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Leefbaarheid in een dorp is meer dan mooi wonen
"Hiervoor zou iedere inwoner een steentje moeten bijdragen", vindtdevoorzitter van deVereniging voorDorpsbelangen inzijntoespraak
opdereceptie tergelegenheid van het25-jarig jubileum. De viering hiervan kreeg aandacht in een uitgebreid feestprogramma in deeerste
week van september.

De voorzitters van Dorpsbelangen (niet in de juisle - chronologische 
volgordehelaasl);v.l.n.r. PelerHeidema,Thomas de Vries,WillemZijiema,
HansWeggemans en Irene Pfaatsman. (Foto:SusandeSmidt)

Insamenwerking met dejaarlijkse
Startweek van deJeugdraad van de
Samen-Op-Weg Gemeente en de
jeugdclub 97P werd voor dekinde
ren een verrassingsmiddag en een
viswedstrijd georganiseerd.Opvrij
dag was het officiële moment: de
receptieincaféMolenzicht. Het be
stuurontvangt deoud-bestuursle
den,wordtgefeliciteerddoordorps
bewoners,hetvoltalligecollege van
B&W en de gemeentesecretaris,
oud-dorpsgenoten en de buren uit
SintAnnen en Garmerwolde.Roelie
Dijkema schreef een verhaal op rijm
datzijsamen met Roelf Jansen pre
senteerde. Het laatste couplet van
25 jaar Dörpsbelangen wil ikUnog
eens laten lezen.

"Joehebbenheurd dat tdörp altied
ien bewegen is... t omde drommel
naitdood,
De betrokkenha;dvanhet bestuur,
bestoande oet Hans Weggemans
(veurz.),MencoV.d.Berg (siktoares),
Theo de Wit (puutholder), Clara v.
Zanten,Corv.Zanten, LuitOomkes
en RoeitKoopman bie tdörp isgroot.
Wie wensen tbestuur ien de touk·
omstveulwieshaid,
en danken joe veurtluustemnoardit
beschaid."

Hetstukisnegen getypte vellen vol
endemoeite waard omeens rustig
door te lezen. Heel wat feiten en
anekdotes haalt Roelie aan.Op 31
maart 1977 wordt besloten omde
dorpscommissie bestaande uit zes
man uitallegezind1enop te heffen en
een dorpsvereniging melbestuur en
leden op terichten. Het eerste be
stuur bestaat uit:Thomas de Vries
(voorz.), Tony V.d. Meulen (secr.),
Roelf Jansen (puutholder), Jan Jo-

IIngen RoelfKoopman. Vrijwel alle
huishoudens worden lid. Heel veel
aktiviteiten uit de loop der jaren wor
den door Roelie vermeld en ookde
woningbouwzoals indeBakkerstraat
in'81,de aanleg van riolering ende
daarbij behorende drempels in de
Schutterlaan.Willem Zijlemaisna De
Vries devoorzitteren nieuweaktivi
teiten uit die periode zijn de
koolzaadlietstochtpuzzelrittuinkeu
ringen niiloarsveziede.

"Jen '89slopteZij/ema d'rmiten wer
PeterHeidema kozen als veurzitter
van de ploug,
d'rwaaide toun weer nfrisse wiend
deur t loug
Toun Henk Busscher ook nog ient
bestuurkwam,wast~oa~

elke vergoadern hadden zewelwat

nijs, dat hadden ze over heeg oet
dokterdmitmekoar. "

Uitdezeperiodestamtdekomstvan
Sinterklaas, het twee keer per jaar
overleg metdegemeente,denijjoars·
borrel,de ouderenreiswordtweer in
ere hersteld, plannen voor het
smederijmuseum, kanoroute, de
Thesinge toer,deleelbaarheidsprijs
van de Vereniging Kleine Dorpen
Groningenenhetbevrijdingsfeestin
'95.De klapperwasop3maart '96de
ak1ie'dendounwietzulfl"waarvoor
de aanmoedigingsprijs van de ge
meente werd binnengehaald.
In'97werdIrene Plaatsman de eer
ste vrouwelijke voorzitter. De nieuw·
bouw Molenhorn,het Boer Goense
pad, opknapbeurt Molenweg en
Kerkstraat enhetspek1akel rond het

millennium zijn de opvallende ge
beurtenisseninhaarperiode.In2000
wordthetgrotefeestoverdejaren50
georganiseerd, met allerlei vervolg
activiteiten.HansWeggemanswordt
voorzitter. Indeze periode verfraait
degemeentedeSchutterlaan,wor
den een fototentoonstelling eneen
smartlappenfestivalgeorganiseerd,
wordt de riolering in het dorp, de
haven en verlichting door de ge
meente aangepak1.Het bestuur beo
staat nu uit zeven leden. Roelie be
schrijft deverandering als volgt:

"Zojevernomen hebben isdeveraj
neging welveranderdien de loopder
tied,
ien t begun ging t er om, om dörp
leefbaar te hollen, dalwasdeurde
vergriezing welneudigloundertied.
Nouisthoastnverlengstuk vande
gemainte,d'rwordtveulmeervroagd
van I besluur,
wie waiten na;1 hou zichdalverder
ontwikkeln zal,opden duur. '

Tais 'n, wie vienlmooil
Denieuwsteontwikkeling indedorps
geschiedenis ishet verschijnen van
Thesingeophetintemet Desitewordt
tijdensdereceptieofficieel gepresen
teerd.Meteendrukopdemuiswordt
hijopgestart dooronze burgemees
ter mevr.Pot.Op een groot scherm
kan dezaal het werk vanHans V.d.
Brandten EnsabethTolenaarbewon
deren.Zij hebben ersamen met een
student een half jaar aan gewerkt en
we mogen ertrotsopzijndatonsdorp
er nu wereldwijd zo mooi op staat
(www.thesinge.com).
De ereleden van Dorpsbelangen
staan erzelfsvermeld. Welly Boeren
Roelie Dijkema die 18 jaar aktief
wareninhetbestuuren Roei!Jansen



Roelfen Roelie (àlaThomasvaeren Pietemel) methunbijdrage geheelop
rijm! (Foto:Susan de Smidt)

gedurende 17 jaar!P.S.zijzijnallen
nog steeds inde baan voor allerlei
hand-en-span diensten.

SpeciaalgenodigdeisTonyv.d.Meu
lendiemede-oprichterwas in'77. Hij
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is journalist en een goed verteller
over zijnherinnering aan de 3.5jaar
wonen inThesinge. Over mensenen
bedrijvigheid van toen weet hijnog
heel veel. Een mooi verhaal doet hij
o.a.overtimmerman Kol diehij eens
vroeghoe 1 toch komt dat erzoveel
Kollen,Ridders. van Zantens, Plei
ters ...inThesingewonen. Klaas Kol
antwoorddedroog:'Wie haddentoun
nog gain fietsen."

Leefbaarheid
Zijn visie op de toekomst voor de
dorpsvereniging maakt Hans Weg
gemans inzijn toespraak duidelijk.
Ten eerstezal erdebelangenbehar
tiging naar de gemeente toe zijn en
ten tweede het organiseren van ak
tiviteilen. Over onderwerpen als

TonyvanderMeulen,oud-dorpsbe
woneren mede-oprichtervan DOrps
belangen.kwam speciaaluitBrabant
over om zijn gelukwensen tebetui
gen. (Foto:Susan de Smidl)

Stiefheen en zoon
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woningbouw, ouderenhuisvesting, der.Helisvaakmoeilijkinteschatten
hel dorpshuis en de schoolmoet de welke aktiviteit bij de mensen aan-
vereniging een serieuze gespreks- slaat. Hopelijkblijftmen betrokken bij
partner zijn voor de instanties. Dit de gemeenschappelijkeaktiviteilen
vergtveelvoorbereidingendusveel ineigen dorp omdat ditde sociale
tijd. De mensen inhet bestuur doen contacten ten goede komt. Boven-
ditmet plezieromdat hun werk door dien stimuleert datookde spontane
dorpsgenoten wordt gewaardeerd. hulpdienodig isomditprachtigedorp
Dorpsbelangen isnu een bloeiende zo te houdendatergezamenlijkgoed
vereniging die financieel gezond is. gewoond en gewerkt kan worden.
Wat betreft hetorganiseren van ak-
tiviteiten ligtde zaakwat ingewikkel- Truus Top

Verrassingsmiddag
Dit jaargeen filmmiddag,maar een echte verrassingsmiddag.
Alle kinderen moesten bij G.N.Schutterlaan 34 komen. Iedereen moest één
schoen inleveren.Daarna werd ereen schoen omhoog gehouden en zo
maakten we groepjes.
We deden allemaal leuke spelletjes.Ons groepje werd eerste. We kregen
allemaal wal lekkers en toen was het afgelopen. Jammer, de middag ging
veel tesnel.

Matthijs Kof (9jaar)

Viswedstrijd
Donderdag 5septemberwasde viswedstrijd .Er deden veel kinderen mee.
Dewedstrijd begon om 18.30uur en duurdetot 19.45uur.Erzijn veel vissen
gevangen.Dat kwam vast door het mooie weer. Ikzelfwerd eerste;ikheb
27 vissen gevangen. Ikkreeg een hele mooie grote beker.
Iedereen kreeg een leuke zonneklep.
Het was heel erg leuk.

Vincent Boswijk (9jaar)

Kanodobbeltocht
Hallo,ikben Monique Groothoff.Ze hebben mij gevraagd om een stukje te
schrijvenvoor de Garmer &Thesinger Express over de kanodobbeltocht.
Ikhebde eerste prijs gewonnen meI het feest van 25 jaar Dorpsvereniging/ :
samen met de Startweek. De bedoelingwas dat jemet een dobbelsteen de
cijfers 1,2,30f4gooide.Ikgooide een 4;daarzat Regina.En ikmoestdirect
naar deachterste controlepostvoor een handtekening.Zo ging hetdoor lot
ikeen 1gooide; toen was ikklaar. Het ging om de snelste tijd.

TIjdens de barbecue hoorde ikdat ikgewonnen had. De prijs bleek een
rubberen boot. Nu ben ikdus de gelukkige eigenares van een boot. Ikvond
het heel leuk om mee te doen.

Groeljes,
Monique (bijna t2)

Uitslagen:
Kanodobbeltocht
Er waren 20 kano'svoor ruim 25 deelnemers.
1.Monique Groothoff (een opblaasbaar rubberbootje)
2.Folkert van Zanten (een luchtbed voor op het water)
3.Maarten Tromp (een hengel)

De rookwedstrijd werd gewonnen door Martijn Bol. Hij iswerknemer bij
de firma Oudman.



Touwtrekken
Najaren was hetdan eindelijkweer zover:TOUWTREKKEN.Werd erjaren
geleden bijna door elke straat een dames- en herenteam geleverd en was
heteenjaarlijks terugkerendevenement,nu kwamen ertotaal zesteams aan
de bak. De omgeving van het evenementwas ditmaal de Kapelstraat,op het
zandvandenog nietbestraatteweg vond destrijdplaats.Hetwarengemengde
teams, teweten tweedames endrieheren,hoeweler één wel vreemde groep
bijwas. Moeilijk tezeggenwie nudedames enwiedeherenwaren. Elkegroep
had voldoende supportersom de inspanningen aan te moedigen.
Als altijd was Roelf Janssen de onverbiddelijke scheids. Hoe de wedstrijd
preciesinelkaarzat isniethelemaal duidelijkgeworden,maarde uiteindelijke
finalegingtussen de Schutterlaanen één van detwee teams vandeLageweg.
Na een spannende strijd was hetdeLaan die met de eer ging strijken.

ReinaBusscher

Barbecue
De barbecue voor het dorp was een groot succes.De grotetentwas opgezet
voor hetTrefpunt en in het fietsenhok stonden de barbecues opgesteld.
Heerlijkesalades,slimme bonnenboekjesdie ingeleverd moesten worden bij
het afhalen van de verschillende soorten vlees,sausjes inovervloed evenals
drinken.Toen hetonweer losbarstte vlakna de laatstehappenwasernog een
gezelligenazit in dezaal.Deongeveer t20gasten lieten hetzich goed smaken.

Truus Top

"Het lied dat nooit oud wordt"
Begeleid door zijn kinderen op drums,dwarsfluit en electronische piano,
verzorgde Rob Favierop zondagavond Bseptember een muzikaal omlijstte
dienst indeGereformeerde Kerk inThesinge.Buiten scheen een heerlijke
septemberzon, binnen tokkeldeeen gitaarvan een bevlogen mensmeI een
'uitde hand gelopen hobby' zoals hij zelf omschreef. Onder hetthema ' Het
lied dat nooit oud wordt" liet de theoloogen liedjesschrijverdeThesinger
kerkgangers volop meegalmen ineen canon, verscheen hij getooid met
vergietop het hoofd en bretels om en vliegenmeppers inde hand voor de
gemeente om zijnboodschapoverte brengen envoorwienietbijdelesbleef,
kwam dewaterstraal uitde'supersoaker'totaal onverwacht!
Met een afwisselend serieus en luchtigoptreden (......moet kunnen hierin
Thesinge .....1")liet Rob Favier jong en oud delen inzijnuitleg over wat het
nu betekentom 'samen'tezijnen vooral 'samentedelen'.Enthousiasmeover
goede doelen, humor indekerk en persoonlijke anekdotes maakten zijn
ietwatbetuttelende optreden inde kerkop dezeprachtigezondagavond een
mooie afsluiting van een feestelijkweekend.

Kar/ine Ma/ffiet

. ".

Paalvechten. Arjan Kol en
Tjeerd Vaats tra inactie.

De verliezer ... Tjeerd Vaatstra.
(Foto:WofterKarsijns)

Installatietechniek VAATSTRA B. V.

NIJDAAf
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

~::: Oosterseweg lb
• • ~:. 9785 AD Zuidwolde Gr.
: : . : : . Tel. (050) 301 2832

www.vaatstra.nl
vaatstra@vaatstra.nl 24 uur service
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Monumentendag 2002
De oude kloosterkerk, de smederij, hetmetaalatelier, detuinen van
Menno •.• maar liefstnegen monumenten waren te bezichtigen in
Thesinge tijdens deOpen Monumentendagen in het weekend van 14
en 15september. Reden voor mensen uitalle hoeken van Nederland
om een bezoek te brengen aan onsmooie dorp.

laagje grijsgroene zeeklei :een over
stromingwaarvoormenopeenwier
de veilig was!
Maar latenwe eer1ijk zijn, eenarcheo
logische opgraving ispas echtspan
nendals erzakenworden gevonden
die echt tot onze verbeelding spre
ken. En diewerden gevonden!Naast
voorwerpen zoals lepels, houten
borden, scherven aardewerk en de
overblijfselenineen afvalpulvaneen
leerlooierdierond de 12' eeuw kan
worden gedateerd, vond men ook
het (deelsoomplete) skelet van een
man;hij lagnogopde bodem van zijn
houtenkistenbij zijnvoeteneindezag
jede indrukken die inhet hout door
zijnvoetenwaren achtergelaten:extra
spannend aangezien zijnbenen en
voeten erniet meer lagen ...

Funderingsresten
Behalvegebruiksvoorwerpen en een
dodewaren devondsten van funde
ringsresten minstenszo interessant
voordearcheologen. Palen vanbeu
kenhout en puin van kloostermop
pen tonen aan waar zich de twee

Opgravingen ...
Hoe mooipuzzelstukjestochop hun
plaats vallen als je op ontdekking
gaat, bleek wel bijhet zien van de
opgravingen inde Kapelstraatnaast
dekloosterkerk.Aan dezijkantenvan
hetuitgegraven gat waren duidelijk
de verschillende lagen tezien van
grondsoorten;zo'nzijkantiseigenlijk
een tijdbalkvan zowel de natuur als
de aanwezigheid van de mens. Dui
delijkwasdeafscheidingtezientus
sen de zwarte veengrond en een

Een paar van de beenderen die
werden gevonden. (Foto: Susan de
Smicit)

subsidie, die helaas is uitgesteld
wegens de uitgelopenrestauraties
aan dekerkinWittewierum.Hetiste
hopen dat de gemeente niet lang
meer zalwachten om ervoor tezor
gen dat de wieken kunnen blijven
draaien.
Slijtage ofniet,de molen isdrukbe
zocht en de broodmix,spelt en pan
nenkoekmeelvondengretig aftrekbij
de bezoekers.

Monumentaleboerderijen
Ook veel belangstelling was erbij
HerbertKoekkoeken zijn metaalate
lier, gevestigd ineen monumentale
kop-hals-rompboerderij. Pasalsjein
deenorme schuur staat en het im
mense gebinte boven jebekijkt,be
sefjewateenvakmanschaperinde
eeuwen achteronsbezig isgeweest
met bouwwerken die de tand des
tijds met wat restauratie nog lang
zullen doorstaan.

Teruglopend naar het dorp, in het
zonnetje,keekikook nog even rond
bij het 'Schathoes' en de 'Tacken
borgh'aandeBovenrijgerweg 10en
12.Beidegelegenopverhogingen,is
hungeschiedeniswaarschijnlijkver
bonden geweest aan het klooster
GermaniainThesinge. Inde volks
mond spreekt men over opslag
plaatsenvoorhetkostbaregraan (en
vandaar wellicht de naam 'Schat
hoes'), hoog gelegen beschermd
tegen het wassende water.

De eerste bezoeker diezich zater
dagochtend meldde bijde smederij
aan de Kapelstraat kwam helemaal
uitErmelo;kennelijkwasdeaankon
diging inhet landelijkeMonumenten·
bladvandebezienswaardigheden in
Thesinge als enigste dorp van de
gemeente Ten Boer, niet onopge
merktgebleven.
Dankzij de inspanningen van Piet
Huisman om ervoor te zorgen dat
Thesinge op de monumentenkaart
bleef staan dit jaar,kondenwe zelfs
meer bezoekers verwelkomen dan
voorgaande jaren. De opgravingen
bij dekloosterkerkzullen daarbijze
ker een rol hebben gespeeld.

De molen Germania
Geen uitbundige zon op zaterdag,
maarweldroog en een aangenaam
temperatuurtjevooreen ronde langs
de monumentenen tevens een ge
legenheidom ditjes en datles uit te
wisselenmetdorpsbewonersenhun
bijzonderebezigheden.
De molenaarvan de molen Germa
niabijvoorbeeld,maakteterecht van
de gelegenheid gebruikdoor bewij·
zen telatenzien van de trieste staat
van deze prachtige, ruim200 jaar
oude,molen.
Dewieken zijn ernstigaangetastdoor
roest, de kap rust op een houtcon
structiedie aangetast is door o.a.
boktor en de omloop kan teqen
woordig nog net 15 man dragen
wegens rot. Het wachten is op de
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Vaste expositie in dodenhuisje?
Voorlopig liggen de vondsten van de
opgravingen opgeslagen inGrorin
gen en worden ze gedateerd en
geconserveerd voor zover nodig.
Maar hun uiteindelijke bestemming
zou eenvasteexpositie kunnen zijn in
het nog tebouwen dodenhuisje op
het kerkhofterrein van de klooster-

grachten om het kloosterterrein be
vonden. Restenvan meerderesteun
beren plaatsen zondertwijfel enkele
belangrijke en minder belangrijke
gebouwen in de nabijheid van het
klooster. Middels deze informatie is
het mogelijk een plattegrond tere
construeren van de omvang van het
gehelekloosterterrein.En daarmee
deinvloed van dekloosterlingen vast
testellen inhun gloriedagen voorde
Reformatie (zieook het artikel over
de fresco's van de kerk van
Garmerwolde op de gelijknamige
website). Slofgenoeg om noqlaren
lang door te prakkizeren en tefanta
seren over het kloosterleven op de
veengronden in de Middeleeuwen
op dezelfde plek waar nu dorpe
lingen genieten van hun huizen,de
rust en weidsheid van hetGroninger
land.

InitiatorMonumentendag Thesinge: PietHuisman. (Foto: Wolter Karsijns)

kerk. Aan Piet Huisman zal helniet en is zodoende een wandelende
liggen; wat hem betreft komen de catalogus van de vondsten in de
kostbare voorwerpen zo snel rnoçe- Kapelstraat. Uit interesse volgthijde
lijk weer naar 'huis'. Bijna dagelijks weg die de gevonden stukken afleg·
wasPiettevindenbijdeopgravingen gen, maar niet in het minst ook uit

,------ - -----------, gedrevenheid: hijpleit waar hij kan
om devondsten en bevindingen in
Thesinge op deplaats te houden
waar ze horen. En gelukkig ziet het
ernaaruitdatdeprovinciaal archeo
loog die betrokken wasbijde opçra
vingen ook voorstander isvan een
permanente expositievan destuk
ken inThesinge zelf.
Kunnen we nóg een bezienswaar
digheid toevoegen aan delijst voor

Ook onze brijventer kon drie dagen
nietmetz'n auto bijhuis komen.De
werknemers van Koopbodenmetde
traktor een helpende hand.
(Foto:Lucie Kol)

deMonumentendag; en nóg meer
bezoekers welkom heten voor een
middag vol historie, cu~uuren natuur
afgesloten met een lekkerkopje kof·
fie of een biertje in het Jopje. We
houden uop de hoogte!

Karline Malfliet

Wist-u-dat ...
• ook de familie Ritserna onlangs
meteenbalJondeluchtinisgeweest?
• de vlag van 3vo 'descholen zijn
weer begonnen"gestolen isinGar
merwolde en Wo~ersum?
• er op vrijdag 8 november een
bingo·avondwordtgehoudeninClub
huis w GEO? Iedereen iswelkomI

BLUE MULE~-
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer. 050 • 3021715

Voor Brood-Koek en Banket, in Garmerwolde
en Thesinge gaat unaar de "A6RIS80P".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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OSA-concert
StichtingOSA opent hettwaalfdeconcertseizoen indeKloosterkerk
vanThesinge opzondag6 oktober met een knaller: TheStar of the
North, de enige echte ceilldhband in Nederland!

Jubileum Concert Thesinge

Ditisdeeerstekeerdatereen echte
ceilidh-band inGroningentehoren is
(en áls het lukt, nog een IERSE
VERRASSING ook!), en de kerk is
klein.Wiljeditmeemaken,danmoet
je dus vroeg aanwezig zijn! (Het
concert begint om t5.00 uur.)

folkmuziek-circuit. Debandbestaat
uitJesKwakman (banjo),GeertOude
Weerninken Elke Meiborg (trekhar
monika), JaapKraayenhof,Hanne
ke Barents enJobTielrooy (viool),
Toon van denBoogaard (piano) en
Wigo van der Schoot (snaredrum).

HetChr. GemengdKoor 'Lovende Stemmen' uitThesinge, viert het
VIJFTIG-jarig bestaandoorhetgevenvaneenJubileumconcert. Deze
wordt gehouden op 12oktober a.s. indeGereI. Kerkte Thesinge,
aanvang 20.00 uur. Aan deze avond werkt verder mee het alom
bekende 'ChristelijkeMannenkoorLeens' Hetprogramma bestaatuit
geestelijke,klassiekeen folklore muziek.
Ubentvan harte uitgenodigd. De toegang isgratis.

Ceilidh (spreekuit:keelie) roept on
middellijkvisioenenopvan Ierse fees
ten, bruiloften, begrafenissen en
partijen.Hetwoord ceilidh betekent
eigenlijk 'keuken', wantIerse feesten
vonden oorspronkelijk indekeuken
plaats.Ceilidh-muziekistraditionele
Iersedans-en feestmuziek. Opzwe
pendejigs, reelsen polka's, maarook
sentimentele walsen en hartver
scheurende liederen horen erbij.
De leden van The StaroftheNorth
zijn allemaal zeerervaren muzikan
ten, die al jaren actief zijn in het
amateur- en (semi-)professionele

Bijzondere kerkdienst
in Garmerwolde

•smakeJijkproduktuitnatuurgebied
• rechtstreeks van producent

.<~'O\ "ti
" ,. },.:-:, ~ .; ( /

. ' •. .. ! ; ;, ,1,' ',I ii't1r
r'{~' ~ ~L: -,~~ , ~ ' ·.··il

.~ >J .'> - .'-,\ (f
•diepvrieskJaarbezorgd .-'~ ; <:.' . ..h:..
Bel voor folder4042027 (Westerbroek)
of ganaar www.zuidlaardermeer.netlberens

KWALITEITSVLEES VAN
SCHOTSE HOOGLANDERS

Op zondag20 oktober 2002krijgt dekerkdienst van des.a.w.gemeente
een bijzonder tintje.De liturgiecommissieheeftdezedienstvoorbereid en zal
hetgesproken woord verzorgen.Als muzikaleomlijsting zingt koor Venite
CantemusuitBedum en bespeelt Carel van Aurichhetorgel. Hetwordt een
dienst metveelkoor-en samenzang. Dekoormuziek ishoofdzakelijkdoor
Engelse -klassieke -componisten geschreven:PureelI,Attwood,Stanford,
Ireland e.a.
Weeswelkom indezedienst,welke om 09.30uurbegintinde Garmerwolder
kerk.

@ Belga F.-e t s e n W>n"'~t",m L"'n""',
KajuIl 272. 9733 CT

• 050-504222 52• Groningen .."""U. nC
t2mo"n'

RUim er! gr8tIs park",~n ~

Reparatie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeting

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

Regenkleding
Racekled ing
ATB-kleding

Fiet sschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA

Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Toerf iet sen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle

Batavus
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Zaterdag 7 september 2002: viering 125 jaaropenbaar onderwijs in
éénenhetzelfdegebouw! Hoewelerindeloopderjaren natuurlijkwel
hetéén enander aan is veranderd!

Reünie OBS Garmerwolde

Er staat een grote tent naast de
Rabobank. Direct bij binnenkomst
krijg ikeenopnaam gesteldeenvelop
met daarin mijn naamplaatje plus
een afhaalbon voor de boeken. Ik
heb m'n naam nog maar amper op
gespeld of word al aangesproken
door een grote stoere kerel: "Zugst
nait? Ikben Frits Boer.""FritskeBoer!
Dat dunne ventje, njaarentwij doa
gen jongerasik,herinner ikmie nog
precies; ikherkende hom metainop
defoto ...mor is dat nou dij grode
kirrel?? Sorry, mor ikzai t nait ..."
Een ander - !na van Leggelo - zie ik
onmiddellijk: ze isniets veranderd,
alleen wat ouder geworden. Ook
Wim en GriethaMaat,Anneten Gree
tjeBontekoe, Trieneke Ganzeveld,
Harry Wierenga, Rina Dijkstra, Ina
Stollenga ...herken ikmeteen. Gieny
en Harmke Wolt, Roelfke Ganze
veld, Piet Schaaphok ...ontmoet ik
nog regelmatig,dusdatisgeen kunst.
Ded Bakker is erniet: hij heeft een
bruiloft. Zijn zus Claartje wel ; daar
hebiknog een hele tijd (pertelefoon)
mee zillen kletsen bijhet opsporen
van hun adressen!

Rond drie uur opentJan Wigboldus,
devoorzilIer vandereüniecommissie,
hetprogramma en geeft achtereen
volgens het woord aan: Mevrouw
Zwerver, wethouder van Onderwijs
en Welzijn inde gemeenteTen Boer,
dedirecteur van Marenland enWil·
lem Pathuis,dehuidigedirecteurad
interim. Deze laatste komlap met
eengrote toto van Willem Frederik
Hildebrand,deeerste"directeur"van

deschool (van 1874-1920). Voorde
beuwgafhij les inhethuis datervoor
staat. Die man zou nietweten wal ie
zag! Inzijnogenwarenkinderen een
soortvolwassenen inhet klein. En ze
schreven nog met griffels ...Tegen
woordig wordter steeds meer ge·
bruikgemaaktvandecomputer.Ook
deleermethode istotaal veranderd!
De leerlingen zijnveel zelfstandiger
geworden;vroegerwerktemen leer
stofgericht. nukindgericht. Als jeniet
mee kon komen, bleefjezillen.
Belty Visscher, devoorzitter van de
oudercommissie, giel het in een
sprookje: "Erwas eens een dorpmet
600 mensen in200 huizen. Negen
mensenslaken dekoppen bij elkaar
enhuurden een grote tent mei tafel
tjes,600 stoelen en 600 kopjes. Het
kerkhofwerd opgeknaplen zélfs de
stoepen opnieuw gelegd ..."

Nadepresenlatie van het jubileum
beek endeuitreiking van deeerste
exemplaren, begeven we ons rich
tingschoolplein.Gezellig keuvelend,
wandelen we over depasgelegde
stoep: "Doar woonde vrouger bak
ker Bloemendaal ...endoar ston de
boerderij van Stollengoa!" (Frits
woont ernou tegenover, indat nije
hoes. Dat widde boerderijtje isook
net öfbroken; derwordt n nij hoes
baauwd.) "En ophouk... wa's dat
veranderd! Doar woonden de ge
zusters Hilbrands (Snip &Snap) en
daarnoast Oazent Maat ..." (Dat
gebaauw isàfbraand; loaler isder n
nijhoes zet.) "Och,t paast wel in t
dörp ..."

Bijdeschool aangekomen,blijkt de
onthulling van de naamsteen doorde
twee oudste reünisten -Nico Stollen
ga en Hilje Heersema-van Dijken,
beide uit1913?-net tezijn geweest.
Jammer,maarnietsaantedoen.Op
naar dekerk; hier hangen demeer
recentefoto's.Bij deeerste serie kan
iksnel; rond detijd van mijnkinderen
kijk ikgeinteresseerder.Ookdedia
presentatie over het honderdjarig
jubileum volg ikmetbelangstelling.
Op naar deschool. Hier hangt het
oudere werk,meer van mijn tijddus.
De oude schoolplaten, leesboekjes
van Oten Sien, het aap-noot-mies
plankje, de vele foto's en ook de
handwerkjes roepen denodige her
inneringen op:"Inmien tied mozzen
wichternog handwaarken intieddat
dejonges sieversommen muiken; n
enkele keer kregen z'handenarbeid,
daar was ikwelais àfgunsteg op."
"MeesterReinders kon mooi veurle
zen!"
"Wiespeulden vrouger hal aans as
nou;wiewarrenaantkotsen,laauw
ke springen (met dubbelsprong: in
dewei, lageen ei, van papier,tiere
lier),bekje springen (Bok,bok, hou
veul hoorns? Din ston dersurns nhal
rieg en doarmoz j'apmoal overhln).
Enhoeskesmokkenintgrind!Knikkern,
haaske joagen ... allesop zien tied."
"Mien zuske en n boerendochter
warren baaide zitten bleven. Mor
noa devekantsie zat t boerenwicht
wel nklas hoger! Heurpa haar even
metmeesterpraat ...geldwas mach!!"
De tijd vliegt om! Voordat weererg
inhebben,moeten we alweer lerug
naar detent.
Terwijlderegen klettert ophet zeil,
laten weons deaangeklede brood
maaltijd goed smaken. Wat een ge·
luk, dathel'smiddagsdroogisgeble
ven! Ookdesterke verhalen komen
los:"Waistnog wel? Met dijwesp in
d'inktpot?"

Rond acht uur beginthet avondpro
gramma. Een kinderkoor onder lei
ding van HannieHavenga met Her
man Dreise opaccordeon, bijt het
spits afmet een speciaal voor deze
dag geschreventekst (zie pagina 9).
Ook rederijkerskamer "Wester"ver
toont z'nkunsten, evenals muziek
vereniging de "Harmonie" en het
Gemengd MannenKoor Garmer
wolde. Alles van "eigenbodem".
Naeenwelgemeendwoord vandank
aandeledenvandereüniecommissie
voor het véle werk dat zij hebben
verricht,wordt het oficiële gedeelte
afgesloten en het podium ingeno
men door deband "Feedback".Met
onze eigenJannetteGanzeveld (net
bevallen van een jonge dochter) als
éénderleadzangers.
Langzaam maar zeker druipen de
reünisten af ... Ook wij gaan naar
huis: schor van het vele praten ...

Nog lang nagenieten ...
Eenpaardagen lalerontmoet ikWilly
Rozema-Ganzeveld. Zij vertettopge·
togen:"Liesbeth Rietbergenoet Mal·
lorca was der ook! Dij woonde in
oorlogstied meiheurzuster,bruieren
moeke inpasterij. Z'isal54 joarvot!
k Heb ook n braif kregen van Dick
Cornet. Dij woont nou inBroabant. t
Was tevermuiend veur hom om te
kommen;da'swel zunde!"
En Rika Dijkema-Pelgrim uitHark
stede: "Wiehemmen gelukhad met
t weer! Ikheb hal veul klasgenoten
trovvenen biepraat. Summegen haar
ikingain35joarzainlkHaaralntiedje
rondkeken naarTltievan Diek;opains
tikde ain mie op scholder en zee:
"Komst mil? kWait waar Titie zil!"

Alles isprima verlopen!Ookdevier
BHV-ers (bedrijfshulpverleners) en
dedrie achter de hand gehouden
artsen hoefdennietinactie tekomen.

Hil/ieRamaker-Tepper

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 • 5410508

sanitair en verwarming

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

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat35
Groningen 050· 3132453
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De illdrukkell VIIl eell deellleemster
Reünie Garmerwolde

Detta van derMolen

AI met al was deze laatste reünie
voormijeen helegeslaagde,-aldus
Elia Woldendorp-Bolhuis.

Hiema werd erlangzaamaanterug
gewandeld naar de tent,waar een
uitgebreide broodmaaltijd met soep
klaarstond. Maar veel teveel voor
oude mensen zoals ik...
Nahetetenwasernog muziek, maar
toen ben ik naar huisgegaan. Het
was vreselijkgezellig,maarwelerg
vermoeiend.
Trouwens, het boek is heel mooi
geworden. Gelezen heb ikhet nog
niet, wel plaatjesgekeken.Leuk,dat
mijn kleinkinderen erook instaan.

Met éénvande deelneemsters, Bla
Woldendorp-Bolhuis (geboren in
1919), die de school bezocht van
1924-1932(heeftacht klassendoor
lopen),heb ikeen gesprekje gehad.

125 jaar OBS inGarmerwolde! Mooie gelegenheid voor een renie. De
hoeveelste weet ikniet, maar de laatste werd 25 jaar geleden gehou
den.Op deze waren dusvele nieuwe gezichten enaan deandere kant
ookmindergezichten. Maarookvelen dieer25 jaargeleden ookwaren
ennude leeftijd van verboven deAOW hebben bereikt.

Hoe was de reünie?
"Prima georganiseerd; veel beter
dan 25 jaargeleden.Dat jebijtafel
~eszitinplaats van inlangerijen. Dat
praatveel gezelliger.Alleleeftijdge
noten zaten bij elkaar. Nadeofficiële
openingendiversetoespraakjeswas
ereen praatronde.
De wandeling naar de school was
ookgezellig;alleen indeschoolwas
het zo vol dat ik erniet teveel van
gezien heb.De wandeling overhet
kerkhof, dat er erg goed verzorgd
uitzag,endefototentoonstelling inde
kerf( waren ook erg gezellig.
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Kom bij ons
op de Basisschool
Honderd vijf entwintig jarenheeftons schoolgebouw bestaan.
Maar al voor1600 trof menonderwijshieraan.
Vaak ineen boerenschuurkwamen de kind'renbijelkaar.
Dus Basisschool in'tdorp, ...isal400 jaar.

Kom bij ons,kom bij ons op de Basisschool,
Zie jeelke keer,alle kind'ren weer.
Want bij ons,wantbijons op de Basisschool,

•Heb jevriendjes zat, ...enjeleert erook nog wal!

Meester Rijkens had inachttien vijfen zestig wel eenklus.
Aan honderd kind'rengafhij les, ...inz'n een~e dus.
De oudste leerlingen dienamen soms de kleintjes mee,
Gezeten op,de koestal leerden zij hen 1A.B.C.

Kom bij ons, ...enz.

.Maar hoeveel leerlingen érdan ook ingeschreven staan,
Men trof vaak bij inspecties,de helft erniet aan.
En niet alleen maar 'swinters wegens sléchte paden,want,
De kind'ren moesten 'szomers helpen wieäen OP. het land..
Kom bijons, .., enz. _

Wat iserveelverschil,als jevergelijkt met toen,
De jufdie kwam, mocht enkel'NuttigHandWerken' gaan doen. ,
En meester maande: 'Weest beleefcj er]ordelijken rein!'
In'ntijddat ergeen douches nog, ..;en zelfs geen kranen zijn.

Kom bijons, ...enz.

Erkwam een nieuw gebouw, ... en no9 maar eenpaar jaaroud,
Werd ter drinkwatervoorziening,éenrÈlgenbak gebouwd.
En daar werd jaren later nog een filter ingezet,
Pasin'54 kwam erwaterspoeling op '1 toilet.

Kom bijons, ...enz.

Erwerd nog veel verbeterd, inde loop der tijd.
Metspeellokaalen kleuterklas,iseruitgebreid.
Voor 'tiepel', 101' en 'hoepel', ...kwam 'computer' inde plaats,
1Gebouw kreeg meer comfort, ... en de leerlingen meer praats.

Kom bijons, ...enz.

Dat oude schoolgebouw, ...eens gebouwd inrode steen,
Ook jarenlang nogwit geweest, ...maar nu weer als voorheen,
Bewaart een schat herinneringen van ons met elkaar,
En deze school bestaat dus honderd vijf en twintig jaar.

Kom bijons, ...enz.

In'ndorpje als het onze, ...woont het niet zo kwaad.
Toch ishet belangrijk, dat ereen school bestaat.
Duszorg dat hetbestaan blijft,want andersbenikbang,
Datdit tenkostegaatvan hetplaatselijkbelang!

Kombij ons, ...enz.

MeespeeItheater
Ter ere van het 125-jarig bestaan van de school waren de kinderen van de
basisschool u~genodigd voor een meespeellheater inde tent. (Ithaka)
GroepBvan vorig schooljaarwas ook uitgenodigd,evenalsdekinderen die
vorig jaarverhuisd zijnofnaar een andere school zijngegaan.
Het stuk werd gespeeld door twee mensen. (B9ukje en Maarten)
Zij deden een stukje en daamawerden ereenpaarkinderen uitgekozendie
het na mochten spelen.
Het eerste stuk ging over 'VingertjeUk'.
Stukje twee ging over de ReOnie, maar jemocht eralleen maar inals jeals
dier verl<leed was.
Inde pauze kregen we drinken en chips en kondenwe even buiten spelen.
Het laatste stukje ging over jufBoukje,die afscheid nam van school.
Het was een hele gezellige middag.

Saskia van Bruggen
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Genieten van de
Vlaamsche Pot

Rommelmarkt GEO
De w GEO organiseert wederom een grote rommelmarkt op vrijdag
4 oktober van 17.00 tot 20.00 uur.
De curiosa zijnuitgestaldinde gymzaalbijde sportveldenaandeW.F.
Hildebrandstraat.

Op zaterdag 26 oktober a.s. wordt in huiskamercafé t JopJe te
Theslngeweer een eetavond gehouden. Koks voordie avond zijn:
KarlineenRudi Malfliet.

Karline woont alweerzo'n twee jaar
met partner Marc aan de Dijk in
Thesinge.Ofschoonzevoornamelijk
in Nederland opgroeide, heeft ze
een Belgische achtergrond. Haar
beide ouders zijn Belgisch en zelf
heeftzeookdeBelgischenationali
teit.Zo kreeg ze inhaaropvoeding
veeluitdeVlaamsecultuurmee,ook
wat eten betreft.
De Vlaamse keukeniswat haarbe
treftvergelijkbaarmetdeNederland
se, waar het de hoofdingrediënten
betreft. namelijkaardappels. groen
ten envlees. Verschilisechterdatde
Vlamingenveelmeertijd indekeuken
doorbrengen en ermeerwijnen bier
inde gerechtenverwerkt wordt.
Samen met haar vader Rudi - die
hiervoorspeciaaluitBelgiëoverkomt
- hebben ze eenheerlijk menube
dacht:

• Kervel-roomsoep
• Vlaamse StoverijIGefarceerde
Tomaten, geserveerd met rode
kool&appeltjesenaardappelpu
ree
• Mattentaart uit Geraardsber
gen I Wase Vlaai, met een kopje
Belgische koffie

Het hoofdgerecht bestaat uit twee
verschillendegerechten,dieworden
geserveerd in buffetvorm, zodat u
zelf mag opscheppen. Indestoverij
zit o.a. trappistenbier verwerkt, de
tomatenzijngevuld meto.a. lekker
gekruidgehakt.
Ditmenukost€ 15,-p.p. Dedrankjes
betaaltuapart.De eetavond begint
om 20.00 uur en u kunt vanaf nu
reserverenbij tJopje: tel. 050-302 30
45ofvia e-mail info@jopje.nl

Heeftunog leukespulletjesdie wij mogenverkopen, bel ons enwe
komenhetgraag bijuophalen.
D. Bolhuis. 54144 24;J.Ypey.30217 14;Clubhuis,5413108

Soos 50 + Thesinge
De soos voorouderen (50+) begintweeropwoensdag 2oktober.Het wordt
gehouden inOns Trefpunt en begint om twee uur.
Nieuwe leden,mannen zowel als vrouwen,zijn van hartewelkom. Kom eens
een keertje meedoen. Tot nog toe werd ergesjoelden gerummicubt, maar
ookandere spelletjes zijnmogelijk.
Totziens op woensdagmiddag 2oktober.

RoelieDijkema

Mist U uw jack?
Ik wel de mijne!

Workshops La Bloem
Er zijn nogenkeleHerfst- en Kerstworkshops(bloemschikkenengroende
coratie)waarnog plaats is. Ookbij dekinderworkshops (7-11 jaar)op 4
oktober en 13 december isnog plek.
Hebjezin omeenseenavondje creatief bezigtezijnmetanderen,beldan
voor hetWorkshopaanbod.

WillekeHuistra,Luddestraatl l ,9797 PM Thesinge;050-302 1984.

Eveneen vraagjeaan al diepersonendiedinsdagavond 10september in
dorpshuis"DeLeeuw' zijngeweest. Ikwas erdieavond ook (klaverjasclub
'deSoos")enbentoen mijnlichtgroenejack kwijtgeraakt.Erhing nog wel
eenanderlichtgroen jack, maardatwas nietde mijne.Datvoel jemeleen
alshetvervangende jackdemaatXXLheeftenjouwjackdemaatXL.Verder
kloptehelmerk niet:ikheb eenV&0 jack endit jackheet Westbound.En
de uitvoering is wat anders: meer zakken en aantreksnoertjes aan de
onderrand.

Graag even een seintjenaarHenkVliem (Dorpsweg 65.Garmerwolde;tel.
050-54163 41 ),alsjebemerkt hebtdat het lichtgroene jackdat jenu soms
aanhebt wat knelt. en jedieavond in'DeLeeuw' bent geweest.

H~~~
herbert koekkoek~

Zomerexpositie in galeri
entuinen metwerkuit
eigen atelier.

Gast-exposanten:
EmaJansen
Kees van Raaij
Ton de Vreede
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Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-541 3045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens :
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Beleef de wereld ",~

onderwater met ~~
:'~.-;l"....-

duikschool ~j)1

• • h· ~' ,"' .

,.,~~ 1ill~;iJ ;i}.:;l .... " -"iQ

Van IntroductIeduik
tot Divemaster
• duikcu rsussen vol
gens het PADI systeem
• wereldwijd erkende
duikbrevelten
• duikreizen, materiaal
verhuur, vulstation
Bel voor meer informatie!

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



Superromantischl
Trouwen inhetwit en ineen koets. getrokken door vier paarden!Hier voor
de prachtige kerkvan Garmerwolde.
RiekenAnne-marie Brinkman-MulderuitGarmerwoldebeleefden opvrijdag
30augustus dedag van hun leven! De koets plus depaarden moesten
helemaaluitEnschede komen.maar Pa Mulder zorgde erwel voor dat zijn
dochterinstijltrouwde.De helebuurt hielp mee:vóórdeplechtigheidinde
kloosterkerkvan Thesingewerden dekoetsierplus de paarden opgepoetst
bijdefamilie Havenga aandeGrasdijkweg en naafloop mochten depaarden
even bijkomen inde wei van defamilieArends. (Foto: WinyRemerie)

Huishoudelijke arfikelen • BanksfelIen al vanar € 349,

• Speel~oed. Toilel- en Cadeau-arfikelen. Video

banden 240 minuten € 3,- • Aardewerk/porselein voor

minder dan de halve prijs

UI~ersmawe~ 14 - 9731 SS Gronin~en - (050) 549 00 70

OoglUerk.
OPT ICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modernecontaetIenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

- - -
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Stoomfluitjes Subsidie particulieren

Wij vragen vrouwen,dieonze groepwillen versterken en lid willenwordenvan onze vereniging.Kom vrijblijvend eens
eenkijkje nemen.Wijdansen elkewoensdagmiddag van 15.ootot 16.15uurindorpshuis 'deLeeuw'teGarmerwolde.
Inlichtingen bij :Joke Groenhagen,tel. 050-541 6030.

"Het omgevingsplan Isweer een stap verder. Binnenkort kunnen we de schop in degrond zetten d.m.v.
het graven van een poel," aldus Jan Wigboldus, voorzitter Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde, op
een informatieve bijeenkomst i.s.m. Landschapsbeheer Groningen d.d. 19 september [J,

Volksdansgroep "Klank en Beweging"

Verloren
• één zwarteoorbel; tussen de
kerk, Kerkhäm en Dorpsweg
73. Wie heeft hem gevonden?
Tel. 050-542 29 89.

Te koop
.3kippenplushaan (ras:New
Hampshire).J.Wigboldus, OSO
541 71 78

• skeelers maat 32; 5 euro.
Matthijs Kol, 050-302 2181

Gezocht
• modellen voor de opleiding
schoonheidsspecialiste.Uesan
ne van Houten,050-302 32 39
(na 18.00 uur)

Oproep
• Allebei deheleweekwerken
en daarbij een huis schoon en
gezellig houden, valt niet mee!
We zoeken daaromiemand die
ons methetschoonmaken één
keer in de week/één keer per
twee weken kan bijstaan.Ver
goeding inoverleg. Bel Karline
ofMarc:050-314 65 54.

.Ikwilgraageen cursusweer
baarheidlzelfverdedigingopzet
ten voor meiden van 9 I/m 12
jaar uit Garmerwolde en Thes
inge.Ditzouprima kunnen inde
gymzaal van Thesinge. Welke
vrouw ui1 Garmerwoldewilme
helpen dit voor elkaar te krij
gen? Willeke Huistra, 050-302
1984.

LandschapsbeheerGroningen pro
beerteenbijdrage televerenaan de
instandhouding, het herstel en de
ontwikkeling van het landschap.Ook
particulieren kunnen ereen beroep
opdoen.
Een goed onderhoud van het land
schap is heel belangrijk voor de
instandhouding van kritieke vogels
oorten.De steenuil bv. broed1veel in
oude knotwilgenbij boerderijen.De
populatie holt achteruit! Inde jaren
70waserinde provincie Groningen
nog sprake van 500 paren; anno
2001 werden ernog slechts 20 paar
tjesgeteld.
Steenuilenjagen ingrasland;zeeten
naastmuizen,ook regenwormen en
insecten.Bij onsinhetdorpzittenwel
ransuilen enmisschienookwel kerk
uilen,maar geen steenuilen.

Enkele maatregelen om de komst
van steenuilen tebevorderen zijn:
• hetcreëren van broedplaatsen bij
boerderijen
• het ophangen van nestkasten
• hetaanplanten en/of onderhou
den vanhoogstamboomgaarden en
knotbomen
• randenbeheer

• het creëren van zitposten op ras
terpaaltjes

Kansen Garmerwolde
• het landschap biedt voldoende
aanknopingspunten:een paaroude
boomgaardjes,graslanden,boerde
rijenwaar ze zeker zouden kunnen
broeden ...
-voldoende subsidiemogelijkheden
-gunstige ligging t.o.v.de omgeving:
vlakbijNoorddijk en Lageland (waar
hetdichtstbijzijndepaartje zit)

Knelpunten
• erzijn geen steenuilen (Ze moe
tenhet gebied eerst ontdekken)
• grote afstand totnaburige paren
• dehuidige landschapskwaliteitis
onvoldoende

Totaalplan voor het dorp
Garmerwolde
Iedereen die belangstelling heeftvoor
deaanplantvan inheemse bomenen
struiken (GEEN coniferen!)kan vrij
blijvend een afspraak maken voor
bezoek. Dit kost nog niets!Het gaat
om hoogstam vruchtbomen,wilgen,
haagbeplanting en slruikvormers.Bij
eventueleaanplant geldt een eigen

bijdrage van 30%; dit kun je terug
verdienen door ze zelf te poten.
Voor onderhoudswerk (snoei- en
vellingswerkzaamheden) komtwaar
schijnlijkgeensubsidie.Onderhouds
werk kan wel in het plan worden
opgenomen en besproken; door
meerdere percelen tegelijk aan te
pakken, wordt het goedkoper!
Wellicht zijn erinhet kader van het
steenuilenprojectextrasubsidiemo
gelijkheden voor het snoeien van
vruchtbomen en hetknotten vanwil
gen.

Door hetindienenvan een totaalplan
voorhelheledorp,kunnenookklein
schalige projecten meedoen. Men
sendiegeinteresseerd zijn, moelen
zich wel zelfaanmelden! Doe het
zo snel mogelijk, inelk geval vóór1
november.

Info:Stieneke van der Wal,project
leider Landschapsbeheer Gronin
gen, Roderwolderdijk 60, 9744 TH
Groningen.Tel. 050-368 9790/06
10 93 13 59. E-mai l: s.van.
der.wal@landschapsbeheer.com

HillieRamaker-Tepper

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

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021 383 Fax: 050 - 3021435

Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en
vloerbedekking! Î\.
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AI deze adverteerders helpen mee
aan het voortbestaan van de G&T!

FABER

Gediplomeerd
schoenhersteller

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Gewasbescherming,
Grootpakpersen,
Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sfeulkouterbemesten.

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

tel /fax (050 ) 3022510
auto 06 - 53977662

'BOUWBEDRIJF

•I

Josje
ENMODE, LINGERIE

. & DAMESMODE

dé winkel voor ol uw
Ondergoed - lingerie
Beenmode . Bodmode

• Nochlmode &
Damesmode maat37tlm58

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenbor9

Graningen
Tel./Fax (050) 5418995

Siem

H. Weslerslraal18 Ten Boer 050·3021227

VAN DIJKEN
Autoschade

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kolierijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten BoerOSO, 3021494

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om ~ merken

auto's in topconditie te houden en te brengen.

VAN ~leen's
5AKKEI2IJ

Opal ollze reparaties
3 mild. bo..atJ tJaraIltie

P~m $likn
~,

(}~'f. -,

!pe i~ure~
\ M anicuren
Voe~~.ex ma sage

:~nebank

Bee \~rsc n

PrunusstraatS]
wij k: Setwerd

Te lefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

vcrvnrude voe te n kom en ver-der

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoop van

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

({) 050 • 5421615

Voor:
Oumperwerlczaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijd vooruklaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798TGGarmerwolde
Telefoon 050 ·5418610

N \ec.belm Clke..ij
6 e.·lijk f-1 m.t VO.r=.

Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout!)

Tevens verkoop Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur)

Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58

9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor uw: Brui loften

Feesten
Recepties
Ve rgaderingen

Za lenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde
OSO' 5416244



Pompoenen behandeljemetzachtheid ...(Foto:Henk Remerie)

Pompoenenmarkt

Hi/lie Rama1<er-Tepper

Opgavebij:J.Hartog, tel. 54 t 97340fbij een van de anderebesluursleden.

Eindelijk weer natuurijs; mooie toertochten schaatsen, maar u bent
dan net onvoldoende getraind. En uwkinderen denken datschaat
sen een sport is voorJapanners, Amerikanen uit Salt Lake City of
Smltjes uit Staphorst. Laat u dat niet overkomen. Kies voor een
gedegen voorbereiding opeen echte Hollandse winter, met mooi ijs
op het Damsterdiep.

Nee, dit is niet de nieuwste attractie in de Emmer dierentuin, maar de
pompoenenmarkt inGarmerwolde.(Foto:Henk Remerie)

Voor als iemand even naar de wc de kramen.
moet,water nodig heeft, enz.Dat is Als het even kan, komt ervolgend
primaverlopen.Ookdejongensheb- jaar weer een pompoenenmarkt.
ben zich van hun goede kant laten Dan doen de Plattelandsvrouwen
zienen flinkgeholpen bij hetlevoor- ook weer mee."
schijn halen en weer opbergen van

Presto geeft vanafvrijdag 4 oktoberweer schaatstrainingen op Kardinge
voor jeugden ouderen. Iedere vrijdag kan erweer geschaatst worden van
16.45 tot 18.00 uur.
Geefjezo snelmogelijkop!Hetkost 50eurovoor jeugdledenUrn 16jaar en
75eurovoordeandere leden.Dit isdeprijs voorhelheleseizoenvanoktober
2002 Urn maart 2003.

Schaatsen op Kardinge

tiefneemster. "Maarals jenielwiedt,
krijg jeookgeen planten! Een aantal
kinderen hebben hunplantjes trouw
gewied,kunstmestgestrooidenwater
uil de sloot gehaald. Omrotten te
voorkomen,hebben zezelfsslenen
onder depompoenen gelegd!
Het lijkt allemaal heel eenvoudig,
maar er gaat heel wat werk aan
voorallVoordat jemetjepompoenen
op de markt staat, moelen wel alle
vruchten worden gewassen en ge
sorteerd!
Ikheb ook veel hulp gehad van een
aantal opgeschoten meiden; als je
hen maar een duidelijke taak geeft,
willen ze best meehelpen. Doordat
ikzelfook achter een kraam stond,
hebikMandyKappetijnbv.gevraagd
te fungeren als vliegende equipe.

De pompoenenmarkt aan deGrasdijkweg InGarmerwolde opzater
dag 21 september was heel gezellig. Er stonden weer een behoorlijk
aantal kramen en erliepen ook heel wat bezoekers rond. Doordat de
markt wat langer open was dan vorig jaar, was het aanbod beter
verdeeld.

De reuzenpompoen,gekweektdoor
de l1-jarigeJurjan Groothuis,woog
maar liefsl 54 kilo! Dit gewicht werd
geraden door Henk Wigboldus en
Vera van zanten. (De geopperde
gewichtenlagen tussende5en 180
kilo.)Ju~an kweektezijn pompoenen
op een mesthoopbijhemthuis.Door
alle andere ranken eraf te halen,
kreeg hij één grote pompoen per
plant.
Er groeiden 51kalebassen aan de
plant achterin de kas.Piet van zan
ten wisthet juisteaanlalteraden; hij
krijgt de kalebassen ineen kruiwa
gen thuis geleverd.

'Er hebben ook weer een stuk of
vijftienbasisschool leerlingenmee
gedaan,"vertelt1iny Smit,de initia-

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesolres leverbaar

Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

R' J J...... 'C011; .
vvvY m eu b e la te li e r

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
en gelheel naaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
di.·do. en vt , van 11.00 tol 11.45 uur

zaterdag van 10.30 tot 11.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

De witgoed
elektro specialist

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

Ook voor inbouwapparaten.

HOF5TEDE-
v.o.f.

..
G.N. 5chutterlaan 8
9797 PC THE51NGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Bedankt Dorpsbelangen Garmerwolde
Hierbij wil ikiedereen bedanken,
dieop welke manier dan ook
heeftmeegewerkt aan mijn afscheidsfeest.

In tegenstelling tot wat u wellicht elders heeft gelezen, gaat de
voorlichtingsavond over de activiteiten rond de RioolWater
Zuiveringsinstallatie op donderdag 3 oktober NIET door!De avond
is voorlopig uitgesteld, maar komt nog wel!

Het was grandioos,als een droom .....
De herinnering aan die avond,
zal ikaltijd blijven koesteren!!!!

De groetjes vanHans en Diny Groeneveld. Zij hebben altijdmetheel veel
plezier aan de Oude Rijksweg gewoond.
Diny gaateigenlijk met tegenzin weg: "t Was ofikop vakantie was!Lekker
rustig. Dankzij Wolly Wollers zijn we inGarmerwolde beland. Wollywas een
klant van ons en haalt weleens verf op. Ikwas weleens bijWiekei geweest
en had tegen Wollygezegd dat ikdáár graag zouwillenwonen.Toen hethuis
Iekoop kwam,belde Wolly.Ikwas meteen verliefd op 'thuuske'.Ikben Wolly
en Cathrien heel dankbaar dat ikhier mocht wonen.

Afscheid doet pijn

Bedankt,
Sien

•••

De Najaarsvergadering zal worden
gehouden op woensdag 13 novem
ber. Verdere mededelingen aan
gaande agenda enz. zullen nog wor
den medegedeeld.

Jeugdcommissie
Oponsverzoekaandejeugdomzich
optegevenvooreenworkshop "thea
Ier" hebben wij lot op heden geen
reacties gekregen. Jammer,maar...
je kunt je nog steeds opgeven bij
Marian Baarda, L. V.d. Veenstraat
12, telefoon 541 42 05 of Cheryl
Hoekstra, Grasdijkweg 8, telefoon
5417517.

Jongerenvergadering
Opwoensdag 6novembera.s.hou
den we onze jongerenvergadering
voor dejeugd van Garmerwolde in
deleeftijd vanaf 13 jaar en ouder.
Onderwerpen voor de agenda kun
nen tot vrijdag 25 oktober worden
ingeleverdbij eenvande bekende
jeugdbestuursleden. Devergadering
zal wordengehouden in dorpshuis
"deLeeuw",aanvang 19.30uur. Een
uitnodiging ende agenda krijgen jul
lienog toegezonden. Noteer alvast
de datum injullie agendal

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Uziethel.Metde nieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kanei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, dieopgebouwd isuit
een lening en een verzekering. En
afhankeliikvan uw wensen kunt udus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal.Zodanig datu a~iid maximaal
fiscaal voordeel heeft.Uniek isdat ude
OpMaat Hypotheekop ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten?Ook dat kan.

Bel metéén vanonze hypotheek
adviseurs:
Jacob Arends of Sioerd Cats
telefoon (050) 3039494

..We hebben een prima inkomel !.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen met werkenom voor dekinde
ren te zOl!Jen.
Dan willen we minder aan onze hypo
lheek betalen. kan dat?
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

..We zijn opzoek naar een hypo
lheek waar we later weer uit kunnen
putten. Voor de studiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank

.Allebei netafgestudeerdendirect
aan het werk. Mijn vriend wil meteen
een huis kopen. Kan dat nual?
Want edit gespaard hebben we niet.
Ja, dat kan.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienet

• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

~
PETER KUIL

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

'j'j,:'ltJU'ff11#iJ1l1i

Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel In:
+ Pallet· en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens
+ Kantoorkasten
+ Gebruikte kantoormeubelen
+ Enz.
+ "Top way" prot. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

Hansisjachtbouwerenvaren zithem
indegenen.Zijnhelefamilieisgekop
boten ...en ikhouookwelvanvaren.
Wij gaan op een boot van 16 meter
wonen;dieheefthijze/fgebouwd.Als
er plaats is, meren we aan in de
Oosterhaven.
Maar we gaan ook veel varen ...
Hans wil graag naar grotesteden en
ik naar rustige plekjes. We vullen
elkaar aan ....

Wij wensen Hans en Diny heel veel
plezier en een behouden vaart.
Wellicht laten ze nog eens iets van
zich horen ...
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Foto van de maand

Agenda
21 september t1m 20 oktober
Op zaterdagen zondag van13.00
17.00uur:kunstexpositiesindeker
ken van Eenum, Wirdum, Wolter·
sum, Thesinge, Middelbert en En
gelbert
woensdag 2 oktober
DeLeeuw;20.00 uur:Japanseavond
(NBvP)
vrijdag 4 oktober
GymzaalW.F. Hildebrandstraat; van
17.00·20.00 uur: Rommelmarkt
zondag 6 oktober
KloosterkerkThesinge; 15.00 uur:
deceilidhband'TheStaroflheNorth·
met Ierse dans- en feestmuziek.
(OSA)
zaterdag 12oktober
GK Thesinge;20.00 uur:Jublileum
Concert koor 'LovendeStemmen"
donderdag 17 oktober
Kerkhörn; 10.00 uur:Koffiemorgen
vrijdag 25 oktober
1Buurhoes; 14.00uur:Voorlichting
smiddag over het nieuwe erfrecht.
Belangstellendenzijnvanhartewel
kom. (ANBO)
tot 26 oktober
ZomerexpositieinenomMetaalatel
ierHerbertKoekkoek

"De Soos"
Deseptember-avond heeft de vol
gende uitslagopgeleverd:
1.JokeVliem 6937
2.Wilma Tammeling 6619
3.Henk Vliem 6309

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograal Theslnge:
Wotter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26 • 050-541 53 35
annetteramaker@albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050·541 10 19
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12.50 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,00 p.j.
Postabonnees € 14,50 p.j.
Prijs perkrant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.neU

Kopij Inleveren bij Dorpsweg 26
ol G.H. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 23 oktober 19.00 uur.

Erediensten
SOW gemeente
6 oktober
9.30 uur Thesinge. ds. Luinenburg
uit Zuidhorn
13oktober
9.30 uur Thesinge, ds. Ypma van
Terschelling
20 oktober
9.30 uurGarmerwolde, Koordienst
27oktober
10.oouurThesinge,ds.Timmerman
uit Bedum

Open Monumentendag.Open tuinvan Menno en Dineke inThesinge;inde De eerstvolgendeklaveriasavord is
uitkijktoren:Matthijs,Fo/kert en Sandra. (Foto:Wo/terKarsijns) opdinsdag 8oktober 19.30 uur.

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. AANLEG

• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING
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Kleine Doerak

~/lli'Y' EN.

K.lNOER.K.LEOfN G

van maat 44 tlm 176

Winkelcentrum
Lewenborg
Kaj uit 322-C

Gron ingen
Tel. (050) 5424519

,u..i.""",,.Ritsema
d-bt'/IlJlilttIlJl1imu'fJ

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schunerlaan 46
9797 PC Thcsinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1182
mobiel OG 51 533772 •

JPCOM
co m p ut e rs
@' e reparati es
@' e u pgrade
@' e nieuw
@' e basistrai ning

w in d ow s

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

of afhalen
do rpsweg 59
garmerwo ld e


