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Bouwvreugde
Opeen winderige vrijdagavond toog ik naar de"keet" van Hetty enMarinus aan deSchutterlaan nr. 18. Ze hadden hetbuitenlichtjeal voor
me aangedaan tervoorkoming van eventuele valpartijen over puin enmodder; gelukkig iseen deel van deoude oprilblijven liggen envond
ikzonder problemen de voordeur. Eenmaal binnen zat ik in een lekkere leunstoel met een kopkoffie en mijn pen indeaanslag. Want ikwilde
hetnu wel eens weten: wat wordt er straks gebouwd op hun kavel enhoe lang zal hetnog duren en hebben ze er nog wel zin in?

Hetty en Marinus Vermue voor hun tijdelijke woning. (Foto: Wolter Karsijns)

Elke dag rij ik langs de Schutter
laanen langzaamzag ikhet huisje
verdwijnen ...Eerstwerdenenkele
omringende bomen gekapt. toen
werd van binnenuit alles gestript
en uiteindelijk lag het pand van de
ene opdeandere dag plat. En nu
ligt daareen stukkale grond,waar
je nog vaag de contouren van een
huis en een oprit kunt herkennen
enjevraagt jeaf: en nu? Zelf zou
ikmoedeloosworden van zo'nlang
durend project;maar Hetty enMa
rinus niel!

Een opknapper ...
Toen zeop 19december2001 het
koopcontract voor nummer 18on
dertekenden, waren ze in de
veronderstelling dat het een op
knapper zou worden ; weliswaar
een zeer grondige renovatie, maar
het huis zou indeoude staat blij
ven bestaan. Ze kochten het huis
van deerfgenamen van mevrouw
Ridder-Oldthof;zij hadhetophaar
beurt in 1981 gekocht van dhr.
Bouwman. Niklaas Bouwman is in
191 7getrouwdmet GrietjeSlagter
en samen kochten ze in 1925 de
kavel aan de Schutterlaan nr. 18
voor 750 guldensvan G.N. Schut
ter. In een half jaar tijd bouwden
mijnheer Bouwman en detimmer
lieden A. en B. Kol een huis met
twee kamers en drie bedsteden.
Later kwam er een schuurtje bij
toen mijnheer Bouwman voor zijn
werk in demelkventerij een scho
ne ruimte met spoelbakken nodig
had en een schuurtje voor hetpaard
dat de melkkar trok. Vier kinderen
werden er grootgebracht.
Wegens ouderdomverkochtdefa-

milie Bouwman in 1981 het huis
aande familieRidder.Veelherstel
en onderhoud is er sindsdien niet
meer geweest. Toende oude me
vrouw Ridder overleed, besloten
de kinderen dan ook tot verkoop
van het pand. Door verzakkingen
en achterstal/ig onderhoud beloof
dehet een ferme renovatieklus te
wordenvoordenieuwe eigenaren,
Hetty en Marinus. Na een bezoek
van de aannemer bleek de reno
vatieeen illusie;het dakwas slecht,
de fundering bleek een pizzabo
dem met een "kruipruimte van 20
cm" en er zaten centimeter diepe

scheuren in alle muren. Afbreken
dus.

Witte puist!
Voorlopig trok het stel zo goed en
zo kwaad als het kon in het huisje
en liet in de tussentijd een keet
naar Thesinge verslepen om in te
gaanwonen zodra ergesloopt zou
worden.
Bij elketegenvaller hoorteen mee
valler;aangezienze tijdens hun hui·
zenjacht ook geboden hadden op
een bouwkavel bij destad Gronin
gen, hadden ze al in die tijd een
keetgekocht. Dezezag erwat vaal

enkaal uitenze gaven hemeenfris
wit kleurtje. Bleek nou toch de ge
meente bezwaar aan te tekenen
tegen dezekleur!Vooruit:twee kost
bare klusdagen opofferen om de
keet een fatsoenlijk baksteenrood
kleurtje te geven. Achteraf gezien
vinden ze zelfzo'nenormwitte puist
in dedorpskom ook geen gezicht.
In augustus 2002 trokken Hetty en
Marinus in de keet. nadat ze daar
eigenhandig electriciteit en water
hadden aangelegd, een douche in
haddengebouwd,een keukenblokje
en dehoogstnodige meubels voor
comfort hadden geinstalleerd.



Nik/aas Bouwman en Grieqe Slagter, de grondleggers van het eerste huis
aan de Schutter/aan nummer 18.

Heeft uook een leuk bouwverhaal? Of een bijzondere geschiedenis
van uw huis uitgezocht? Bel deredactie!

Met dank aan mevrouw Trientje
Heemstra-Bouwman, die zo vrien
delijk was familie verhalen en fo
to 's over haarjeugd aan deSchut·
ter/aan nr. 18 ter beschikking te
stellen.

De keuze van Thesinge als vesti
gingsplaats is dus voor Heltyen
Marinus geen toevalstreffer qe
weest; de plek inhet dorp daaren
tegen wel. Ze verheugen zich nu al
op alhet zonlicht dat straks dehele
dag hun huis binnen zal stromen,
Endezorgen om een tuin? Dat is
voor morgen ...

Karfine Maffliet

Tjuchem. Veel van zijn familie
woont inde buurt; één familielid is
ons allemaal welbekend: boer
Goense, een volle oom van Mari·
nus.
Wat heeft zijn oom dan wel niet
gedaan, vroeg ik. dat zijn naam
verbonden is aan een fietspad?
Het bleek volharding te zijn; boer
Goense heeft zich jarenlang ver
zet tegen de plannen van Dorps
belangen om een fietspad op de
huidige plek aan te leggen, dwars
door zijn land heen.Toen hij uitein
delijk tochoverstag ging, heeft de
gemeente als dank het fietspad
zijn naam gegeven.

passend bijde aangrenzende wo
ningen.

De bouw kan beginnen ...
Op dedag van dit interview is de
vergunning van de gemeente bin
nen; na een eerdere afwijzing.
Vaak moet ernog geschaafd wor
den aan toegestane dakgoothoog
tes, kleurgebruik etc. Inmiddels is
ook dewelstandscommissie (vree
ger de schoonheidscommissie)
accoord en kan de opdracht aan
deaannemer worden gegeven.
Omstreeksapril hopen ze met de
bouw te kunnen beginnen en met
een beetje geluk trekken ze tegen
de eindejaarswisseling van 2003
in hun nieuwe huis. Maar Hetty en
Marinus hebben inmiddels wel ge·
leerd om zich niet blind te staren
opplandata en deadlines.Lukt het
niet, dan lukt het niet; voorlopig
zitten ze warm, comfortabel en
knus inhun keet en nemen ze alles
zoals het komt. Ondertussen ver
kennen ze het dorpsleven en heb
ben hun eerste Nijjoarsveziede al
doorstaan, met veel plezier. Thes·
inge en omstreken zijn hen overi
gens niet vreemd. Hetty is opge
groeid in Veelerveen en na wat
omzwervingen door Nederland.
vestigde ze zich inde stad Gronin
gen. Tochwist ze altijdwel dat ze
de intimiteit en geborgenheid van
een dorp inde loop vande tijd weer
zou opzoeken. Marinus werd door
zijnZeeuwseouders grootgebracht
op een gemengd boerenbedrijf in

Dat de jonge ondernemers van
nummer 18 niet over één nacht ijs
gaan. bleek wel toen ze mij een
mapje lieten zien met tientallen
foto's van voorbeeldhuizen : hui
zen dieze kriskras door deprovin
cie hadden gezien en dieze mooi
vonden. Samen met de aannemer
werd een huis uitgezocht dat zou
passen op een niet al te grote
kavel,bijhetaanzicht van de Schut
teriaan en bij de wensen van de
kopers. Een mooie ruime garage
met hobbyzolder erbij. klassieke
rode baksteen muren. rode pan
nen op het dak en eenvoudige
strakke dakgoot; zo te zien goed

Niet over één nacht ijs
Maar Hetty en Marinus zaten niet
stil: er moest een aannemer wor
den gevonden en een huis worden
uitgezocht en naar wens worden
aangepast. En dan maar hopen
dat de gemeente het plan goed
keurt ...

Het oude huis in volleglorie!
(De foto werd gemaakt

op donderdag 1oktober 1981.)

De sloop
Toen begon een klus waar altijd
wel vrienden en bekenden voor te
porren zijn: slopen! Oud bloeme
tjesbehang met daarachter kran
ten uit1925kwamen tevoorschijn
bij het kaalschrapen van de mu
ren. het gebintewerd keurig opge
stapeld voor toekomstige lange
winteravonden voorde houtkachel.
de bedstee deuren verdwenen naar
een enthousiaste zus, het glas in
lood werd voorzichtig verwijderd
en wacht op restauratie. dedeur
knoppen werden verzameld voor
latere doeleinden in het nieuwe
huis. Drie emmers vol met giganti·
sche spijkers werden verzameld.
En daarna: hameren, slaan, beu
ken en trekken maar! Toen Nico
Groothoff kwam met een kraan
voor het puin,stond alleen de voor
gevel met het halfronde erkertje er
nog. En toen was het stil.Tenmin
ste, zo lijktdat voor ons.passanten.
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Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contacdenssystemen • gediplomeerde specialisten

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

creatief
centrum

- Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoorto es te lle n

Win Re Ice nt r u m Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Tel e fo o n/ Fa x (050) 5490549

oJ· Bl o emb ind e r i j

~ L ·~!~ Ul'1-ne.
~ Hoofd.....eg 70 •

~
• Q6 17 AJ H.lrks tede •

". ~ T~ 050-4040791 •

Fax OSQ-4()40B59 •

@ Belga Fietsen W>n'''~~~~;';~~;;;'~~
• 050 ·5-42 22 52. G· Belgaf llc'tsen@12mollelll

ronlngen R"~,""""",,,~,",

Reparatie alle merken!

Kom langs voor grat is Fietsmet ing

Uw fiets ook leverbaa r via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nat ionale FietsProjecten

NIJDAM

www.nijdam .nl

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur • Planken 

vloeren - Laminaat· Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Gron ingen
(Industrieter rein De Driebond)

050 • 5498416

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsd ragers
Accessoi res
Onderdelen

Seo t t -USA

Be-One
Toerfietsen
Woon- Werk
Sla dsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ials

Gazelle

Batavus

HHiîdBJSOJHJ81'11 81ll!Jlg

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

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

S tiefbeel1 el1 ZOOl1

TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken rooreen gocóe pnïs

Stalramen
Oud gereedschap

dHndBîst:miJet'Jieming

Stiefbeel1 el1 ZOOl1
U1 gmm.weg147 - 973 1BR Groningen
lel, OSO-M92913- Fax OSO -S 491 660
au totel.06-S34 23D19

Uuishoudelijke artikelen e Bankstellen al vanar € 349,
eSpeelfoed e Toilet- en Cadeau-artikelen

e Videobanden 240 minuten € 3,-

e Aardewerk/porselein voor minder dan de halve prijs

Ulfenmawef 14 - 9731 BS Groninfen - (050) 549 00 70
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Geschiedenis in de klei
Wie in augustus tijdens de opgravingen in de Kapelstraat een blik
heeft geworpen in de gegraven sleuf, moet de scherp tegen elkaar
afstekende grondlagen wel opgevallen zijn: de groene, grijze en
zwarte grondlagen die op elkaar lagen alsof ze daar door de mens
met precisie waren neergelegd.

Het leuke vanzo'ndwarsdoorsnee
vande grond is, datzelfs een leek
de verschillende lagen een klein
beetje kan herkennen; want klei is
meestal grijsJgroen en veen wordt
vaakzwartof bruin alshet afsterft,
Toch nog watblijven hangen vande
geschiedenislessen op de lagere
schooloverde turfstekers van Dren
thedie lange uren in het bruinrode
water baggerden,

Bodemprofiel
Zo'ndwarsdoorsnee van degrond
noemen we een bodemprofiel; het
belang ervan voorarcheologen,his
torici en geografen wordt ook on
derkend door hetmaandblad Noor
derbreedte, een prachtig vormge
geven tijdschrift over landschap,
cultuurhistorie,ruimtelijkeordening,
natuur en milieu van dedrie noor
delijke provincies. In eenserieover
bodemprofielen, wordt telkens een
profiel ergens uitdeprovinciebeke
ken en besproken: wat zien we,
welkeinformatie verschaffendela
gen ons overdesamenstelling van
degrond en wat kanhet ons vertel
len over de aanwezigheid van zee,
water en natuurlijk demens gedu
rende honderden, zo niet duizen
den jaren. In hetkerstnummer van
het afgelopen jaar stond een bo
demprofiel uit de Kapelstraat. De
bodemis hier namelijk intact, dwz.
de grond is niet omgewoeld, be
werkt.afgegraven ofanderzijdsver
stoord.De lagendiegeïdentificeerd
zijn, zijn dekleilaagvanrond 800 v.

Chr. ; een rietlaag van rond 700 v.
Chr. afgewisseld met dunne klei
laagjes door zee overstromingen;
lagen met resten van vroege teelt
van planten waaronder cannabis
(gebruikt om touw van te maken):
eendikke laaghumusontstaan door
veen; een dikke laag zeeklei die
door de monniken daar opgehoopt
isom een hoger enzodoende dro
gerstuk teprepareren voordebouw
van het klooster inde13e eeuw;en
tot sloteen laag puin en zand, ge
stort om tedienen als versteviging
voordebouw van dehuizen vanhet
dorp Thesinge.

Toch prachtig hoe je op zo'n een
voudige manier een reconstructie
kunt maken van eeuwen ploeteren
ophet veen en op deklei, met de
zee altijd dreigend op de achter
grond. Endat allemaal te"lezen"in
een hoop modder enklei.

Karline Maffliet

Naschrift: De informatiehierboven
is een samenvatting van het artikel
verschenen in het december num·
mer van Noorderbreedte, geschre
ven doorAdriana Bakker,projectlei
der bij het archeologisch bureau
ARC. Mocht u erin geïnteresseerd
zijnen het betreffendenummerniet
meer indewinkelkunnen verkrijgen
(Scho/tens Wristers), dan kunt u
wellicht contact opnemen met de
redactie van genoemd blad. Of het
even lenen bij de bibliotheek ...

St~~mfluitjes

Gevraagd
• gevelkachel voor Kerkhörn. W. v. Beesten 050-302 36 34
Gezocht
• deOBS Garmerwoldeisop zoeknaarenkeleoudersofeen opa ofoma
diehet leukvinden omaf en toedeoverblijf tussen demiddag voor hun
rekeningtenemen. Voormeerinformatiekuntuterechtbij:KarlaPostma,
tel. 050-54186 10
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VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en repa rati e
• T.V.-inspecti e
• Gevelrein iging
• Impregneringen

a KUIL
';14':1(d',1[1I1#;11[34
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
Telefoon (050) 542 1890
Fax (050) 542 37 78

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

\8
BEKKEMA

net even iets anders

Afdeling vers
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijt erij . Kaas . Zuivel
Specialiteiten
• Barbeque-,Gourmet-,
Fondue- en Salade schotels.
• Hapjes en bittergarnituur.
• Fruitmanden.

Hoofdweg 42 - Harkstede
050 · 40 4 1218



Toneefoetvoeren V/GD; v.l.n.r. Harry Blokzijl, Hans v.d. Brand, Trijn v.d. Meulen en Andries v.d. Meulen.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

De titel van hetstukvan 2003 belooft aleen kolderiek verhaal. Die verwachting komtvolledig uit. Het gaat
duseigenli jk nergens overenhangt aan elkaar van deflauwe kul. Een avond lekker lachen om mannen
met een kater en vrouwen die hen een lesje willen leren, wat gepaard gaat met flinke tirades en
afranselingen.

"Spieker Willem wat hest toch oetvreten"
Oetvoeren toneelverainen VWD in Taisn

Wist-u-dat ...
• eropdinsdag 11maartwegens
gebrek aan belangstelling uit de
buitendorpen géén verkiezingen
voor de gemeentelijke Jeugdraad
zu llen worden gehouden? In het
dorp Ten Boer wordt gestart met
een groep van 11 gegadigden; de
officiële installatie is wsch . op
woensdag 19 maart
• Roei Veenstragéén aanvoerder
isvan degroep"StichtinghetVuur"?
Dejongens hebbenhelemaal geen
leider nodig: ze doen het gewoon
met elkaar! Het initiatief voor het
Nieuwjaarsvuurisopgezet door de
jeugdzelf;viaDorpsbelangenkomt
erdelaatste twee jaar zand onder.
Ere wie ere toe komt ...
• Marilyn Bakker voor detweede
maal 2e is geworden op het C
ranglijsttoernooi endaarvoor is beo
loond met een B-Iicentie?
• Marissa Bakker op haar 1e B
ranglijsttoernooi 2e is geworden in
haar poule? De zusjes nu beide
meedoen aan de Nederlandse
Jeugdkampioenschappen-B inHel
mond?
• deAlpenjagers een nieuwe CD
hebben opgenomen? Dit is hun
tweedeCD;depresentatie isop13
april a.s. Het eerste exemplaar zal
aan onze burgemeester, mevrouw
Pot. worden overhandigd.
• deRabobankGarmerwoldebin
nenkort verkocht gaat worden? De
vraagprijsis ruim B7.000 Euro.Bie
den kon, op "Inschrijvi ng", tot 1
maart. Er is volgens de makelaar
recelijke belangstelling.
• onze oudste ondernemer, Frils
Stollenga van "Kano en Bootver
huurGarmerwolde"deze zomer73
wordt?Ofzijnernogoudere?Graag
even een seintje. Misschien levert
dateen interessant artikel opvoor
de G&T.

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Autorijschool
VRIESEMA

Truus Top

De rol die Trijn V.d. Meulen speelt,
is haar op 't lijf geschreven. De
onnozele, vrome en preutse
huishoudster van meneer pastoor
zorgt voor hilarische toestanden.
De "stinkkeesjes" in haar raamko
zijn waren voor de feestgangers
aanleiding om bij Gertrude op be
zoek te gaan. Als zij wakker wordt
van hun gestommel, doet de veld
wachter het voorkomen dat hij de
inbrekers op dehielen zat en hen
helaasindeslaapkamervan Gertru
de moest arresteren. Hoe alles in
elkaar stak, wordt in het laatste
bedrijf helemaal duidelijk.
Wateen lappen tekst voor Patricia!
Knap gedaan. Een "haile
konsternoatsie" natuurlijk ..... en
weer een gezellige avond met
"muzikoaleomliestendeurPiet Beu
kemoa" en voor velen een leuke
prijs uit deroyaletombola.

aan. Getuige deverfomfaaidekle
ding, blauwe plekken, pleisters en
verbanden gaat het er achter de
ooulissen ook flink om weg! Het
bijbehorende gejammergaatjedoor
merg en been!

Raadsels
Hoe kan het dat het gebit van Wil
lem, zijn portemonnee en een
schoen verdwenen zijn? En waar
om is het luik van het slaapka
merraam van de tweelingzus eraf
gerukt enheeftdeladder eensport
minder? En hoe komt er een da
messlipjeindebroekzakvan Frank
terecht??? Op deze en nog veel
meer raadsels voor de heren, die
een totale black-out blijken teheb
ben, heeft verloofde Jenny in de
persoon vanzus Suzan een verkla
ring. De verwikkelingen lopen re
gelmatig uitdehand en dan valt er
weer een man in handen van een
haaibaai van een vro uw.
Als Iriene, de vrouw van Willem,
tegen hem tekeer gaat,zegt hijbin
nensmondstegen 'tpubliek: Zeliekt
vrouwDiekemoawel! Maardie gaat
als vrouw van develdwachter met
de mattenklopper achterhaar man

genomen door de verloofde van
Frank, Patricia Kampen, die zelfs
een dubbelrol speelt. Zij laat haar
tweelingzus, die over is uit Ameri
ka, zogenaamd meespelenomhet
drankmisbruik van dit stel drankor
gels af te straffen.

Café Molenzicht is drie avonden
uitverkocht geweest voor dit stuk in
drie bedrijven. De stemming zit er
bij het publiek direct al flink in als
SpiekerWillemontwaaktinz'nwerk
plaats met een katervan jewelste.
Demanierwaarop Hansv.d.Brand
die rol neerzet, is weer heel lach
wekkend. Slap, sloomen sukkelig .
Hij deelt mededathij zich voelt als
eenTaisner na deFeestweek. Eén
voor een komen zijn vrienden
"drinkbroeders" dewerkplaatsbin
nen met dezelfde symptomen na
de uitbundige viering van het jaar
lijkse feest van de muziekvereni
ging. Wat zij de afgelopen nacht
precies uitgespookt hebben,weten
zeniet meer.Wel dat drankhonge
rig maakt en dat kan weer ver·
schillende kanten op. Zoon Frank,
Harry Blokzijl, is ook de onschuld
zelfenzijnschoonvaderChris,Joop
Blaauw, begrijpt van alle verwar
ring niks. Veldwachter Johan,
Andries V.d. Meulen, mag dan een
gewichtig type zijn en een voor
beeld lijkt te hebben gehad aan
Bromsnoruitdeserie Swiebertje, in
werkelijkheid is hij het toonbeeld
van grote mond en klein hartje.
Alle heren worden er flink tussen
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Zorg voor ons milieu
Als ik 's morgens hetdorpuit fietsomtegenietenvanhetGroninger
landschapmet vogels, hazen en reeën, krijgt dit genieten delaatste
maanden een aardige deuk dooreenvieze geurdiezichhetbestelaat
omschrijven als verrotte kool.

Geleidelijk rijsthet vermoeden dat
het te maken heeft met de zuive
ringsinstallatie, u allen waarschijn
lijkwel bekend. Eerst dacht ik: Nou
ja, een probleempje: het zal wel
opgelost worden. Maar helaas was
dat niet het geval. en afhangend
van de windrichting word ik regel
matig geconfronteerd met deze
penetrante lucht die jevolgens mij
rustig "stank" kan noemen. Soms
sluit jederamen om degeur buiten
te houden. Als u over een goed
reukorgaan beschikt, zal deze geur
waarschijnlijkook nietaan uw neus
voorbij zijngegaan.

Tweewekengeleden begoniktoch
wat onrustig te worden. Het voor
jaar nadert en dat betekent lekker
buiten bezig zijn in je tuintje en
voorzichtig je tuinstoelen naar bui·

ten zenen om te genieten van de
zonen alles wat weer gaat groeien
enbloeien.Maarofhet genietenzal
worden met een stank van rotte
kool, dat betwijfel ik.
Toen twee week geleden destank
zo erg was. dat ik het in Thesinge
konruiken, was voor mij het tijdstip
aangebroken om de telefoon ter
hand te nemen en de Provinciale
Milieu Klachtenlijn te bellen.
Ik werd vriendelijk te woord qe
staan en kwam in contact met dhr.
Huisman. Hij had nog geen enkele
klacht ontvangen,maarhij nam mijn
klacht serieus enzou oponderzoek
uitgaan. De volgende dag werd ik
doorhem teruggebeld. Hij was nog
dezelfde dag bij de zuiveringsin
stallatie geweest en sprak van een
forse stank, zo erg zelfs dat hij
verbaasd was dat er niet meer mel-

dingen waren binnengekomen. De
bron diehetveroorzaakt. was ook
opgespoord. Indezelfde week kwa
men er meer klachten binnen, ook
vanuit dewijk Beijum.

Er ligt nu een milieu rapport bij de
zuiveringsinstallatie. Hierop mee
ten ze binnenvierweken reageren
hoe ze het probleem willen oplos
sen.

Wat één telefoontje teweeg kan
brengen. Mijn klacht werd serieus

genomen. Dezelfde dag werd er
nogactieondernomen. Binnendrie
dagen lag er een milieu rapport bij
de zuiveringsinstallatie.
Tot nu toe ben ik zeer tevreden.
Nog even voor alle duidelijkheid:
het telefoonnummervan de Provin
cialeMilieuklachtenTelefoonis050
318 00 00. En raakt uhet nummer
kwijt: Geen nood, het staat op de
Milieuwijzer vandeGemeente Ten
Boer.

Wi/ma Postma
(Foto: Henk Remerie)

De Rabobank is uit Garmerwolde verdwenen,depinautomaat is weg
... wat blijft er eigenlijk nog over?

Rabobank Garmerwolde

Geld halen is nu mogelijk bij de
Agri8hop, bovendien staat er een
busvande RABOom debetalinq
sopdrachten intedeponeren.Deze
buswordttweekeer per week leeg
gehaalden wel opdinsdag envrij
dag. En voor deliefhebbers liggen
erook nog portvrijeenveloppen bij
de kassa.

Hoe langdezeservice gaat duren,
is niet bekend.Maar het lijkt er wel
opdat men wordt gedwongen om
elektronisch te gaan bankieren.
Hoewel dat vele voordelen heeft
en voordeklant ook voordeligeris,
moet het niet zo zijn dat het je
moeilijk wordt gemaakt om aan je
eigen geld te komen. Want niet

iedereen heeft een computer en
haastiedereenheeftweleenbank
rekening.

Wat er met het gebouw van de
bank gaat gebeuren is niet be
kend. De verkoop is in handen
gegeven van een makelaar.

Het mededelingenbord
bij de ex-Rabobank
Dit bord is in het verleden aan
geboden aan Dorpsbelangen door
de gemeente. Het is toen bij de
Rabobankgeplaatstinoverleg met
de bank. Nu het gebouw verkocht

gaat worden, wil Dorpsbelangen
eerst even afwachten wie de nieu
we eigenaar wordt om dan te beo
slissenofhetdaarkan blijven staan
of niet en waar het voor gebruikt
gaat worden. De sleutel is rnomen
teel in hetbezit van JacobArends.

Delta

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP -VERF -DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

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

Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

NIJDAM

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

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Op dinsdag 25maart vindt het jaar
lijks overleg plaats van de Vereni
ging Dorpsbelangen Garmerwolde
methet college vanB&W Gemeente
Ten Boer. Punten van aandacht en
reacties uit het dorp zien wij graag
vóórzaterdag 22 maart tegemoet
op ons secretariaat J. v.d. Veen
straat 13. tel. 5421836 of E-mail
dorpsbelargengarm€!WOlde@planet.nl
Op woensdag 26 maart vindt de
Voorjaarsvergadering plaats in
ons dorpshuis, aanvang 20.00uur.
Deze vergadering krijgt een spe
ciaal tintje: niet alleen zal de win-

naarvandeontwerpwedstrijd"Kern
met Pit" bekend worden gemaakt.
ook de winnaar van de verlichte
tuinenindemaand december 2002
krijgteen prijs.Ookzal devergade
ring deze keer een ander karakter
dragen, namelijk tussen de agen
dapunten zal het rad van fortuin in
beweging worden gezet door de
voor dezehandeling ongeëvenaar
de Jos Mocking. Het geheel gaat
gepaard met mooie prijzen.
De leden krijgen binnenkort een
persocnlijke uitnodiging,inclusieIde
agenda. Op de Voorjaarsvergade-

ring zal ook het plan voor een
verbeterdedorpsentree aandeorde
komen.

Jeugdcommissie Garmerwolde
Doordegemeente Ten Boer isaan
de Jeugdcommissie verzocht en
kele jongeren te benaderen voor
een plaats indedoor degemeente
op te richtenJeugdraad. Helaas is
er bij de jeugd van Garmerwolde
geen belangstelling voor dit initia
tief;hetgeenwij betreuren. Hopelijk
komt men op deze afwijzing terug.

Feestcommissie Garmerwolde
Het ligt in de bedoeling om op za
terdag 23 augustusa.s. een groot
dorpsfeest te gaan organiseren in
samenwerking met de vele vereni
gingendieonsdorp rijkis.DeFeest
commissieheeftgrote plannen,het
geheel zal zich concentreren aan
het Damsterdiep tussenJägermeis
ter en dorpshuis "De Leeuw". Voor
de ouderen komt er vermoedelijk
een boottocht naar .....?
Nadere mededelingen volgen.

A.G.K.

Kledingplan wGEO VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

Het voetbalseizoen 2003 staat voor de deur met een opvallende
vernieuwing. Het bestuur van declubheeft een kledingplanontwik
keld datvoordespelers van jongtot oud gevolgen heeft. leder krijgt
een identiek tenue opmaat inbruikleen. Van deF-pupillen totenmet
de senioren zijn GEO-spelers herkenbaar. Het GEo-design zorgt
vooreen heel eigen uitstraling.

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

Op dejaarvergadering van kaartclub "De Eendracht", gehouden op
25 januari, bleek datJohan Mollema demeeste puntenhad behaald
in het jaar 2002.

Johan Mollema,
kaartkampioen 2002
van Thesingel

n-------

Roe/ie Dijkema

leden gebruiken. dus liefhebbers
van klaverjassen: u bentvan harte
welkom! Umagookgerusteenkeer
tje mee doen, alvorens lid te wor
den.
Er wordtgekaartop iedere laatste
zaterdag van de maand in café
Molenzicht. aanvang20.00 uur. De
kaartavonden zijnaltijderg gezellig
en er wordtnietmet hetmesopde
tafel gespeeld.

onderhoud

:: ~::: Industrieterrein
:: .-:: . Postbus 9 1, 9780 AB Bedum
::.::. Tel. (050) 301 28 32

www.vaatstra.nl
vaa ts tra@vaats tra.nl

Over acht getelde wedstrijden be
haalde hij 54232 punten; tweede
werd Roelie Dijkemamet 53857en
derde Sien Steenhuis met 52268
punten.
Johan behaalde ook de meeste
marsen nl. 30, zodat de beidewis
selbekersvoor hem waren.
Na het officiële gedeelte werd er
gekaartommooievleesprijzen. De
competitieishiermee weer van start
gegaan.
De kaartclub kan wel wat nieuwe

Bart v.d. Tuuk showt de nieuwe
kledinglijnvan GEO;met indeach
terhoede vader Jan.
(Foto: Henk Remerie)

sproken. Ook daardoor ontstaat
voor GEO een stabiele financiële
basis.

Kledingfonds
Alle leden dragen 15euro per jaar 
bovenop de normale contributie 
bij in het kledingfonds. Vanuit dit
fondsworden despeciaalvoorGEO
ontworpen tenues voor de teams
aangeschaft. Shirts. broeken en
kousen worden in bruikleen ver
strekt;met daarbij goedeafspraken
over de was. het ruilen voor een
andere maat enhetweer inleveren
bij beëindiging van het lidmaat
schap.
Ooksponsoren denkenpositiefover
hetnieuwe plan.Elkteamkrijgteen
eigen sponsor, waarmee contrac
tenvan langere duur worden afge-

TIjdens deAlgemene Jaarvergade
ring innovember2002 ishetplanal
metgrootenthousiasme ontvangen.
Ookdegedachteerachtersprak de
vergadering aan. Ondanksde vele
vrijwilligers stijgen de kosten van
een voetbalvereniging sterk. Nieu
we investeringen in gebouwen en
apparatuur. onderhoudskosten ,
betaaldetrainersenz. zijneenaan
slagopdebegroting.Een creatieve
oplossing voor het financieringste
kort is het kledingplan. Hierdoor
garanderenledenen sponsoreneen
solide basis voor de financiële toe
komst van dew GEO.
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Cursus onderhoud kerkterreinen
De Kerkterreinenwacht Groningen organiseert dit jaarweerdecursus"Grijs/Groen" . De cursusis bedoeld vooriedereen diezichbetrokken
voelt bij dezorg vooroude kerkterreinen in deprovincie Groningen. Uitgangspunt is hetbehoud van het karakter endespecifieke waarden
van deze unieke kerkterreinen.

De praktijkgerichte cursus wil (toe
komstige) beheerders stimuleren
om zelf werkzaamheden op een
kundige en verantwoorde wijze uit
te voeren. Er is zowel aandacht
voor het beheer van beplanting en
fauna (groen) als voor het oneer
houd aan decultuurhistorisch waar
devolle elementen(grijs)zoalsgraf
zerken enhekwerken.
De cursus bestaat uit zes bijeen
komsten waarvan drie theoriea
vonden in Kerkhörnte Garmerwol
de. twee praktijkdagen en één ex
cursiedag. Het programma ziet er
als volgtuit:

dinsdag 1 april
19.30-22.00 uur: Theorieavond in
Kerkhörn
• Inleiding door Reint Wobbes (se
cretaris Stichting Oude Groninger

Kerken)over Grafcultuur inGronin
gen en debijzondere waarden van
onze kerkhoven.
• Inleiding doorJacqueline deMil
liano (projectleider Kerken in het
Groen) over Onderhoud en herstel
van grafzerken en hekwerken.

zaterdag 5 april
10.00-15.00 uur: Praktijkdag
Uitvoering vanherstelwerkzaamhe
den aan grafmonumenten in de
praktijk. Onder begeleiding van er
varen mensen worden herstel·
werkzaamheden uitgevoerd aan
grafmonumenten opeen praktijklo
catie.

zaterdag 3 mei: Excursiedag
Op deze dag worden een aantal
kerkterreinen bezocht met uit
eenlopend karakter. Het excursie-

programma wordt nog nader uitge
werkt. (Vervoer vanaf Garmerwol
dewordt geregeld.)

dinsdag 6 mei
19.30·22.00 uur: Theorieavond in
Kerkhörn
Inleiding door Klaas vanNierop (be
heerder pastorietuin Domies Toen)
over:
• Onderhoud en beheer van beo
planting en vegetatie.
• Faunabeheer opkerkterreinen.

zaterdag 17mei
10.00-15.00 uur: Praktijkdag
Uitvoering van onderhoudswerk
zaamheden aan beplanting en ve
getatie op praktijklocatie. Onder
deskundige begeleiding worden di
verse werkzaamheden uitgevoerd.

dinsdag 27 mei
19.30-22.00 uur: Afsluitende theo
rieavond in Kerkhörn
Inleiding door Jacqueline de Millia
nooverBeheeren onderhoudsplan
en organisatie. Tevens is op deze
avondgelegenheidom aandacht te
besteden aan onderwerpen dietij·
dens decursusnaar voren zijn ge
komen enmeer aandacht vragen.

De cursus wordt mede mogelijk ge
maaktdoorbijdragenvanuithetpro
ject "Kerken in het groen" en het
Leader+programma. Van dedeel
nemers wordt een eigen bijdrage
gevraagd van € 70.- per persoon.
Aanmelden kan bijhet secretariaat
van Landschapsbeheer Groningen
(050 - 5345199); hier kunt u ook
terecht met eventuele vragen over
de cursus.

Schoolfulsaltoernoodat
Dat is een schoolvoetbaltoernooi

"De Soos"
Woensdag 8 januari gingen we
met groep 8 naar de Martinipla·
za. We vertrokken omkwart voor
twaalf en waren daar om onge
veer kwart voor een.

Na eerst even rond te hebben ge
keken, zagen we daar ook deCBS
DE TILuitThesinge. Om half twee
speelden weonze eerste wedstrijd
tegen DE KOOI en die hebben we
verloren.De tweedewedstrijdspeel-

den we tegen DE REGENBOOG;
die verloren we ook!
Toen hadden we een halfuur pau
ze. Daarna speelden wetegen DE
WIERDE en dat werd een gelijk
spel van 1-1 ;wewaren heel erg blij.
En devierde wedstrijdspeelden we
tegen DE PLOED; die we helaas
ook verloren.
De last game moestenwe tegen DE
SPIL. Die hadden alle wedstrijden
al verloren en wij wilden echt win-

nen! We wonnen hem met 5-0 en
alleen meisjes hadden gescoord.
Maaaaaar de jongens waren ook
wel goed.
We waren uitgespeeld. dus snel
effen aankleden en naar huis ges
jeesd. AI met al was het een hele
leuke middag.

CharfoNe Benneker en
Liza van der Tuuk

(groep 8 OBSGarmerwo/de)

De klaverjasavond infebruari heeft
de volgendeuitslag opgeleverd:
1. Delta van der Molen 6975
2.Jannes Ramaker 6753
3. Kees Wierenga 6673
4.Wilma Tammeling 6187

Op dinsdag 11 maart wordt er
wederom gekaart indorpshuis "De
Leeuw' ; aanvang 20.00 uur.

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.
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Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050·3024536
• C.V Fax 050·3024693
• Zink
• Dakbedekking

050-3010735
0598-393504

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 • 9733 ex Groningen 050 • 54 15222

Ook Ie vinden in de Winkelcenua van Beyum en Selwerd
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" Hendrik Wes terstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

I; -CAIEi" lv1 cwt"iAtu/ OOSTERHOf r-w
L~~

Voor een compleet
Voor cadeaus, programma tracto-

9797 TA Thesinge
huishoudelijke artikelen 050 - 5416272 ren en machines Veeservice

en kleine afdeling www.romantico.nl • CASE·IH . ALO . LELY R. van der Woude
speelgoed. • HARD! . FELLA

.t. Rijlessen voor kinderen en
• KVERNELAND . KONGSKILDE

Klauwverzorging• FRASlO. PEECON

CAIE"\
volwassenen • CLAAS . OVERUM Diergeneesmiddelen

.t. Pensionstalling
• PEGORARO. KEW . TORO

• Sl IGA. HUSQVARNA en -benodigheden

Winkelcentrum .t.Tevens ter dekking : de beo
• MlD . GARDENA . BISON

• ZIRCON. CRAMER

Lewenborg
wezen NRPS·rijpaardhengst LANDBOUWM ECHA NI5ATIEBEDRIJF GA RM ERWO I.OE
Romantico en de unieke goud· OOSTERHOF B.V. (0 1050) 5424962
geleponyhengst(1.48m)Beman-

Telefoon (050) 541 40 40 tic Popcorn v, Romantico Nljvemeid sweg 5 Ten Boe r (OSO) 30236 14
b.g.g. 06-20188 706

P. Dijkemaweg 3
Groningen

(050) 541 17 83

auto & motorrijde n is
mee r dan alleen jezelf

verp laatsen

Rijschool
Severijn

Dinsdag t!rn zaterdag
van 10.30 lot 18.00 uur

Zondag
van 13.00 lot 18.00 uur

Dagelijks geopend van:

Telefoon 06• 54 61 10 91

~~~l~~~GA ~mi
/;::~'-- :s----==--=:~;:/

locane&Jr~bot·te~oroa~

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

~

&Yop/e

Di erenspeetaalzaak

Kijk of Bel
Kaju it 284
Winkeieent r,-,u""m'---..:"...
Lew enb org J
(050) 5415553
_ Bezo rgen in overleg

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

AG R IS HOP
Directe boerderijverkoop

• g r oenten & fru it
• aa r dap pelen
• s c harreleieren

• v le e s
• boe r enzu ivel
• salades & rau w k o st

'ovens uw adres vOOf
ecoK>OIsche p rodUc 1e n

.A~0~,,:::D orp swe g 1 . Ga rm erwo ld e

11a~~~~~ Tel: 0 50 . 404 29 2 1i b .g .g . : 0 50 . 54 1 84 6 2
Fax : 0 50 · 404 29 22

I , , , J I I " I'

Oude Rijksweg 11
tel. : 050 5416501

BOUW v.o.f•

9798 PA Garmerwolde
Fax: 050 5419268
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Willard Wigboldus

Op bezoek in het scheepvaartmuseum. (Foto: KarlaPostrna)

Scheepvaartmuseum

KarelDrabe

Een aardig liedje was ook:
Ik werd verliefd op een verschij
ning. De volgende dag zag ik de
persoon in kwestie pasgoed. Zo
ietsoverkomtmijgeentweedekeer!
Voortaan wordik alleen nog maar
verliefd op klaarlichte dag, als de
zon volop verschijnt.

Wat ervan die jasvoor dat kind en
het voornemen om uitsluitend op
klaarlichte dag verliefd te worden
nu precies terechtgekomenisweet
ik niet, wantalle liederen waren in '
een voor mij duistere taal.

woensdag 19 maart
De Leeuw: 20.00 uur: cabaret 'Aan
vechtbaar" uit Dalfsen. (NBvP; geza
menlijkeavond Garmerwolde,Ten Boer
en TenPost)
zondag 23 maart
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur: Het
VanSpeykl<wartet (HanJoostenlHans
Höster, tenor; Jan van Herk, bariton;
Hans Kutschruiter, bas) brengt "Eer
biedwaardig is de baard der Kapucij
ners". (OSA)
woensdag 26 maart
DeLeeuw:20.00uur:Voorlaarsverqa
dering Dorpsbelangen Garmerwolde
donderdag 27 maart
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen

gens, en depercussie was van Mi
mouna Lefdou.
Wat moet ik ervan vertellen? Het
was mooi, ging anderhalf uur door
zonder pauze. (Danmoet jewel wat
kunnen. En als toehoorder overi
gens ook wel het nodige zitvlees
hebben;maardathad iedereen wel).
Ik vondhet prettige liedjes; niet heel
erg dramatischenniet heel erg vro
lijk. Het waren, zovond ik, allemaal
werkliedjes vanvrouwen omhuisen
tuin, van die liedjes waar je zo bij
kuntweglopenomnaar demarktte
gaan. Het is misschien het duide
lijkst om uit het programma twee
teksten van liedjesover tetypen.

Een wiegeliedje was:
Nu ben je nog klein. Later zul je
naarschoolgaan, lerenlezen en de
wet kennen. En nog weer later krijg
jeeenjas. engajeop reis enikweet
nual dat je veel vrienden zult krij
gen. mi qeurido.

Agenda
21 februari Urn 6april
GalerieAbbemaar: expositie van Ma
rian Brugman(schilderijen) en Drewes
de Wit (sculpturen). Geopend: vr., za.
en zo. van 13.00-17.00uur.
zondag 9maart
tJopje;15.00uur:hetduo Velvet Breeze
(uit Delfzijl) & Jan Peter Siegel (stad
Groningen)metoorstrelendeluistermu
ziek. Entree:7euro
dinsdag 11 maart
07.30-21 .00uur:VerkiezingProvincia
le Staten

Op weg naar een uitvoering van dit ensemble in de Kloosterkerk te
Thesinge kwam ik wat bekenden tegen. En omdat ik mijn Franse
woordenboek niet meer kan vinden, was een vraagje van mij in het
kletspraatje wat "étoile" nuookalweer betekende inhetNederlands.
Welnu,hetbetekent: ster;endenaam "AzurenSter" klinktzelfs inhet
Nederlands wel.

Van hun kant was eenvraagjewaar
die uitvoering dan werd gegeven,
waarop mijn antwoord was: "In de
Kloosterkerk; je weet wel , het ver
moedelijke begin van Thesinge:
"Staat die aan het begin van The
singe?""Nee. nee;die staataan het
Maar, tegenover 1Jopje: "Enwaar
isdat?""Nu.jerijdtover deSchutter
laan ....: "Welke laan?????" "Nou,
dat isdielange weg alsjeThesinge
binnenrijdt: "Oh.die wegmet aldie
bobbels: "Precies; die rij je af tot
het bruggetje,endanga jevóór het
bruggetjelinksaf: "Gut, kunjedaar
linksaf?" "Ja,ja;endan rij jedoortot
een fietsbruggetje en dan sta je
eigenlijk al voor deKloosterkerk:
Helaas was er van mijn kant niet
veel tijd meer over om aan deze
bewoners van Garmerwolde meer
uit teleggenenhebikmet spoed de
weg vervolgd volgens de aange
geven route (enzo kom jetoch echt
bij de Kloosterkerk). Daar stond:
"OSA-concertdoor EtoileAzur.Jid
dische en Sefardische muziek:

Gelukkig werd aan het begin van
het concert even uitgelegd wat Se
fardischnubetekent:hetisdegroep
joden.dienadediasporainSpanje
en Portugal terecht is gekomen.
Het was duidelijk oosterse muziek,
met van die grappige glibbers en
glijers. De zangeres zong moeite
loos ongeveer anderhalfuur, en de
begeleiding (gitaar en wat percus
sie) hing erals een warmejasom
heen.Overigens zijnhet allenama
teurs;haarnaamwas Liesbeth Völ
kei, die van de gitarist Michiel Me-

,

Trio Etoile Azur

Henk Vliem

Kortom:alles"inenboven"hetDam
sterdiep wordt door de jeugd ver
zorgd. (Ideeën zijn van harte wel
kom.)
Enerkomt nogveel meer.Voorelk
watwils.Metalsafsluiting een band
en dansen. Sowieso komen er vol
doendekraampjesmet eten en drin
ken; wellicht groeit dit nog uit tot
een mini Braderie.
Verderkomterronddiedatumwaar
schijnlijk ook weer een boottocht
voor 50+.
Zodra er meer bekend is. wordt u
viadeGarmer &ThesingerExpress
en middels folders op de hoogte
gehouden. Maar: noteer dus nu al
eventjes de 23e augustus in uw
agenda.

Waterspektakel?
Feestweek Garmerwolde

Ik ben woensdag naar het scheepvaartmuseum geweest. Daar
kregen we eenspeurtocht en er waren ook heel veel kleine bootjes.
En schilderijtjesvan boten;enheelveeloude dingen, zoalskatrollen.
Erwaren ook heel veel modelboten. Er gingook nog een modelboot
hetwaterinen erkwam ook nog eenverhaal over.Enerwarenmotors
van boten en nog veel meer.

Op 5 februari zijn dekinderen vangroep3Um7naar het scheepvaartmu
seumin Groningen geweest. Onder begeleiding vanjufWilma en enkele
oudersgingenzij perauto naar deveemarktenvanafdaarmetdebus naar
deGrote Markt.
Vervolgensgingen zetevoet verder.Willard Wigboldus (uitgroep 5)heeft
hierover een leuk verslag geschreven.

Binnenkortishet weer zover.Overeen half jaartjegaaterinGarmerwolde
weer een grandioze happening plaatsvinden. In en boven het Damster
diep. En natuurlijk komt erook volop vertier aan deOudeRijksweg voor
aldegenen die geen nat pak willen halen. Eén en ander isgepland voor
zaterdag 23 augustus. Houdt deze dag dus vrij in uw agenda.

Vorigeweekwerd deaftrap voordit
feest gegeven in dorpshuis "De
Leeuw". De Feestweekcommissie
van Dorpsbelangen Garmerwolde
had via een enthousiastebrief alle
verenigingenin Garmerwoldeaan
geschreven met het verzoek om
mee te doen aan de Feestweek
2003. Enderespons was overwel
digend! Die donderdagavond was
het zeervol in het voorzaaltje van
"De Leeuw". Vooral de jeugd was
sterk vertegenwoordigd.Endiegin
gen meteen voortvarend aan de
slag, want deGarmerwolder jeugd
zal zorgen voor een spetterend
Waterspektakel.Zedenken dan aan
Hanengevechten, een Zeephelling,
Touwtrekken boven het Dam
sterdiep ... en wat al niet meer.
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sanita ir en verwarming
~...........B......U~RINGA

Dorps weg 28 • 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -5493950 - FA X 050-5493673Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

II:JJme'HIe' Vee,

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

JPCOM
computers#. reparaties#. upgrade#. nieuw#. basistraining

windows

info/prij slijst :

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

of afha len
dorpsweg 59 garmerwolde

Admi" ma,; , - Ritsema
Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schut terb an 46
9797 PC Th esinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I I 82
mobiel 06 51533772

HOFSTEDE-
~CH I LDERS v.o.f.

\~~"-, ,, .\0 '(1'

\ , -
ol
\
\0

\oM\
«: ~M jii;rl~"\ ,r:I, p~. :? '

m\~~..
G.N. Schut t erlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid- Oft. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
d i.cd o en vr. van 11.00 to t 17 .45 uu r

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur

Werkplaats :
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517
~-- ----- ---~

De witgoed
elektro specialist.

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

Ook voor inbouwapparaten.

Voor bedrijven en pariiculier handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palfetwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "'Top way"'prof. aluminium

steigers. trappen enladders

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

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsw eg 63 .. 97 91 KB Ten Boer Tel.: 050· 30 21383 Fax: 050 .. 3021435

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

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

l~tA--,------ _QUICK '5TEP'
flQOR

auplng
ttil]·.
~~
"'irisette·

QRf...IiiiiI de Ploeg

11



Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

Foto van de maand
Zo 'n mooi plaatje van de kerk in Garmerwo/de kun je alleen 's winters
maken! (Foto: Henk Remerie)

voor altUd uit ons leven
voor altUd in ons hart

Erediensten
SOW gemeente
2 maart
10.00 uur Thesinge, ds. Timmer
man
9 maart
10.00 uur Thesinge, ds. van de
Zwaag
12maart
19.30 uur Thesinge, dhr. Dijkstra;
Biddag voor gewas en arbeid
16 maart
10.00 uur Garmerwolde, mw. ten
Dam
23 maart
10.00 uur Thesinge, ds. deJong
30 maart
09.30 uur Garmerwolde, ds. van
Wieren

Redactie
FotograafGarmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsiins050·302 2071
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg26 . 050·541 5335
annetleramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde
050·5411019
RabobankBedum-Del'zjl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12,50p.j.
Bij automatische incasso € 10,00 p.j.
Postabonnees € 14,50p.j.
Prijsper krant€ 1,25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.neV

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schulterlaan 16, uiterlijk
woensdag 19 maart 18.00uur.

DankzU een auto coureur is doodgereden

Kyra

zU was sinds 7 okto ber 2002 de trotse moeder
van 6 schattige poesjes

Selmet één vanonze hypotheek
adviseurs :
Jacob Arends of Sjoerd Cats
telefoon (OSO) 3039494

Uziethel. Metdenieuwe OpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei·
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm, die opgebouwd is uit
een lening en een verzekering. En at
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind·
kapitaal. Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaalvoordeelheeft.Uniekisdat ude
OpMaat Hypotheek op ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten?Ookdat kan.

Rabobank

" Wehebben een prima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwer!<enom voordekinde·
ren tezorgen.
Danwillen weminder aan onzehypo·
theek betalen, kandat?
Ja, dat kan .

" Wezijn opzoek naar eenhypo·
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor destudiefmanciering van
onzedochterbijvoorbeeld. Kandat?
Ja, dat kan.

..Allebei net afgestudeerd en di·
reet aanhet wer!<. Mijn vriend wil met·
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Wantechtgespaardhebbenwe niet.
Ja, dat kan.

Bedum-Ten Boer

t 31 januari 2003

Bobbie
"nr. 3" en "die van mij"
Lima
"snelle Jetj e"
"pappa Tiny"

Garmerwo lde:
Eelde:
Groningen:
Ga rmerwolde:
Buit en 't dorp:

Dorpsweg
Garmerwolde

WU willen name-ie Kyra alle autocoureure die de Dorpsweg in Gar
merwolde voornamelijk ale racebaan eebruiken. vragen om ru~tig er

te rUden (30 km!!) en beter uit t e kUken. Mocht er dan to ch nog een
dier aangereden worden. neem dan op zijn minet de moeite en de tijd
om het dier te helpen en eventu eel een dierenarts te bellen of de
eieenaars op t e ~poren . Dit allee had Kyra niet meer kunnen redden.
maar zou voor ons heel prett ig Z ~ r'l ~eweest.

Kyra is in familiekring begraven. WU miesen haar heel erg.

• 30 mei 2001

Adres:
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