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Kunst en kunstnijverheid in Kenia
Beginseptember,toenNederland weer terugwasvan vakantie,stondereenleukberichtjeinverschillende regiokranten zoals De Gezinsbode,
Eemslander, enz. Hein Verbree (uit Garmerwolde) had uit handen vanstaatssecretaris Nuis van Onderwijs een prijs ontvangen.

Hein Verbree inde winkel indeFolkingestraat. (Foto:HenkRemerie)

Voordiegenendiedit ontgaan is,of
vergeten zijnwaarhet nu overgaat,
even een korte samenvatting vande
berichtenindekranten. Hein volgde
aan het alfa-collegede MBO-oplei
ding "internationale handel/groot
handel".Datgingnaartevredenheid
z'ngangetjetotineens dewindinde
zeilen blies. Metnamezijn initiatieven
enprestaties gedurendezijnstage in
Kenia,waarhijeen lokaalnetwerkin
Keniaansekunstheeftopgezet.wa
renerg opgevallen.

Het lijkt me duidelijkdatditklinkt als
eenklok,enverderweinig toelichting
behoeft,behalvedan-wat mij betreft
-dekunsthandelinKenia.lkweetniet
hoe het uvergaatalsuzoiets leest,
maar Kenia is bij mijn weten een
straatarm land, en "kunsthandel in
Kenia"komtbijmijoverindetrantvan
bijvoorbeeld"bananenhandelopde
zuidpool". Er is geen enkele reden
omeraan tetwijfelen,maarbij mijwil
dan maarnieteen lichtjegaan bran
den ofenig begrip dagen.
Nu is Kenia ver weg, maar Hein
Verbree (zoon van de familie Ver·
bree aan deDorpsweg-erzijnweer
jonge poezen zagikophetbord aan
hunoprit) is een stuk dichter bij de
hand,en hetleekme aardig om naar
aanleiding van die prijs eens wat
meer te weten te komen over die
raadselachtige (groot)handelinkunst
inKenia.

Stages
Indedriejarige opleiding iselkjaar
een ruime stageperiode van tien
weken. Inhet tweedejaar liep Hein
stagebij KaribuAfricanArt,een win
keIIgroothandel inAfrikaansekunst
indeFolkingestraat. Deeigenaaren

Keniaanse echtgenote betrekken
sinds ongeveer tien jaar kunst en
kunstnijverheid uit Kenia en omrin
gende landen. In het tweede jaar
was destagevoornamelijk inMün
chen,omdat daarjaarlijks eengrote
internationale beurs wordt gehou
den op dat gebied. Echter, in het
derde jaar was de stage bij een
tussenhandelaar in Kenia. Dat is
overigenseen bijzonderestageloca
tie.
In Kenia heeft Hein vrij veel foto's
gemaakt.en metwat hijerbijvertelde
begon het dan eindelijk bij mij te
leven. Ik herinner me een foto van
een hellinkjemetwatgras erop,waar
. zoopheteerste gezicht -echtheel
weinigovertevertellen valt.Maar er
iswel degelijkwat aan dehand met
dathellinkje ergens inhet noorden
van Kenia, want onderdatgras zit
speksteen.Datiseen grappig soort
witte steen die wat vettigaanvoelt.
Het is enigszins te vergelijken met
drogezeep-datvoeltook eenbeetje

glibberig(desteenheetinhetEngels
danookzeepsteen).De steen wordt
met de hand uitgehakt en daarna
wordterthuisvanallesvan gemaakt.
Bijvoorbeeld kaarsenstandaards,
schaakstukken,asbakken,schalen,
borden ... maarook een olifant (in 1
klein natuurlijk) of een gestileerde
vogel. Kortom,kunsten kunstnijvar
heid, waarbij ik maar aan de lezer
overlaat waar kunst eindigt en
kunstnijverheid begint.
Het uithakken en bewerken wordt
veelaldoorde mangedaan;deecht
genoteneemtdeallerlaatste afwer
king (het polijsten) voor haar reke
ning. Behalve speksteen wordt er
ookhoutbewerkt;indie streekishet
vooralolijfhout. Datwordendanhout
snijwerkjes, zoals slalepels, speel
goed, enz.
Voorhetebbenhoutensnijwerk moet
een mensvolgens Hein naardekust.
Ookdaarkwamhijincontactmetde
makers,en zo ishethemgelukt een
netwerkvan leveranciers te vinden

waar ook daadwerkelijk van werd
gekocht. Hetismisschieneenbeetje
tevergelijken methetidee achterde
MaxHavelaarkoffie:erwordtzonder
tussenpersonen directvan demaker
gekocht.

Het ismijinmiddelsduidelijk gewor
dendathet allemaalhandwerkisen
dat dekunstukjes gewoon thuis en
vaak door de hele familie worden
gemaakt. Sommige van diewerkjes
zijnechtheelbewerkelijk. Het doet
mijdenkenaan watikooiteenshoor
deoverhetmakenvan eensarongin
Indonesië,wantuitdatland kenikde
spullenwat beter (eensarong iseen
doek, die door devrouwen om zich
heen wordtgewikkeld).Indetijd dat
het technisch niet mogelijkwas om
een katoen~e ineenfabriek tebed
nukken,werd destof uitgespreiden
metwas ingesmeerd.Met eennaald
werddan eenpatroonuitgegraveerd,
waarnadevrijliggendestofwerd be
handeld met een kleurstof. En dit
werdelke keervooreen andere kleur
ofanderpatroonherhaald.Hetvergt
veel oefening en geduld,enhet re
sultaat kanschitterend zijn,ookom
dat hetdeonregelmatighedenheeft
van handwerk. Het laat zich raden
wat zulk handwerkanno nu zou kos
ten als dat in Nederland werd ge
daan.
Duidelijkzalzijndat Heinopzoekwas
naar handwerk; en voor een klein
gedeeltewas het mogelijkditdirect
bijdefamilies aan tekopen. Voor het
overigemoestdatopbestelling, waar
bij de helft werd aanbetaald en de
restvanhetbedrag werduitbetaald
bijoplevering. En danwashijernog
niet,want na het ophalen (dat vergt
algauw een reis van acht uurheen



Even terug in Thesinge

Van de redactie

Het was voorCilla en mijeen bijzondere ervaring omna 23 jaar weer
even terug tezijn in Thesinge, ter erevan hetzilveren jubileum van
Dorpsbelangen. Het had Roelf Koopman namens het huidige be
stuurnogal watmoeitegekostons optesporen:wijwonen sinds 1992
in Den Bosch. Na journalistiekebanen in Utrecht en Amsterdam ben
ik daar hoofdredacteur van het Brabants Dagblad.

Tonyvan derMeulen

Tonyvan derMeulen,oktober2002.
(Foto:Jan Verhoeff)

bij eengunstigeoogst, dekistjesmet
aardappelenvoorhet huistedrogen
zette.door iedereentebewonderen.
Inmagerejaren zette hij de aardap
pelsachterhet huis.
Zo leerde je veel van buurmannen.
Op de G.N.Schutterlaan leerdenwe
van onze oudebuurman op nummer
18dat jede luis indetuinbonen het
bestkonbestrijden methet aftreksel
van tabaksbladeren.Ongedierteinde
boerenkool. mous dus, bestreed hij
doordeplantenwijdbeenstebewate
ren. Alsde pootuien, dieje nethad
geplant,weer losbovenop degrond
lagen,kwamdal volgens hemomdat
ze met hunpuntje destand van de
maanzochten.
Hetwas mooi wonen inThesingeen
tijdensdebestuursvergaderingenvan
Dorpsbelangen inhet café werdvan
alles bedacht.Eententoonstellingvan
oude foto'sindeKloosterkerk,ofhet
draaien van eendorpsfilm inhetcafé.
Daarna ging ons leven vele jaren
verder, ver van Thesinge, tot Roelf
Koopmanbelde.En ikme realiseerde
dat ikbehoor tot deoprichters vande
VerenigingvanDorpsbelangen.Dat
is eenhele eer, hoewel niemand in
Brabant datopwaardeschat.

Alsikhetvaak langdurigegepraat in
Brabanthoor,waarbijdeduidelijkheid
bij voorkeurwordtgemeden,dandenk
iknog wel eens met liefdeterug aan
deze Thesingerdialogen.
We waren al zekereen jaar verhuisd,
toeniknog eenkeermetdetreinnaar
Groningen ging, op het station een
fiets huurde, en via Lewenborgnaar
Thesingefietste.OpdeStadsweg zag
ik inde verte Albert Jan aan komen
fietsendieookaandeSingelwoonde
en met wie ikons eerstehuisje had
verbouwd. Wenaderden elkaar, AI
bertJangroettezoalsgebruikelijkmet
zijnvinger. zei 'moi",enfietstedoor.
Hij was zeker twintig meter verder
toen ikhem hoorde zeggen:"Verrek:
Hij van defiets af. keerde om, fietste
weerachtermijaan,stapteaf. gafme
eenhartelijke hand enstelde toen de
kernvraag: "VerhoesdT Ja, wij wa
ren verhuisd.
Hetgrootsteverschilmet nu lijken me
de tuinen. In het midden van de jaren
zeventig had bijna iedereennog een
groentetuin,een 'toen" wasperdefi
nitieeengroentetuin. Erstondendaar
om ook veel minderbomen enstrui
keninhet dorp dannu.
Toenwij netopde Singelwoonden,
leerde ikvan buurman Eise Ridder
twee dingen. "Moet daar nog wat
groeien?", vroeg hij metoenik inde
klei stond tespitten.Hijbedoeldedat
ikmetmijnvoeten deklei alleen maar
aanstampte en dan werd het nooit
meeriets.Zijntweede leswas dathij,

Wijhebbennauwelijks vijf jaar inThe
singe gewoond, vannajaar 1974 tot
zomer 1979, maar achteraf lijkt het
veel langer. Het waren mooie en
intensievejaren.Onze kinderen San
deren MaaikezijninThesinge gebo
ren eninhetdorpgebeurdevanalles,
onder ander de oprichting van de
Verenigingvoor Dorpsbelangen.
In1974 kochten we vanTiedeDijke
rna zijnhuisjeaan de Singel 5 voor
19.000gulden, maar hoe we hetook
verbouwden, het werd niet groter.
Daarna verhuisden wij naar G.N.
Schutterlaan 16. De keuken aan de
zijkant isertoenwij erwoonden door
timmerman Kol aangebouwd, onze
opvolgers hebben het huis daarna
prachtigopgeknapt en uitgebreid.
Samen met Jan Jansen, die op 12
woonde,hebbenwijnogeen stukland
achteronze tuinengekocht vanEise
Bus. Deonderhandelingenduurden
enige avonden;JanJansen deed in
hetGronings hetwoord. watbeteken
dedat erlangdurigwerd gezwegen.
"Het isjoen laand,Bus,"zei Jansen.
Langestilte.Waarna Bus:"Enhet is
joengeld, Jansen."Weerstilte.
De eerste avond kwam ikverbaasd
thuis en zei tegen Cilia: "Het wordt
niks."JanJansenwasechtervol goe
de moed en opende een volgende
avond weer het zwijgen. We eindig
dentenslotteop een vierkantemeter
prijsmet twee cijfersachter de kom
ma."Gefeliciteerd,"zeiBus."Hetzelf
de,"zeiJansen.

KarelOrabe

Op woensdag 6 november a.s.
vindt in dorpshuis "De Leeuw" de
jaarlijksejongerenvergadering plaats
voor jongeren vanaf 13 jaar; aan
vang 20.00uur.Op deagenda o.m.
"Is er in Garmerwolde plaats voor
eenJongeren OntmoetingsPiekT
Deze vergadering wordt georgani
seerd door het Jongerenbestuur
Garmerwolde.Opkomstvandejeugd
isgewenst.
Op woensdag 13 november ishet
weertijdvoorde Najaarsvergadering;
eveneensindorpshuis"DeLeeuw".
Aanvang 20.00 uur precies (zaal
open om 19.45 uur) . Als speciale
gastdezeavond dekunstenaarver
telier/dichterGuilliaumePooluitHa
ren. Als alles naar wens verloopt,
komen Sint Nicolaasen eenaantal
Pieten Garmerwolde op zaterdag
23 novemberbezoeken.Rond 13.00
uur legt de boot aan bij café Jäger
meister. Enevenalsanderejarenzal
de Sintweerenigetijdbijdekinderen
vanGarmerwoldevertoeven.

Vereniging
Dorpsbelangen
Garmerwolde

Hein Verbree werkt nu bij die stage
plaats, Karibu AfricanArt, inde Fol
kingestraat.Alsuerlangsgaat-en
datiswelleuk -kuntu zienwater zoal
handgemaaktwordt, wantdat isveel
envéélmeer(ennietalleengemaakt
van houtofspeksteen)dan hierbo
ven genoemdis.

enacht uur terug) moest het nog in
passende kistjes gereed gemaakt
worden voorverzending.Mijnindruk
isdatHeinindietijd eenstel autoban
den en een paar schoenzolen heeft
versleten.

OSA-concert
Op zondag 10novembera.s.kunt
u genieten van het 93ste OSA
concert in de Kloosterkerk te
Thesinge; aanvang 15.00 uur.
Vic Diederen, bariton, en Geert
Woltjer, piano, brengen "Die
Winterreise" van Franz Schu
bert, een liederencyclus op
gedichten van Wilhelm Müller
(1827).

RudyBremer

Uheeft hetongetwijfeld gemerkt: deseptemberkrant was van mindere kwaliteit dan wegewend zijn.
Dit komt door een samenloop van omstandigheden. Doordat het belichtingsapparaat kapot was,
is hetweer opdeoude manier gedaan. En doordeextra drukte is hetpapier van deverkeerde stapel
gepakt. Wij vinden heterg jammer, maar het is nietanders ...

En dan de inhoud
Bij het paalvechten ging helaas ietsmis. Het verslag van Ewout Werkman is op deeen of andere
manier verloren gegaan enopdefotozien weLp.v. Arjan Kolzijnbroer Marcel Kol in "gevecht" met
Tjeert Vaatstra.
En bij de foto 's van de reünie in Garmerwolde ontbreekt de naam van de fotograaf. U heeft het
natuurlijk al geraden; demaker is ... Henk Remerie.

Wij hebben weer onsbest gedaanereen leukekrant van temakenenwensenuveel lees-enkijkplezier.
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Kijk en koop bij de adverteerders van de
Garmer 8l Theainger Express

CAIEi"
lvfcwLLA'U/ OOSTERHOf
lvf~ Voor een compleet

Voor cadeaus,
Lageweg 13 A programma tracto-9797TAThesinge

huishoudelijke artike- 050 - 5416272 ren en machines
len en kleine afdeling • CASE-lH. ALO . LELY

speelgoed.
..Rijlessen voorkinderenen

• HAROl . FELLA
• KVERNELANO. KONGSKILOE

volwassenen • FRASTO. PEECON

CAI!i" ..Pensionstalling
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW . TORO

.. Tevens ter dekking : de
• STIGA. HUSOVARNA

• MTO . GAROENA. BISON

Winkelcentrum bewezen NRP5-rijpaard- • ZIRCON• CRAMER

Lewenborg
hengst Romantoco en de lANDBOUW MECHANI5 ATlEBEDAIJF

uniekgougeelmetzwartepony-
OOSTERHOF B.V.

Telefoon (050) 541 40 40
hengst (1.48m) Romantic
Popcorn v. Romantico NijverheKl sweg 5 Ten Boer (OSO) 30236 14

I
Veeservice

R. VUil der Woude

Klau wverz org ing
Diergeneesmiddelen

en -benodigheden

GARMERWOLnE
ro (050) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

Dierenspeciaalzaak

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

Kijk of Bel
Kajuit 284
Winke lcent ru
Lew enb o rg
(050 ) 541555 3
• Bezorgen in overleg

~~~~ DAMES- EN KINDERMODE

~ - [o landa Spraakman

/

'\ Hendrik Westerstraat 26 - 979 1 CT Ten Boe r
Telefoo n (050) 302 34 17

Rijschool

Severijn
a uto & motorrijden is
meer da n alleen jeze lf

verplaatsen

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

Directe b o erd e r ljv e r k o op

-eve re IJ'N odTe Svoor
ecdOQlSChe p rodUc ten

BDUWv.o.f.

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268

Oude Rijksweg 11
tel.: 050 5416501

, ' J I ; ' J I" I I

• g roenten & fruit
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & r auwkost:

~~~~;;DorpSNeg 1 . Garmerwolde
I'. lèl ; 0 50 - 404 29 2 1

b .g .g . ; 050 - 54 1 8 462
Fax: 050 - 404 29 22

ti i v c ,. s i Il g ro e n te n & fr II i t ! ./
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55 + reis Thesinge
Woensdag 25 september vond het jaarlijkseuitstapje van de55+ uit
Thesingeplaats. Met een volle buswerd omkwartvoor achtvan de
"smidshouk"vertrokken. Ditjaargingdereisnaardepaardenmelkerij
van de familie sand in Harbrinkhoek.

De paardenmelker aan hetwerk. (Foto:Susande Smidl)

RoelieDijkema

Tegenhalfnegen warenwe inThe
singe terug en was er een einde
gekomen aan een lange, gezellige
dag.

we koffie met eensaucijzenbroodje
indeOudeWaag.Dit keerluktehet
defotograaf,diealle bussen belaagt,
onstestrikken vooreen groepsfoto.
Afwachten ofhet geluktis.

Omdaterveel werkzaamheden aan
dewegen waren - en dus omleidin
gen -werd weer doorhetzelfde stuk
jeDuitslandgereden.Jekon hetdus
ook van deandere kantbekijken.
Doordat onze chauffeur, Anne de
Vries, de weg evenkwijtwas. hoorde
ikiemand zeggen:"Straks zitten we
ien Berlien." Zover kwam het dus
niet; we kwamen veilig in Drouwen
aan voor delaatste stop.Hier kregen

Hierna ging het naarLosser,waar in
restaurantSchorfhaar van eendrie
gangen diner werd genoten. Na de
maaltijd volgde een rondrit door de
omgeving. Er kwam een gids inde
busen ginghetopsafari ,zoalsophet
stencil vermeld stond. We hebben
echter geen loslopenddier gezien.
Weerwerd een stukje Duitsland mee
genomen. We kwamen onder meer
door deplaats Bentheim, waar we
langs het slot reden. Het was een
leukegids,dieboeiend konvertel len.
Toen we weer dicht bij de Neder
landse grens waren. kwamen we
langs het drie landen punt;met lan
den wordthierprovincies bedoeldnl.
Overijssel, Bentheim en Münster.
Door Bommen Berend, Van Galen
en debisschop van Münster is die
steen toendertijd geplaatst.

Terug inLosser werdenwe getrak
teerd op koffie met gebak, omdat
Dorpsbelangen 25 jaar bestaat dit
jaar.
Toen ging het weer noordwaarts.

Wegenotenvan deritdoorhetmooie
Drenthe. Bij Coevorden werd een
stuk door Duitslandgereden en te
gen tien uur waren we inHarbrink
hoek.Daaraangekomen werden we
onthaald op koffie met krentenweg
ge.Na een reisvan twee uurvieldit
ergoed in. Opsmeuïge wijze vertel
de de heer Sand hoe de paar
denmelkerij tot stand is gekomen.
Daarna konden we depaarden be
kijkeninde stallen.Speciaalvoorons
werdeen paard gemolken.Je moet
heel wat paarden melken om een
emmervol tekrijgen;vandaar datde
producten nogal prijzig zijn.
Paardenmelkschijntoveralgoed voor
tezijn;zoals voorde stoelgang: zowel
voor alsjeverstopt bentalsvoorals
het jeafloopt. Verderishetgoedvoor
denieren,blaas, lever,gal,het hart.
bloedvaten, eczeem... en het ver
hoogt de vitaliteit. Uhoorthet: t lsnet
Haarlemmerolie.
Toen we uit destal terug kwamen,
stond ervooronseen glaasjemelken
een borreltje (melkmetwhisky) klaar.

Bijzondere kerkdienst
Zondag 20 oktober weerklonken de heldere stemmen van Venite
Cantemus in dekerkvan Garmerwolde tijdens een bijzondere kerk
dienst van desaw gemeente. Begeleiddoordevaste organist van
degemeente, Carel van Aurich, vloeiden hetgesproken woord ende
lichtvoetige liederen van o.a. Purcell enHändel moeiteloos inelkaar
over.

"Nietalles ismetgeldtekoop"was de
boodschapdie deliturgiecommissie
uitdroeg tijdensdelezingen. Zowel
degebruikelijke samenzang als de
gekozen Anglicaanse liederen wa
ren met zorg op de liturgie afge
stemd;elke lezing werd ondersteund
door een muzikaal entree.
Hel 35 leden tellende koor Venite
Cantemus uitBedum verzorgtregel-

matig een muzikaleomlijstingbijdien
sten,daarbijbegeleid door hetorgel,
depiano en enkele liederen acapel
la.lno.a. ZuidwoldeenHuizingetrok
hetkoorvolle "zalen".Ookafgelopen
zondag was de kerkredelijk gevuld,
ondanks het vroege uur (09.30 uur)
en de afmeting van de kerk. Het
leverde wél een prachtigeakoestiek
opdie vooral desopranen en teno-

ren een handje hielp; het orgel in
Garmerwoldestaatnamelijkeen halve
toon hoger ingesteld dan normaal.
Evenextra ademhalen dus!

Het koor Venite Cantemus uitBe
dumtijdens een speciale kerkdienst
inGarmerwofde. (Foto:Henk Remerie)

Wist-u-dat IiI

• het 94ste OSA-concert-metwer
ken voor de kersttijd - zal worden
gehoudenopzondag22 december?
• het jubileumboektergelegenheid
van het 125-jarig bestaan van de
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OBS inGarmerwolde voor25euro bij
deAgriShoptekoop is? Er zijn nog
slechts40exemplaren, dushaastu!!!
• ook het G&Tboek "Dorpshuisvoor
dag en nacht" nog verkrijgbaar is?
Een ideetje voor de december
maand??

Jubileum Lavende Stemmen
Op 12oktober 2002 verzorgdehet koor "Lovende Stemmen" een concert
i.v.m. hun 50-jarig jubileum.Indevolgende G&Tkuntuhiermeeroverlezen.
Ook zaleen stuk koorgeschiedenis worden beschreven. Wij zoeken nog
oude foto's van hetkoor. Graag inleverenbij Roelie Karsijns. Molenhorn
3, Thesinge (050-302 20 71)



AI deze adverteerders helpen mee
aan het voortbestaan van de G& T!

BIEDT TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken...€ 65,
Antiekekasten en banken
Stoelen en tafels

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

Stiefbeenenzoon
TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken roor eentode prijs

Stalramen
Oud gereedschap

Ilnl1u~bJll d~l'l1~I1J1l1~

Stiefbeenenzoon
U1gm m. w,g147-9731BRGroning,n
tel.050·549291 3• Fax 050-5491660
antetel.OG-53m O19

Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanar € 349,·

• Speel~oed • Toilet- en Cadeau-artikelen • Video

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

minder dan de halve prijs

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

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

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504

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

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

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

(tegenover wijk Lewenborg)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 54157 51
www.nijdam.nl

Voor Brood-Koek en Banket. in Garmerwolde
en Thesinge gaat u naar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Ongetwijfeld heeft u dit nieuws al via diverse kanalen gehoord: de Rabobank sluit haar vestiging te
Garmerwolde per 1januari 2003.Viaeenaantal brieven bent uals rekeninghouder bij deRabobank reeds
op de hoogte gebracht.

De tijden veranderen!
Ook bij de Rabobank in Garmerwolde

Cash-service
Per 1januari 2003 komt er in Gar
merwolde, indeAgriShopvanSirnon
Spanninga, een Cash-servee. Dit
betekent dat Rabobank-rekening·
houdersbij deAgriShopgeld kunnen
pinnen tot een bedrag van ongeveer
200 Euro. Deze rekeninghouders
moetendan natuurlijkwel een Rabo
pas hebben.OmdatdeAgriShop per
handeling een kleine vergoeding van
debank krijgt,isergeen verplichting
om tegelijkertijd iets indewinkel te
moeten kopen.
Ookkunnen indeAgriShopdeRabo·
bank-overschrijvingsformulieren
worden gedeponeerdineenspecia
leRabo-brievenbus,welke minstens
drie keer per week wordt geleegd.

Hel eerste officiële bankgebouw inGarmerwo/de.Nuwoont hierde familie
Hartog.

derd en een nieuwe geldautomaat
plaatsen kan -economisch gezien 
niet uit. Het aantal klanten aan de
pinautomaat isnamelijk zo laag dat
deRabobank opelke handeling 10
tot 15 Euromoetbijpassen als jehet
zuiver bedrijfseconomisch bekijkt.
Eén en ander vormt wel een achter
uitgang van deleefbaarheidop ons
platteland, vooral voor diegenen in
onze leefgemeenschap die niet zo
mobiel (meer) zijn. De Rabobank
realiseert zich datnatuurlijkook, want
haar wortels liggen voor misschien
wel negenennegentig procent inhet
"platteland". Daarom zal er in Gar
merwolde een zogenaamde "Cash
service"worden ingericht.

Veranderingen
Per 1januari 2003 wordt deRabo
bank vestiging teGarmerwolde op
geheven. Vanaf die datum moet u
allezogenaamde balie-handelingen
dus afhandelen bij een andere Ra
bobankvestiging, Voor sommigen
van onze lezers zal dat Ten Boer
worden, voor anderen Stad of Be
dum, enzovoort.
Ook depinautomaat inGarmerwol
de gaat weg . De huidige flap
pentapper is technisch erg verou-

Voor uwredactievormdeditdeaan
leidingom even kort terug teblikken
opde geschiedenis van de Rabo
bankinGarmerwolde. En tevens de
gelegenheid om uook even delaat
ste stand van zaken te melden.

Het voormalige bankgebouwtje in Thesinge, gebouwd in de sujl van de
pastorie.

Destichtingssteen van de Coöpera
tieveBoerenleenbankGarmerwolde.
(Foto: Henk Remerie)

Voor een niet-Rabobank-rekening
houder komtditartikeltjewellichtals
een verrassing,want dat "evensnel
pinnen"inGarmerwoldeopweg naar
Stadgaat dus verdwijnen.

Oliebollen ~ Bloembinderi j

~j~ Lurine
~~ . Hoo'"_ . 7e •

.--.. :;;()17 N Hdrkstede •

/' 1.:-' T~, OSQ-4C40 7Q" •

ree O.>o-4C4C859 •

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

~

Let op!
Um 3' december stadplaats

Winsum (dorpsplein)
Haren (Rijksstraatweg)

06 54944004

KWALITEITSVLEES VAN
SCHOTSE HOOGLANDERS
• smakelijk produktuitnatuurgebied
• rechtstreeks van producent
" diepvriesklaarbezorgd
Bel voor folder 4042027 (Westerbroek)
of ga naar www.zuidlaardermeer.neUberens
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In dit witte huis - waar vroeger een melkfabriek was gevestigd · hield de
Boerenleenbank haareerstezittingen.

vrijwel alles doen vanuit je luiestoel
achter jeeigen computer.Hetgevolg
is dat de baliemedewerker steeds
mindertedoen krijgt. met alsgevolg
datdeopeningstijden ingeperktwor
den of dat soms zelfs devestiging
wordtopgeheven.Inhetvoorjaarvan
1997 gebeurde dat inThesinge. zo
staat jelezen inhetaprilnummervan
deG&Tuit 1997, ennu isdusGarmer·
wolde aandebeurt.

Toekomst
Bij dit artikel staan een paar foto's
afgebeeldvande gebouwen/huizen
waarindeRabobankGarmerwolde in
deafgelopen eeuw gehuisvest isge·
weest.En danvraag jejeaf:"Hoezal

kantoren en nu zijn dat ernog zo'n
3000).Stoppen kun jeditproces niet.
wanteen lokaleRabobank moetzich
zelfwelkunnenbedruipen.Zo'nloka
lebankkrijgtnatuurlijkwel steun van
deRabobank Nederland,maar voor
zoietsgeldt: "totopzekerehoogte"en
inhuren van kennis kost altijd "veel
geld",

Het huidigebankgebouw
Het bankgebouwtje inGarmerwolde
zalverkochtworden.Reeds nuiseral
veelbelangstelling,zegtdeRabome
dewerkerdiemet deverkoopbelast
is. Een makelaar of notaris diede
verkoop gaat regelen. is op dit mo
ment nog niet gekozen. Zoora dat

Het begrip Cash-service bestaat al
een aantaljaren;o.a.inHolwierde en
Termunten,Deklanten daarzijnheel
erg tevreden. evenalsdebetrokken
ondernemers. Inhet beginwaren er
natuurlijk wel wat gewenningsver
schijnselen. Dat is echter heel snel
verdwenen als je het "gemak" van
deze Cash-service ziet.zo hoorde ik
de afgelopen week van een
Holwierdernaar. EndeRabobank is
ook zeer positief.

Historie
DeRabobank inGarmerwolde isop
gericht in 1917 (27 december) en
heette toen Boerenleenbank.Omdat
het een coöperatie was,inde zuiver
ste zin van het woord, werden alle
besluiten en acties gezamenlijkdoor
deledengenomen.Wantalsjegeld
wilde inleggen of een lening wilde
aangaan,moest jelidzijn (ofworden)
vandebank.Meestal gebeurden dit
soort zaken opdewekelijkse avond
datdeBoerenleenbankzittinghield in
een plaatselijkcafé ofinbijvoorbeeld
deplaatselijkeCoöperatieve Melkfa
briek. Pas veel later kreeg debank
een eigen gebouwen konden de

openingstijdenaanmerkelijkworden
verruimd.
Rond het begin van de twintigste
eeuw had bijna elk dorp zijn eigen
zelfstandig "Rabobankje"gecreëerd.
Thesinge deed hieraan in zoverre
meedatde Rabobank Garmerwolde
ook inThesingezitting hield.
In het midden van de vorige eeuw
werd dat enorme aantal zelfstandige
bankjeswatlastig enwerd ervanuitde
overkoepelende Rabobank-Neder·
land opaangedrongenom tefuseren
totmeerleefbareeenheden.Indietijd
ontstond dusde RabobankTen Boerl
Woltersum. Nog weer laterging de
Rabobank Garmerwolde op in de
RabobankTen Boeren Omstreken(1
september 1986) en weer eventjes
latervolgde de fusieBedumlTenBoer
(1993).Inmiddelsisdat.sinds eenjaar
alweer.deRabobankBedum-Delfzijl
geworden.Enzotehorenindewandel
gangen. houdt het hiermee niet op.
Hetopheffen van vestigingsplaatsen
komt natuurlijk ook voor een groot
deeldoordeopmarsvanhetautoma
tisch bankieren.Voorheel veel trans
acties hoefjeniet meernaardebalie,
Als jebankiert via Internet kun jezelfs

Hethuidigebankgebouwanno 1989.

diteruitzienoverpakweg vijftienjaar?"
Zeer waarschijnlijkis het antwoord:
'Datweetiknietprecies,maar ...het
zal zeker anders zijn dan nu."Zeer
zeker wordt er dan veel meerelek
tronisch gehandeld (Internet, pinau
tomaat, enzovoort) en zeer waar
schijnlijk zal daardoor hetaantal Ra
bobank-kantoren nog verder inaan
tal zijn gedaald(tussenhaakjes:om
streeks 1980warenernogzo'n6000

bekend is,wordtdeG&Topdehoogte
gebracht,zo ismij verzekerd.
Bijhetschrijvenvan ditartikeltjeheb ik
ooknog even indeoudeG&T'sgeke
ken.Dat opzichzelfisalleuk,wanlje
bent heel snel heel veelvergeten en
dan iszo'nG&Tarchiefbest lnieres
sant. Indejanuari 1990 uitgavestaat
bijvoorbeelddat een maand eerder
hel nieuwe Rabobankkantoorlje in
Garmerwoldeisgeopend.Compleet

Drogisterij - Parfum erie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

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

/

sanitalr en verwarming
~~B__U~RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwold e
TEL . 050-5493950 - FAX 050-5493673
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G.M.K.G.
G is van GEMENGD, zowel mannen als vrouwen, jong als oud, alten,
sopranen. tenoren en bassen, echt van alleszit ertussen.
Maar de Gzouook kunnen staan voor GEZELLIGHEID,want dat staat bij
ons hoog inhet vaandel. Met stoere, zware programma'szitjebij ons aan
het verkeerde koor.
Gezellig,Geintjes,Giebelen,Gekdoen,diewoorden passen helemaalbijons.

met een verhaal vande architect en
bouwers waarom het zo'nvreemde
vorm heeft gekregen.De diagonalen
vanhet gebouwtje zijnzogenaamde
hoofdlijnen.Als jedoor de voordeur
binnenkomend voorde baliestaat. kijk
jevia het raam- diagonaalsgewijs 
naarde boerderijvan Jan Wigboldus.
Daar isbewust voor gekozen.
In dezelfdeuitgave van deG&Tstaat
eenzelfdesoortverhaaloverdebouw
stijlvanhetvoormalige Rabobankge·
bouw in Thesinge. Daar heeft de
architect aansluitinggezochtbijdestijl
van de pastorie. Dus daarom zit de
voordeurinhetmidden metaanweers
zijden een raam en ookdaarom ziter
zo'nbrede goot omhet gebouwtje.

Ten slotte
Het merendeelvande foto's en bijna
alle informatievoorditartikelisverkre
genvan de Rabobank.De Rabobank
heeftinhaararchiefondermeerprach
tige fotoboeken (van ledenverga
deringen tot bijzondere activiteiten,
zoalsdeopeningvaneennieuwbank
gebouw)en bovendiennogbijna alle
'notulenvanvergadering",vanaf hel
beginvan de oprichting. En dat dan
pervestigingsplaats.zoalsThesinge.
Ganmerwolde, enzovoort.

Henk Vliem

"De Soos"
Deoktoberavond heeftdevolgende
uitslagopgeleverd:
1. Ellekevan derMolen 6769
2.Riëtte van derMolen 6641
3. Kees Wierenga 6386

Opdinsdag 12november wordt er
wederomgeklaverjastindorpshuis
'De Leeuw"; aanvang 19.30 uur.

Heinder
vld Veen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
# Paller· en magazijnstellingen
# Magazijnwagens
# Pa/letwagens
# Kantoorl<asren
# 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

B

Mstaat voor MANNEN, diewaren
inde Meerderheid toen het koor in
1994vanstart ging.Uitde gein riep
iemand,nahet tellen van deleden:
We hebben een Gemengd Man
nenkoor!Helaas latendie mannen
nu wat verstek gaan en dekt de
naamde lading nog maar zelden.
Mstaat ook voor Map. Daarheeft
elke zanger eenexemplaarvan,de
een wat netter en beter voor elkaar
dan de ander, maar elke map is
goed voor meer dan 100 liedjes.
Misbijons ookMulticultureelen veel
Muziek, want we zingen liedjes uit
Suriname, Rusland,Frankrijk, Fin
land,Duitsland,Engeland,maarook
gewoon uit Nederlandennatuurlijk
vergeten we onze Moerstaal niet:
het Gronings.
De Mvan Meezingenisheel belang
rijkvoorons.Meezingen kan name
lijk overal en door iedereen. Dus
Mensen,als jullie wel eensMeezin
gen met deradioofzomaar inbad,
laat je stem horen en kom eens
Meezingenmet onskoor!Iedereen
iswelkom om een keer desfeer te
komenproeven.

DeKstaat voorKOOR.Kooravond
zou ook kunnen:1maalpermaand
vindt die plaats in dorpshuis De
Leeuw, op een vrijdagavond. Ga
rantie voor een gezellig. ontspan
nen gebeuren, zingen en kletsen
met elkaar.
Kkan ook staan voor Kapitein. Bij

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst

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

~
PETER KUIL
'i'#U"1','ttf..d#;,t,j
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 18 90
Fa x (050) 542 37 78

ons staat Marian aan het roer. Ze
vormt samen met Gerrit, Douwe,
Dicken Winy het bestuur van het
G.M.K.G.. maar inbreng vanuit de
groep wordt met open armen ont
vangen.
Kisook Kerstnachtzangdienst,een
inmiddels regelmatig terugkerend
fenomeen. Staat Djoeke normaal
gesproken als dirigente voor het
koor, tijdens de kerstnacht neemt
Hannie met veelverve hetdirigeer
stokjevan haarover.

Endandie laatste G. Kannietmis
sen.datisnatuurlijkGarmerwolde,
waar de meeste koorleden van
daan komen. Maar ook zanglusti
genuit andere plaatsen hebben de
weg hiernaartoe inmiddels weten te
vinden. Met elkaar hebben we een
Gemeenschappelijke hobby: ZiN
GEN!
GisookGenoegen Groot,Voorons
ishet koor nooit Groot Genoeg. Er
isruimte voor méérmensen.Wiezin
en tijd heeft, mag eenavond mee
zingen,bv.opvrijdag 15november
2002, aanvang 20.30 uur indorps
huis De Leeuw teGarmerwolde.

Meer informatie geven we
met alle plezier telefonisch:
- Marian Baarda 54142 05
- Gerrit Wiekei 542 3502
- Douwe Tichgelaar 542 16 15
- Dick Groenhagen 5416030
- Winy Remerie 5419630

9láiiA-ome7Co/ê

ï $öR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Puffenstuf:
zaterdag 2 novemóer
BDer / IDer jaren avond

Door omstandigheden kon Puf·
fenstuf de zaterdagavond in de
Startweek geen muziekten geho
rebrengen. Inmiddels heeft top
overleg plaatsgevonden tussen
detopDJ'svanweleerenisereen
nieuwe datumuit debusgerold:
zaterdag 2november.Vanaf21:00
uur bent u welkom in "Ons Tref·
punt" in Thesinge.

Discotheek Puffenstuf iseind zesti
ger jaren opgericht, met als lokatie
'OnsTrefpunt" inThesinge. De ap
paratuurbestonduiteen aantal oude
radio's en een piek-up. Zoals vele
beginnende vijftigers zich kunnen
herinneren, is 'Puffenstuf" uitge
groeidtoteen gerenommeerde dis
cotheekwaardoor velehuidige stel
letjeselkaarhebben ontmoel.
De toenmalige muziek zal alsvan
oudsdoordegrotewitteboxen klin
ken.De originele platen zijn weeruit
de kastgehaald.Tweeoudekraken
de platenspelers zijn weer gerepa
reerden metdeoriginelesingles van
toenishet nietmoeilijk om hetkra
kendegeluid,veroorzaakt door het
verkeerdopzetten van de naaldop
eenplaat, terugtehalen.Alleen dat
geluidalbrengtjeterugnaardejaren
60/70. Deoude versterkerisergens
in een kast gevonden. Zelfs twee
oude ' lichtbakken"dietoengebruikt
werden, zijn gevonden onder het
podium in'OnsTrefpunt".De nu 30
jaaroudereDJ'shebben erzin.Alles
bij elkaar belooft het een gezellige
avond teworden. Ubent van harte
welkom.

Goederen gebracht in de
L V.d. Veenstraat 3
Gannerwolde (050-541 3045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED



Een bijzondere groep vrouwen verbleef delaatste vijf weken in deKloosterkerk van Thesinge.
In hetkader van detentoonstelling "Kunst in Kerken", een jaarlijks terugkerend evenement in
verschillende kerken in de provincie, stonden ze daar te pronken.

Krachtig

Openbare Bibliotheek

brons Nou ja, staan ... moeder stond voluit in de
middelste nis, grootmoeders portret aan de
eneen een bustevandochteraan deandere
kant. Voorhaarvoetenlag haarkleinkindopde
koudegrond. Viergeneraties vrouwen,krach
tig gebeeldhouwd en quakleuren verschijning
prachtigpassend indeze verstildeomgeving.

De geboorte van haar dochter inspireerde
Natasja Benninktothet maken van dezebeel
dengroep.Zebeseftedatdoordie geboorteer
viergeneratiesvrouwen inhaarfamilie aanwe
zig waren en besloot deze als onderwerpte
gebruiken voor de tentoonstelling. Naast de
"vier generaties" stonden nog twee kleine
beeldjes opdeoude avondmaalstafel, klein
maarzeker niet minder krachtig uitgevoerd.

voor het be stuur v an onze sti chting

Hoofdweg 42 - Harkstede
OSO - 4041218

net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij. Vleeswaren
• Groenteen fruit
• Slijterij. Kaas. Zuivel

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

In devijf weekenden dat dekerk open was,
kwamen er zo'n driehonderdveertig mensen
binnen om deze expositie tebewonderen. Een
enthousiaste bezoekster schreef : "Wat staan
uw beelden prachtig indeze kerk,ze zouden er
eigenlijk moeten blijven."Maar helaas ...aldie
vrouwengaan ons en dekerkweer verlaten; 't
isvoorbij.overen uil. Wezullenzemissen.

PlucPlaatsman

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 322- C

Groningen
Tel. (050) 54245 19

van maat 44 t/m 176

Kleine Doerak I

~,'J!?Y- EN.
K..fN fJER..KLEfJfN (;

JPCOM
computers

<fi? reparaties
<fi? upgrade
<fi? nieuw
<fi? basistraining

windows

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

of afhalen
dorpsweg 59
ga rmerwolde

Bestuurslid

De sticht ing heeft een ov ereenko mst van dienstverlening afgeslo te n met de

St ichting Brbuoner. Gro ningen o p grond waarvan o.a. de dnecuevoenrç, het

werkgevers schap en de f inancië le administ ratie aan deze stkh t ill'l is uitbesteed.

Met een bibhotheek In Ten Boer en een bibliobus in de gemeente Ten Boer lever t

de Stichtin g Openbare Bibliotheek Ten Boer een breed en bij de ti jds aanbod in de

ge mee nte Ten Boer. Het be stuu r van de stichting besta at uit te n minste dr ie

per sonen en vergade rt o ngeveer vijf keer per jaar. Actuele t hema's in de ~r"g<l

deli ng zhn onder meer de invoering van nieuwe media, de herinrichUng va n de

bibbotheek.. budgeta fspraken met de gemee nte e n de relatie met de Stic htil12

Brbhonet GlOll ill'len. De visie van het best uur op de o ntw"ikke ling van het

bib liotheekw er k is vastgelegd in het be leidsplan.

Voor de verste rk ing van het bestuur roeken w ij een nieuw bestu urs lid die met

o ns wil werken aan het realiseren van hoo gwaar dige biblio t heekvoorz ieningen in

de gerrceme, bere id is zich actief in te zetten voor- het bes t uurswerk en zo

mo gelijk specrüece kennis, bij voorbeeld 3a1llaanOe het Imarcree l behee r; rec hts 

positie. of nseuwe media. kan inbrengen.

Inlich ti l'llen kunnen worden ingewonnen bij de voo rz itter. de heer R. te r Sluis

(OSO) 302 37 IS en bij de secreta r is van het bestuur. mevrouw J.van Keulen.

te lefoon (050) 302 32 07.
Dege ne die intere sse heeft voor' bovengenoemde fu tjetje kan dil sc hrtltettjk

kenbaar rnaleen bij het bestuu r; pe r ad re s Reigerho f 7.979 1 EP Ten Boe r;

Het bestuur v an de Stichting Openbare BIblIotheekTen Boer

roept hierbij kan didaten op voor de onbezol digde funct ie van

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N. Schurterlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I I 82
mob iel 06 51533772

Ad'"";"'ati,- Ritsema
Uw adres voo r:
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Maandag 16december maakt de tuinkeuringscommissie haar tweede
ronde van dit jaar. We letten natuurlijk op (kerst)versiering, verlichting,
winterse sfeer,kortom op alleswat IJ bedenkt om Garmerwolde inkerstsfeer
te brengen.
Veelsucces.

Opknapbeurt kerkhof
Garmerwolde

Tuinkeuring •
In kerstsfeer

Namensde tuinkeuringscommissie:
AnneBenneke~Sanders

Tijdens de GEO-rommelmarkt is"derommel"hetbestuderen zekerwaard.
(Foto:HenkRemerie)

Op initiatief van Dorpsbelangen Garmerwolde werd insamenwerking Rommelmarkt
met dekerkvoogdij van de Nederlands Hervormde Kerk te Garmer-
wolde een plan opgesteld om het kerkhof er keurig bij te hebben
liggen tijdens dereünie van deOBS te Garmerwolde.

vv GEO
Vrijdag 4oktober werd doorde vereniging weer dejaarlijkserommel
markt gehouden, alwaar heel veel curiosa stond uitgestald. In de
gymzaal waren onder de immer bezielende leiding van Jantje Ypey
velen bezig geweest detafels mooi optemaken,zodat bezoekers een
goed overzicht konden krijgen over het gebodene.

Na veelgeregel engebelwashetdan
zover dat het kerkhof grind op de
padenzoukrijgen,ergesnoeid zou
worden en de graven schoonge
maakt zouden worden met behulp
vanvrijwilligers.Op zaterdagmorgen
24 augustus stonden tot verbazing
vanondergetekendewel 30mensen
klaar omde helpende hand tebie
den. Velen hadden gereedschap
meegebracht; de heer Veenstra
brachtzelfseenkarvolbosmaaiers,
grasmaaierse.d. mee.
De vrijwilligers werdenin verschi l
lende ploegeningedeeldvoor o.a.
schoonmakengraven,snoeien,ver
venhekwerk,grasmaaien,engrind
op de paden brengen. Het weer
was goedenookde stemming,niel
indelaatsteplaatstedankenaande
uitstekende catering onder leiding
van Henny Luppes. Koffie met cake,
gesponserd door een dorpsbewo-

ner die helaas zelf nietkonkomen.
Tussen de middag werden we ge
trakteerd op broodjes en een ge
haktbal en salade beschikbaar ge
steld door de plaatselijke groente
boer.

Graag willen we iedereen hartelijk
bedanken voor de geweldige inzet,
met name PietvanZanten voor de
aanzet totditgebeuren enDorpsbe
langen voor de coördinatie. Door
ziekte van de persoon die het gras
zou maaien,moestditnog gebeuren
op vrijdagavond 6 september. Ge
lukkig waren Eitje van Huis, Jan
Werkmanen een zoon van Piet van
Zanten bereid mij te helpen en zo
kwam alles toch nog goed. Nog
maals:iedereenhartelijkdank!

Namensdekerkvoogdij
W. vanBeesten

Vóór vijven stonden reedsdebe
kende "handelaren-voordedeur,
die elke rommelmarkt afstruinen
om misschien een leuke slag te
slaan. Pas later komen debeken
den uitonze dorpendie watkijken,
kopen en vooral meedoen met de
randactiviteiten zoals een tombola
waar een bal te winnen is, een
altijd-prijs grabbelton en een rad
van avontuur.
Ook waren er dit jaar prachtige
droogbloemstukjes te koop. Een
uitgaanstenue van eenmilitairging
voor 5euro van dehand, een leuk
vaasje voor 20 eurocent. In het

clubhuis stonden wederom tafe ls
vol boeken uitgestaldwaarhetvolk
zich aan vergaapte, onderwijl
genietend vaneen kopje koffie.
De bal werd gewonnen door Erik
Kappetijnen Arend telde het geld
vandeverloting.Uiteindelijkbleek
depenningmeester meteen grote
grijns rond te lopen omdatdehele
actie een meer dan verwacht re
sultaat hadopgeleverd.
Zo kunnen er weer leuke dingen
voordejeugd van devvGEO wor
den gedaan. Alle vrijwilligers be
dankt en wie weet: tot volgend
najaar.

Bovaq-lid . Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

v.o.f.

HDFSTEDE-

~.~ ..:
~G

Ii .
~ - ;:-, .-

G.N. Sch utter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

De witgoed
elektro specialist

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

Ook voor inbouwapparaten.

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
engeheel naaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 54175 17

Geopend:
d i.-do . en vr. va n 11.00 to t 17.45 uu r

za terdag van 10.30 tot t 7.00 uu r
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

NOORDHOfJOOP

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
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AI deze adverteerders helpen mee
aan het voortbestaan van de G& T!

Scott-USA
Be-One

Belga Fietsen
Groningen

Gazelle

Batavus

'Mo kelcenlrum Lev.enborg
KaJu112 72. 9733 CT

05C-5-'2 22 S2
Belga.F'elsen@ 1 2I11o~e . nl

Ruim en grat,s parkerer: ' NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mounta in bikes
Hybrides
Vouwfietsen

I
Kinderfietsen
Specials

---

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederiand en

Nationale FietsProjecten

Reparat ie alle merken'

Regenkled ing
Racekled ing
ATB-kl ed ing

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstas sen
Kin derzi tjes

Fietsd rageru
Acce ssoi res
Onderdelen

Kold ingweg 5
9723 HL Groningen

(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www. nijdam.n l

RIT5EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

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

:: ~::: Indust r iet errein
:: ~:. Postbus 91. 9780 AB Bedum
: •••:. Tel. (050) 301 28 32

www.vaatstra .nl
vaatstrarg-vaatstra .nl

en

WON INGINR ICHTING - M EUB ELM AKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fa x: 050 - 3021435

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering
vloerbedekking! Î\

1~1=~[-----",--,----_-----",--,----_

~ ..IiiiiIde Ploeg

auplng
~
~
I!4irisette·

".
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Hamaker-I epper
Dorpsweg 26 . 050·541 53 35
annetteramaker@ GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum-Deltzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12.50 p.j.
Bij automatischeincasso € 10.00 p.j.
Postabonnees € 14.50 p.j.
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.netl

Kopij inleveren bil Dorpsweg 26
of G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag20 november19.00 uur.

Foto van de maand
Isditplaatjegeschoten inGriekenland?Neehoor,ditmooistrefjeaaninonze
eigen Garmerwofder kerk! (Foto:Henk Remerie)

Hartelijk dank
De vele"onverwachte"kaartjes nadegeboorte van onze zoon Tristan
was ontzettendleuk!!!Heel hartelijkdank daarvoor.

Agenda
1 november tlm 22 december
Abbemaar; Expositievan Annema
rieWijffels:werkeningemengdetech
nieken, enJaap Verhoeven:objec
ten (glas enkeramiek) enraku va
zen. (Geopendopvrijdag.zaterdag
en zondag van 13.00-17.00 uur; en
op afspraak)
woensdag 6 november
DeLeeuw; 20.00 uur:Jongeren ver
gadering (vanaf 13jaar)
vrijdag 8 november
Clubhuis vv GEO;20.00 uur:Bingo!
Iedereen iswelkom.
zondag 10 november
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
93ste OSA-concert
woensdag 13 november
De Leeuw; 20.00 uur: Najaarsver
gadering Dorpsbelangen Garmer
wolde
vrijdag 15 november
De Leeuw; 20.30 uur: G.M.K.G.
vrijdag 22 november
't BuurhoeslTen Boer; 20.00 uur:
Toneelgroep "DeKiekdeus"uitDelf
zijl met de twee eenakters "Klop·
smoa vragt nnij hoesholderske" en
"Bie hoesdokter op spreekuur"
(ANBO;alle 50+ zijnvan harte wel
kom)
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zaterdag 23 november
café Jägermeister; 13.00 uur: aan
komst Sinterklaas
zondag 24 november
De Leeuw; 10.30uur: koffieconcert
Alpenjagers
woensdag 27 november
De Leeuw; 20.00 uur: Doe-avond
NBvP
donderdag 28 november
Kerkhörn; 10.00 uur: koffiemorgen

Erediensten
SOW gemeente
3 november
10.00uur Thesinge. ds. Meyerman
uit Peize
6 november
19.30 uurThesinge,dhr.Dijkstra uit
Gasselternijveenschemond. Dank
dienst
10 november
10.00 uur Thesinge, ds. Struif uit
Oosterwolde
17 november
10.00 uur Garmerwolde, ds. van
Wieren uitHaren
24 november
10.00 uur Thesinge, ds. Timmer
manuitBedum. Heilig Avondmaal

ArendHoekstra &NatasjaKleveringa
Stationsweg23

992t PTStedum
tel.0596-55 t992

OogMerk
OPTICIEN

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~elcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549


