerbleef het droog: daarna begon het teplenzen!
Omdat dewerkzaamheden nog niethelemaalzijn afgerond,zal derest van
deklus inkleinere groepjes worden geklaard,Alshet een beetie meezit. ziet
deomgeving van dekerk erop7september dus weer verzorgd uit.

Ook hethekwerk wordt aangepakt. Ziet udiegrote bult steenslag?
Dat moet allemaalopdepaden! (Foto:Henk Remerie)

Hetschoon spuiten van de graven. (Foto:Henk Remerie)
iI""IiiI_"lJ:'T= ;;:';

Stoomfluitjes Workshops La Bloem
• Gratis af te halen:
Mijn cavia isbevallen van driekleintjes en mijn guppieheeftookheel veel
jonkies gekregen.Wie wil ereen cavia ofeen paar guppies? Loon van
zanten, Molenweg 1, Thesinge (tel. 050-302 36 10)
• Tekoop: .
Jongensfiets:Sparta Massari ; 10-14 jaar. goed onderhouden. Vraag
prijs: 125 euro. Tel. 050-302 34 32

Bij LaBloem ligthet workshopaanbod bloemschikkenlgroendeooratie voor
deperiode september-december weer klaar.
Heeft u belangstelling om eens een workshop te volgen, dan kunt u het
aanbod thuisontvangen.(Iedereendiealeens een workshop heeft gevolgd,
krijgt het automatisch).
Informatiebij :Willeke Huistra,Luddestraat 11,9797 PM Thesinge,050-302
1984.

en

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

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel. : 050 - 30213 83 Fax: 050 - 3021435

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

1;;;;;;;;;;;;;=rr=r----==--_--'-'--'---__QUICK·STEP '
f LOOR

auplng
~
~!!
$irisette·

QRf...lij iiII de Ploeg
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Kijk en koop bij de adverteerders van de
Garmer 8l Thesinger Express

GARM ERWOUlE
«() (050 ) 5424962

b.g.g. 06-20 I1111706

Klauwverzorging
Dierg eneesmiddelen
en -benodigheden

Veeservice
R. van der Woude

Nijverhe idsweg 5 Ten Boer (050) 3023 614

LANDBOUW MECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.

DOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE·IH. ALO. LELY
• HAROl . FELLA

• KVERNELAND . KONGSKILD~

• FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO. KEW. TORO
• STIGA . HusaVARNA

• MTD . GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER

lv1lM't"'lA'li/
lv1~
Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 - 54 16272

~Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

~ Pensionstalling

~ Tevens ter dekking: de
bewezen NRPS-rijpaard
hengst Romantoco en de
uniekgougeelmetzwartepony
hengst (1.48m) Romanlic
Popcorn v. Romantico_____J

CAIEi'\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Voor cadeaus,
huishoudelijke artike
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEi"

9798 PA GlIrmerwolde
Fox: 050 5419268

BOUW v.o.},

P. Dijkemaweg 3
Gron ingen

(050) 541 17 83

auto & motorrijden is
meer dan alleen jezelf

verplaatsen

Rijschool

Severijn

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

I I ' , m J I

tevens uN ocaes voos
e'co\OCJISChe p roducte n

-- -----~---

..~~
EN

/

" He ndri k Wes terst raat 26 - 9791 CT Ten Boe r
Telefoo n (050) 302 34 17

• g r oenten & fru it
• aardappelen
• scha rreleieren
• v le e s
• b oerenzuivel
• salades & r auwkos t

D;,"ec:te boel"derijverkoop

A~U!'~;;.D o rp sweg 1 • Garme rwo lde
k dr~ /""'JI Tel : 05 0 - 40429 21

b .g .g . : 050 . 541 846 2
Fox: 050 - 404 29 22

\. ti i vc r s i ~g roe n t c I~ f r II i t ! ./

Lewenbo rg
(0 50) 5415553
• Bezorgen in overleg

D ie:re:nspe:ciaal%a~

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

Kijk of Bel
Kajuit 284
Wi nke lc en t ru
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Dit is ook aan te raden voor de
tentoonstelling "OerOs" waar U
kenniskunt maken met hetwerk
vaneen achttal kunstenaars. De
koewordt verbeeldinallerlei vor
men,kleuren en technieken.Schil
derijen, foto's, grafiek, keramiek,
objecten en sieraden zijn tot 13
oktober te bewonderen op vrij
dag, zaterdag en zondag van
13.00 tot 17.00 uur.

Truus Top

NetalsdeSchotse Hooglander in
het Stadsgewestpark Noorddijk.
Deze koeien zochten bij de tropi
schetemperaturenvandeafgelo
penweken verkoelingindeendie
pe slootnaast hetfietspad tussen
NoorddijkenKardinge.Totschoft
hoogte pootjebadende koebees
teniseenaardig tafereelomeven
vooraftestappen.

Op 16 augustusvond deofficiële
opening plaatsvandederde ex
positiesindsde start van galerie
Abbemaar in Thesinge. Anja
Stuurman bedacht de originele
naamvoordit thema.Deoeros is
een Europees wild rund volgens
het woordenboek.Het iseenoud
koeienras, dat volgens betrouw
bare bron door de Stichting Na
tuurmonumenten is terugge
kweekt en nu onder anderen in
Zeeland in een natuurgebied is
uitgezet om tegrazen.

"OerOs"
Een tentoonstelling
waarbij de koe een
traalstaat

•reis

RoelieKarsijns-Schievink

De luchtfietser •
bij de

Boersterweg.
(Foto:

WolterKarsijns) ..._ .._~

maardebordjesvolgen.Bij elkbordje
kan inprincipe worden gestart. En
dan maar genieten van de weidse
uitzichten. Altijd wel een kerktoren
aan de horizon, mooie wolkenpar
tijen,meanderende marenen, alsje
geluk hebt, de wind inderug en de
zonopjebol. 't Konminder!

DePeertil bij Stedum. (Foto:Wo/terKarsijns)

en trotseren deze hindernissen al
fietsend.

Ikheb geinformeerd bij de VVV in
Ten Boerof eral eenANWBboekje
uitgegeven ismet dezeroute.Daar
werd me verteld dat deze in het
najaar verschijnt. Totdan gewoon

We zijn inmiddels alweer in de ge
meente Ten Boerbeland en passe
rennaenkelekilometers een meta
lenluchtfietser.DeBoersterwegste
ken weoverenwevervolgenonspad
over de Thesingerlaan. Via Hoeks
tra's erf. waar het pad is verbreed.
komenwe bij de Molenweg inThes
inge. We rijden nog even door het
dorp en stappen,met 28 kilometer
meerop onze teller, weer af in de
Kerkstraat.

In een Lellense boerensloot zilten
wel zeven(tig) kikkers. Ze maken
behoorlijkveel lawaai.Evenafstap
pen en kijken naar die blaaskaken
van amfibieën. We fietsen richting
Stedum en verlaten de gemeente
Ten Boer. In Stedum worden we
weer door het dorp geloodst, een
rondje om de kerk.Daarnaleidtons
padovereenrecent aangelegd fiets
pad. De Peertil, een monumentale
stenen brug opde kruising vanhet
Stedumermaar en het Westerwijt
werdermaar, ismetbijdragevan de
omliggendegemeenten en depro
vincie weer inere hersteld. Bij deze
brug - en later nog bij een ander
hoogholtje-ishet handigomeven af
te stappen om wandelend met de
fiets aan de hand over de brug te
komen.Tenminste,ikdoedat. Fiet
sers metmeerlefenmeerberçerva
ringhoudendevoeten opdepedalen

Een Ommelandse
Veel mensen zetten de fietsenachter opdeauto omzo een fietsroute van deANWB in den lande te
kunnen volgen. Echtgenoot Wolter en ik stappen echter op een mooie zondagmiddag pal voor ons
huis op defiets. Een fietsroute met (voor ons) als startpunt een bordje bij deThesinger til. We gaan
deOmmelander fietsroute volgen. De bidons vol met water, een paar koekjes tegen de hongerklop,
een appeltje voor dedorst. Klaar voor de start!

Over het Boer Goensepad naar
Noorddijk.langs het Bevrijdingsbos
en via deStadswegweer terug rich
tingTen Boer. Kris-krasdoorhelTen
Boersterbosen het dorpTenBoer.
Op diloverbekende terreinraken we
bijna het spoor bijster. We komen
weer op de Stadsweg terecht en
fietsen over de Dijkshornerklap.Het
dorp Lellens verschijnt aan de hori
zon.Wepasseren enkelewierden in
hetwierdenlandschapenkruiseneen
andere ANWB fietsroute: het Wier
denpad.

Bovaq-lid - afl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

v.o .f .

~
';" . '

• '>~~ ...

...!. , ...

jl "
'-' .'

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

HOF5TEDE-

De witgoed
elektro specialist

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers.

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
engeheelnaaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Geopend:
di .-do . en vr. van 11.00 tot 17 .45 uur

zat erdag va n 10 .30 tot 17.00 uu r
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021 624

NOORD HOfJOOP

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
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Dorpsbelangen Thesinge 25 jaar
De Vereniging voor Dorpsbelangen Thesingebestaat dit jaar25 jaar. Reden vooreen kleinfeestje enomdat dekerktraditioneel elk jaar in
september een Startweek met allerlei activiteiten organiseert, is besloten tot samenwerking. Zohebben zij een mooi programma vooru in
elkaar weten te schuiven met" tijdens de receptie op vrijdag" tal van bijzondere gasten. In het volgende nummer van de G&T komen we
uitgebreid terug op het jubileum.

Programma Startweek
en 25 jaar Dorpsbelangen
(Georganiseerd doorde jeugdraad van deSaW-gemeente,dejeugdclub
97P en deVereniging voorDorpsbelangen Thesinge)

woensdag 4 september
14.00-16.30 uur:Verrassingsmiddag op hetschoolpleinvoorallebasisschool
jeugd

Wist-u-dat 11.

• dsSytze Ypma en Anneke Meiners eropvrijdag 16augustus een
jonge dochter bij hebben gekregen? Haar naam luidt: Welmoed
Elisabeth. Het adres is: Westerdam 18, 8891 GM Terschelling
Midsland.

donderdag 5 september
18.30-19.45 uur:Viswedstrijd voorkinderen(!)van4Um 12 jaar,aan deDijk.

vrijdag 6 september
16.30-18.00 uur: Receptie Vereniging Dorpsbelangen Thesinge in café
Molenzicht
t9.00-21 .00uur: Hanengevechten over het Maar, bijdeTil. De beste vier
hanenkrijgen kaartjesvoorSixFlags.Erisvolop eten en drinken aanwezig .
Vanaf21.30 uur: Disco First Move voor alleen jongeren uit Thesinge en
Garmerwolde

• deStichting OSA het twaalfde concertseizoen opent met de enige
echte ceilidh-band in Nederland? Op zondag 6 oktober kunt u
genieten vantraditionele Iersedans-en feestmuziek!

• u zich weer op kunt geven voor het schaatsen met Presto op
Kardinge?Telefoon 050 5419734.

zondag 10 september
19.00 uur:Bijzondere kerkdienst indeGereformeerde Kerk.Voorganger is
Rad Favier:naast theoloogook zanger, liedjesschrijver en entertainer.

zaterdag 7 september
10.00uur:een voorstellingvoordekleintjes.
11 .00 uur: Kanodobbeltacht op het Maar, vanaf de Til. Eerste prijs: een
opblaasbare rubberboot.
13.30 uur: Touwtrekken voorStraatteams(5personen).Eersteprijs:ka rten
inKardingevoor het heleteam.
15.30 uur: RookwedstrijdincaféMolenzicht;omeen doos sigaren en een
fles jenever.
Vanaf 16.30 uur:Grotebarbecueophetschoolplein;vantevorenaanmelden
viadeelnameformulier.Kostenslechts5euro,gesubsidieerd door Dorpsbe
langen.
Vanaf 2t .30 uur: De Thesinger jaren 70 discotheek Puffenstuf in Het
Trefpunt envoordejeugd incaféMolenzicht disco FirstMove (1introducé
toegestaan). Entreegratis.

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Bel met één van onzehypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sjoerd eats
telefoon (050) 3039494

Uzielhet.Met denieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een len ing en een verzekering. En
afhankel ijkvan uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal. Zodanig dat uallijd maximaal
fiscaal voordeel heeft. Uniekisdalude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dal kan.

Bedum-Ten Boer

Rabobank

..We zijn op zoek naar een hypo
theek waar we tater weer uit kunnen
puffen. Voor de studiennanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

..Allebei netafgestudeerd en direct
aan hetwerk. Mijn vriend wif meteen
een hujs kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we njet.
Ja, dat kan.

"We hebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werken omvoordekinde
ren te zorgen.
Dan willen we minder aan onzehypo
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

-PETER KUIL

Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (050 ) 542 37 78

'jl#iilltJl?Ufii#;I?'SlJ

Reinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
~ Pallet- en magazijnstellingen
~ Magazijnwagens
~ Palletwagens
~ Kantoorkasten
~ 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
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Ponykamp 2002 •
In Thesinge!!

Maandag 5 augustus om half tien werden we op demanege verwacht. Daar moest je een bed uitzoeken enkon je wat te drinken krijgen.
Nadatiedereenafscheid had genomen van zijn ofhaarouders.moestenwe inde kantine komen. Daarwerdende regelsvertelden moest iedereenzijn
twee keuzes voor depony'szeggen. De pony's stondenhelemaalachterin hetweiland en moestennogwordenopgehaald.

Na heteten -dat bestond uit:brood,
crackers,beschuitmetbeleg -werd
eroverlegd wieopwelke ponymocht.
Er waren vijf lessen;wijredeninde
tweede les. Elke lesduurde een uur
en er werden twee lessen tegelijk
gegeven. Inde les moest Mirte op
Mouse en Judith opKikie.
Hetavondeten werd natuurlijkweer
bereid doordekok Frank.We aten:
aardappels, hamburger, tomaat,
komkommer en appelmoes; het
smaakte goed.Na het eten ging de
leiding afwassen. Toen alles opge
ruimd was, werd er een spel
georganiseerd: we deden slagbal in
de bak. Iedereen deed mee; we
werden in twee groepen verdeeld.
Na het spel mochten we nog wat
drinken in de kantine en nog wat
kletsen. En loen moesten we naar
bed.Hetwaserg laat toen iedereen
ging slapen.

De volgende morgenwerden we
om achtuurgewekt.Iedereenmoest
uitzijnbedkomen enzich aankleden.
Daarna moestjeindekantinekomen
endaar gingen we ontbijten. Na het
ontbijt werdenerweerlessen gege
ven;hetwasheelwarm. 'sMiddags
gingenwe op de fietsnaarTen Boer;
dehelft van de kinderen ging niet
mee. In Ten Boerwerden cadeau
ijes,snoepenkaartjesgekocht.Toen
we terugkwamen,was ereenesta
fette klaargezet.
's Avonds atenwe boerenkool met

kaas en spekjes.Toenwe uit gege
tenwaren,mochtiedereeniets voor
zich zelfdoen.Op eengegeven mo
mentwerden we geroepenenwerd
er verteld dat we estafette gingen
doen. Op de pony, die je moest
verzorgenen danzonder zadel.
Bij de estafette isniemand gevallen
en erzijn snelletijden neergezet.

Woendagochtend na het ontbït
gingen we weer rijden. 's Middags
kwam er een springparcours, dus
moesten we oefenen inde les. Het
gingnietechtomhetspringen,maar
omhetsturen.Na delessen werd er
gegeten en werd hetparcours klaar
gezet. De hoogte vandehindernis
senverschildeperniveau.
We aten die avond spaghetti. 's
Avonds hebben we hooibeesten
gemaakt. Hetwaserg gezellig.

Donderdag werden we gewektmet
de muziek van kabouter Plop. We
gingen buiten rijden, want hetwas
lekker weer. Inplaats van tweegin·
genernudriegroepentegelijkrijden.
De stallen moestenook wordenuit·
gemest. Daar waren sommige kin
deren een tijdjemee bezig.
Nadat iedereenzijn ofhaarbuikvol
hadmeteten,gingengroep tweeen
vijfeen buitenritmaken.Derest ging
voltigeren.Als voltigeponywerd Mur
phygebruikt. Hijwas erg braaf;maar
toen hij de andere pony's hoorde
terugkomen, werd hij druk.

Na het avondeten - dat die dag
bestond uit: vissticks, aardappelen
met wortels en doperwten - gingen
we ons klaarmaken voor de bonte
avond. Iedereen had iets leuks be
dacht,zoals:eenkwis,een parcours
of ietsdergelijks.Ook deleiding had
weerviezedingen bedacht. Datwaren:
eieren gooien,limbo dansenopeen
glad envieszeil, en nogmeer.

Vrijdag werden we om half negen
gewekt; iets later dan de andere
dagen. Eerst kregen er weer drie I

groepen buiten les; de andere gin
gen opbuitenrit naarThesinge Het

washeelgezellig.'sMiddagsging er
weer een groepjeeen buitenrit ma
ken;maardalwaren alleen dekinde
ren, die nogniet opbuitenrit waren
geweest.De andere groepging vol
tigeren op Murphy.

Diedagmoestiedereenzijn eigen tas
inpakken. 's Avonds aten we patat
met eenfrikandel ofeen kroket. Om
half zeven mochten alle ouders de
kinderenweer komen ophalen. En
moesten alle kinderen weer naar
huis.

Mirte Ton enJudith vande Belt

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Sierbestrating

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyurn en Selwerd
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Showterras 3000 m2

Bornholmstraat 4 - 9723 AX
Groningen Telefoon (050) 313 86 00



Pompoenenmarkt
in Garmerwolde
Op zaterdag 21 septemberisindeRosarie (kwekerijVeenstra,Grasdijkweg
31 ) van 13.00 tot 17.00 uur een pompoenenmarkt. Erzijn allerlei andere
pompoenartikelenen aanverwante tekoop. Naast honderdenpompoenen
en kalebassen treftuerpompoensoep. -taart, -jarn ,-recepten,-decoraties.
-kaarten,-textielen-aardewerk.Bijeen kopje koffie kunt uerineensfeervolle
omgeving vangenieten. lnlichtingen zijnteverkrijgenbij:TinySmit.Dorpsweg
36. Garmerwolde (050 - 541 7178).

Nieuws rond de Startzcndagll!
Zondag 8 september a.s, om 19.00uur vindt er een hele bijzondere kerkdienst plaats in Thesinge. Voorganger in deze dienst is namelijk
Rob Favier, die naast theoloog ook zanger, liedjesschrijver en entertainer is.

EenkerkdienstmetRob Favieriseen vrijwelaltijd hebben:het zoeken naar
ontspannen gebeurenwaarinieder- datgene wat echt waardevol is.wat
een zichopz'ngemak voelt,ofjenu zingeeft aan jedagelijks leven,een
randkerkelijk bentof juist alle dien- plaatsje vinden alsgelovigmensinde
sten afloopt. In deze dienst zal hij moderne maatschappij.
naast deprediking ook voor demu-
zikaleomlijsting zorgen enontbreekt Zijnwerk isgeschiktvooriedereen,
een portie humor niet.Tochdoetdit dus ook voor u. Daarom bent uvan
humoristische aspectgeen afbreuk harte uitgenodigd om deze dienst bij
aandediepebodem diezijnteksten te wonen.

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

%M:ame'la!fi

tfige

13ecuAt"y 5cUo-rv
Geecddo

S~~lV
&~lV

Tel. (050) 404 09 33
(06) 23009979

Zondag
van 13.00tot 18.00 uur

Dinsdag t/m zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur

Dagelijksgeopend van:

Telefoon
06· 54 61 1091

Achtkant 11A
9617 DA Harkstede

~~~~~tll~M~t~GA~mi
,f::~.~:s- .- ".~ .~~";::5'

locolie ~rgsboHe~KaM aHxlj~
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De twee Garmerwoldes
Het dorp Garmerwolde bestaat al enigeeeuwen. In de negende ee~w zijn hi~r w~.arsch ijn.li.ik deeerste nederzettingen gekomen. Door de
eeuwen en jaren heen is er veel veranderd, maar tot voor een paar Jaar kon Jealtijd over een Garmerwolde praten.
Sinds 1998 isdit echter niet meer het geval. Inhet begin van dat jaar ishet digitaledorp Garmerwolde geboren en sinds april 1998 zijn eralzo'n7100
bezoekersgeweest.Dus redelijkpopulair. De mensenmet eencomputer zullenhetwelkennen;voorderest een introductie vanwat hetisenwie hel gemaakt
heeft en onderhoudt.

smaakbijde mensen die nietmeer in
de buurt wonen, maar toch nog wat
willen lezen overhet dorp.Om maar
eenvoorbeeld tenoemen:Ellekevan
der Molen las elke maand in Zuid
Alrika deG&T.

Kost heterg veel tijd?
"Nude pagina eréénmaalopstaat,
valthetwel mee. Het isnu meer een
kwestie van bijhouden; want dat is
welbelangrijk: de actualiteit. Hetkost
me ongeveer anderhalf uur per
maand. Ikdoehet alleen en wil dat
eigenlijkookblijven doen.Wat ikwel
prettigvind isdat de mensen lntor-

matieaanleveren, het liefst natuurlijk
digitaal. Ikben bereidom alles erop
tezetten wat mengraagwil,zoalsbv.
foto'sof historische gegevens over
deomgeving."

DettavanderMolen

N.B. Wistudatookhetdorp Thesin
geinmiddels een eigen site heeft?
Een groep enthousiastedorpsgeno
ten,onderdedeskundige leiding van
Elisabeth Tolenaar en Hans van de
Brand,heefterhardaangewerkt!Hij
is bijna af en te bewonderen bij:
WWW@thesinge.com.

Website
Het digitale dorp is ontsproten aan
hetbrein van EdWelling.Ediswerk
zaambijde universiteit alsbedenker
vanprogramma'sdie destudenten
behulpzaam kunnen zijnbij hun stu
die, te weten computer beheerd
onderwijs (voor deadministratieve
kant) en computer ondersteund on
derwijs (voordeleerkant).Hetcom
putergedeelte werd echter uitge
dacht door een aantal mensen die
verstand hadden van programme
ren.Edisdus meereen theoreticus
dan een praktijkman. Om toch te
laten zien dathij wel wat meer kan
dan ideeën aandragen, ishij ophet
idee gekomen om eenwebsiteover
Garmerwolde temaken. Zodoende
stond ons dorp alvroeg ophet inter-

net tussen alle grotesteden in. Te·
genwoordig staathaastelkdorperop.

Wat is erzoal optezien?
Alle bedrijven en verenigingen die
Garmerwolde rijk is,staan erop;ook
van degenen die hier wonen, maar
elders een bedrijf hebben.Eenleuke
anekdote: een Belgisch bedrijf had
het crossteam van Jägermeister
gezien en vroeg zich af of hij de
kleuren vanhet teamook kon gaan
voeren en ofJägermeistereen inter
nationaalbedrijf was,dat ook inhet
buitenland sponsorde ...
Echter,de grote hobby van Edisom
dehistorie van Garmerwolde uit te
diepen en ophet net tezetten. Bo
vendien staan dehoofdartikelen uit
de G&Tplusdefoto van de maand er
ook op. En ditlaatste valt goed inde

Workshop toneel
De jeugdcommissievan Garmerwolde roept jongeren in deleeftijd
van 13 jaar en ouder op om in het komend najaar een workshop
Toneelspel tegaanorganiseren. Ditinsamenwerking metRederijkers
kamerWester.Hetisdebedoelingoméénmalig een modern toneelspel
opdeplankentezetten.

Wanneerergenoegbelangstelling voorditprojektbestaat,proberen we
tekomen tot een eigentijdstoneelspel, dat we eventueel voor onze
dorpsgenoten zullen gaanopvoeren.

Doe mee en meld jezo spoedigmogelijk aanbij:
Cheryl Hoekstra, telefoon OSO-5417S17/e-mail cherylh@xs4all.nl of
Marian Baarda, telefoon OSO-541 42OS.

herbert koekkoek

Gast-exposanten:
Ema Jansen
Kees van Raaij
Ton de Vreede

06 54944004

Oliebollen

Lekker de lekkerste !
r--------~.~-------

~

Zomerexpositie in galeri
en tui nen met werk uit
eigen atel ier.

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Lindenlaan 18

9603 DB Hoogezand
en Tjuchem

Tel./fax (0598) 32 05 70
Mobiel 06 - 53 44 82 81
• ONTWERP. AANLE G

• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING
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Wateroverlast
Het is woensdag 14 augustus 2002. Zojuist heb ik de krant even
doorgebladerd. Echt lezen doeik vanavond wel.
Grote delen van Europa kampen met wateroverlast, lees ik, terwijl
elders vrouwen 'snachts naakt opdevelden gaan werken enbidden
om water.

Inonze omgeving istotnu toealles
goed gegaan,maareven goed was
er eenkansgeweest opoverlast.
Enige jaren geleden isop depar
keerplaatsaande Hildebrandstraat
een water-overloop geplaatst. Er
staateen kast bij,waarop een rode
lamp.Bij storingen gaatdeze bran
den en begint teknipperen.
Vorig jaarzag ikhem eens branden
en hebtoen verschillende mensen
gevraagd of het alwasdoorgege
ven."Oh,die knippertaleen week:
hoorde ik...en niemanddeederwat
aan .
Ik heb de Zuivering gebeld, maar
het moest worden doorgegeven
aan de Gemeente. Toen was het
gauw verholpen;maarhet was dus
wel een storing.

Gisteravond. 13-8, liep iknog even
naar buiten en zag de rode lamp
knipperen. Aangezien ik het Ge-

meentehuisnietmeerkon bereiken.
heb ikvanmorgengebeld. Het zou
directwordendoorgegeven.Erwas
dus weer een storing ...
Watiknu nietbegrijpis:Gisteravond
stonden de Parkeerplaats en de
Hildebrandstraat volauto's,erwas
voetballen. Heeft nu niemand ge
dacht: "Waaromknippert dielamp;
moeten we daar ietsaandoen?"
Stel: dat de parkeerplaats blank
waskomen testaan enkeldersinde
omgeving warenvolgelopen.Scha
deaanauto'senhuizen. HET HAD
GEKUND! Ikdenk datdemensen
dan zo snel mogelijk probeerden
dezeschade teverhalen.eventueel
opdegemeente.
Het iste voorkomen als meneven
een telefoontje pleegt. Waarom
denkt ieder: "Dat doet een ander
wel ..."

JannaStar-Wassens

De Boderieder
KWALITEITSVLEES VAN
SCHOTSE HOOGLANDERS

JPCOM
computers
g;7 . reparaties
'~ . u p g ra d eg;7 . nieuwg;7 . basistrain ing

windows

info/pri jslijst:
www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afhalen
do rpsweg 59
garmerwo lde

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schurterlaan 46
9797 PC Thes inge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 5 1533772

Uw adre s voor:

Admi.i",..ir- Ritsema
et- brla.,ingdJIIÎnbliro

Op vrijdag9augustuskomtdeBoderiedermetBorisen Joris doorThesinge
enGarmerwolde! Inbeide dorpenworden ze metopen armen ontvangen.
Behalve HenkHut.dekoetsier.rijden dezedag mee:Ellen Bourgonje.Jaap
Nienhuis en Piel Paulusma. In Thesinge worden ze heel toepasselijk
tegemoet gereden door de ruilers van het ponykamp. In Garmerwolde
mogen Joke KlunderenMarlènOssenljukeenpakje inontvangstnemen.Ook
wordl hetweerbericht hieropgenomen. (Foto:PieterJanKarsijns)

Hoo fd weg 42 - Harkstede
050 - 4041218

-BEKKEMA
net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fru it
• Slij terij. Kaas. Zuivel

Specialiteiten
• Barbeque-.Gou rmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarnituu r.
• Fruitmanden.

• - J;/
\ .~ -t.:\ I Ill.... .,J-{J
~ \ ; .

• smakelijkprodukt uitnatuurgebied . , .•,y. "• rechtstreeks vanproducent ' ...\ .'.~ " " ; j" ,
•diepvriesklaarbezorgd -" " . 'i ..
Bel voor folder 4042027 (Westerbroek)
of ga naar www.zuidlaardermeer.netlberens

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

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Oudman
Thesinge

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321
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Foto van de maand
Ook dit is Garmerwolde ... (Foto:HenkRemerie)

Gezocht: vrijwillige barbediening
Bij een florerende voetbalclub hoorteen dito clubhuis. Dit is bij devv GEO zeker hetgeval: een ruime
kantine, gezellige bar, keuken met vaatwasser, koelkasten, diepvriezer enapparatuur omte bakken en
frituren.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie
050-541 9630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns
050·302 20 71
Elnd·redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26
9798 PE Garmerwolde
050·541 53 35
annetteramaker@albracht.nl
Secretariaat :
Henk Vliem
Dorpsweg 65
9798 PO Garmerwo lde
050·541 63 41
Penn ingmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050·541 10 19
Rabobank Bed um·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
KvK Groningen: 02077025
Abonnementsgeld € 12.50 p.j.
(exclusief portokosten)
Bijautomatischeincasso € 10.00p.j.
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net/

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26of G.N. SchuIlerlaan 16, ulter
lijk woensdag 18 september
19.00 uur.

Voorraadtref jeaan indeaangren
zendebergingen allesziet ernieuw
en schoon uit. Het werkt er heel
accuraat onder leiding van Jantje
Ganzeveld, die een kleine vaste
schoonmaakploeg heeften eengro
tegroepvrijwilligersvoorde kantine
dienst. Door Anita Blaauw van de
kantinecommissiewordt inoverleg
met de groep een rooster samen
gesteld. Tweemaal per jaar komt

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

Tevens:
Suede· reiniging
stoppage en
k/edingreparatie

GOED VOOR UW GOED
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menbijelkaaromditrondtekrijgen.
Erzijn momenteelruim20mensen
beschikbaarvoor1à2kantinedien·
sten permaand.Zij staan opdelijst
voor de trainingsavonden opdins
dagofdonderdagofvooreendienst
op zaterdag (ochtend, middag en
namiddag). Alle diensten draai je
met twee man/vrouw gedurende
ongeveer vieruur. Iedereen dieer
nieuw bijkomt,istevorengoedinge-

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

,A-.. .:; "". ':' \r; " b

'~iIl!dll:>';' ' "lI

Van Introductieduik
tot Divemaster
• duikcursussen vol
gens het PADI systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevetten
• du ik rei zen, materiaa l
ve rhu ur, vul statio n

Bel voor meer informatie!
(050) 541 79 41

Grasdijkweg 3 - Garmerwolde
aquadonna@scubadiving .com

werkt door Jantjeofeen"collega".
Toch zijn ernog wat gaatjes inde
bezettingvoorhetkomendseizoen.
Erzijn eenpaarmensen afgevallen
vanwege studie, verhuizing,zwan
gerschapsverlof(!),enz.

Het verzoekaan delezersvandeze
krant isdusom tereagerenen mee
tegenietenvandegezelligheid,die
ditwerkookmet zich meebrengt.UI

jij wordt in ieder geval met open
armen ontvangen ! Verdere inlich·
tingen: Jantje Ganzeveld, Anita
Blaauwen Marlèn Ossentjuk.

Truus Top(ookvrijwilliger)

Erediensten
SOW gemeente
1 september
9.30 uurThesinge.
Prof. Klijn uitHaren
8 september
19.00 uur Thesinge.
Rob Favier.Jeugddienst
15 september
9.30 uur Garmerwolde.
Ds. Zuur uil Den Haag
22 september
9.30 uur Thesinge.
Dhr.Dijkstra uit Gasselternij
veenschemond
29 september
9.30 uur Garmerwolde.
Ds. Slob uitWildervank


