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De Garmer &Ihesinger Express zonder Carel Hazeveld;
bestaat dat?

Het antwoord opdeze vraag is: hetzalwel moeten !Carel Hazeveld stoptna 25 jaarmet hetwerken voordeG&T.De reden omtestoppen
is eigenlijk een combinatie van factoren, waardoor het plezier om tijd in de G&T te steken is verdwenen. En één van de pijlers van
vrijwilligerswerk is toch het plezier wat je er in hebt.

Sinds deheroprichting vandeG&T
Express in 1978 is Carel er aan
verbonden geweest. Geert Bos
ma en Roelol Ganzeveld, debei
de redacteurenvanhet eerst'! uur,
wilden ermee stoppen. De krant
dreigde te verdwijnen en dat
moest eigenlijk niet. Op een ver
gadering van Dorpsbelangen is
toen een oproep gedaan om de
krant opnieuw oppoten te zetten.
Zesof zeven mensen hebbenzich
spontaan aangemeld, waaronder
Carel Hazeveld. Er werd een da
tum vooreen vergadering geprikt
om de taken te gaan verdelen.
Die waren al vrij snel duidelijk.
CareI wilde alles wel doen, maar
absoluut niet schrijven. Hoewel
erindietijd een gebrekaanschrij
verswas - netals nu, en eigenlijk
de geheleafgelopen25 jaar -was
dat geen probleem.

Taken
Er zijn werkzaamheden bij een
krant die niet erg in het oog val
len, maar wel vanbelang zijnvoor
het voortbestaan. Eénvan diedin
gen is het werven van adverteer
ders.
Advertenties makeneen krantbe
taalbaar voor de lezer. Maar om
alles voor elkaar tekrijgen, iseen
heidens karwei. Vaak moet je er
meerdere keren persoonlijk ach
teraan ol is het bellen, vragen en
weer terug bellen. Endat elk jaar
opnieuw.Carel ishierineenmees
teren dekrant heeft dan ook nooit
zonderadverteerdersgezeten. (In
debeginjaren heeft iezelfsmeer
dere advertenties ontworpen.)

WaarCarelook eensterinis, ishet
charteren van mensen voordeG&T.
Je moet van aardig goede huize
komen om hem iets te weigeren.
Ook weet ie bijna alle nieuwtjes in
hetdorpenveelonderwerpen waar
over geschreven kanen moet wor
den. Altijdmoet er maar weer voor
gezorgd worden dat de krant vol
komt; en het Iielst met onderwet
pen, die de mensen aanspreken.
Jewilt niet tegen zere benen aan
schoppen en probeert het ene dorp
niet voor te trekken boven het an
dere. De vergaderingen waren al
tijderg gezellig. Ideeënvoor brade-

rieënom maargeld inhet laatjevan
de G&T te brengen, had Carel te
over. En altijd was hij bereid omer
veel tijd in te steken.
Tegenwoordig gaat alles wat zake
lijker. Er wordt veel metcomputers
gewerkt, gecommuniceerd per ê 

mail. En dat zijndingen,waar CareI
eigenlijknietzoveel zin inheeft om
dat nogteleren.Maarja, jekuntniet
om de moderne tijd heen ...

Vervelen?
De vraagofhijzichookgaat verve
lenna hetwegvallenvan deG&Tis
eigenlijkoverbodig, geziendevele

mooie zelfgemaakte schilderijen
met handgemaakte lijsten, zijn
betrokkenheid bij het JOP project,
enz. enz. Kortom: Carel is altijd in
de weer; is het niet voor hemzelf
danwel voorhet dorp.
Wij, van de G&T, vinden het heel
erg jammer dat Careler geen deel
meer van uitmaakt en we zullen
hem erg missen wat betreft de
nieuw1jes enhetwerk;maar ook de
gezelligheid.BedanktCaret,voor je
enorme inzet deafgelopen 25 jaar

Delta van der Molen



Ritsema sierbestrating nu ook in Garmerwolde

De politie wordt verhoord Ol.

De basiseenheid Uithuizen van de regiopolitie Groningen, heeft in
totaal negen buurtagenten en twee jeugdagenten, diewerkzaam zijn
indegemeenten Eemsmond, Bedum, Loppersumen Ten Boer. Voor
degemeente Ten Boer wil ik u graag kennis laten maken met Harrie
Meyer enSimon Dijksterhuis.

(Jongeren Ontmoetingsplek) pro
ject; daar hebbenzij niet voor niets
de Aanmoedigingsprijs van de ge
meente voor gekregen.

Karla Postma

Debeide buurtagenten op het plein van Ten Boer. Links: Simon Dijkster
huis. rechts (metsnor): Harrie Meyer. (Foto: Henk Remerie)

daar nog spectaculaire verhalen
over te vertellen zijn. Maarhelaas
... onze jeugd onderscheidt zich
niet van anderen. De jeugd van
Thesinge en Garmerwoldedoet het
goed.Datlaatde jeugdvan Garmer
wolde ook wel zien met hun JOP

Tot slotkon ikhet niet laten omte
vragen hoe wij het erinThesingeen
Garmerwolde vanaf brengen; of

Harry en Simon ontdek je dan ook
niet alleen in een politieauto. Ze
fietsen er ook lustig op los; of je
komt ze gewoon lopend op straat
tegen.
Sinds kort latenzij hun gezicht ook
zien indedorpenzelf.bijeen verga
dering van de Dorpsvereniging of
Dorpsbelangen. Op deze wijze blij
ven ze op dehoogtevanwat erinde
dorpen leeft.

maal doenlblijven toch afhankelijk
van elkaar.

Sinds ongeveer 1.5 jaar is Harrie
Meyer werkzaamalsbuurtagent in
de gemeente Ten Boer. In eerste
instantie als pilot project (proef pro
ject): kijken hoe het zou moeten
werken,waar de problemen liggen,
en hoe jedingenzou moeten (kun
nen) veranderen. Na de zomerva
kantiewerdhet buurtagent zijneen
feit en op 7 september kwam ook
SimonDijksterhuis erbij. Ze worden
voor ongeveer 60/70%vrij geroos
terd van de "normale politie werk
zaamheden";naast het buurtagent
schap draaien zij dus nog enkele
keren een gewone surveillance
dienst. Via het hoofdbureau in Uit
huizenkun jeze altijdbereiken;ofin
ieder geval een afspraak maken,
alsjedatwilt.Ook het politiebureau
inTen Boerisopdinsdag- en vrijdag
middag geopend.

Werkzaamheden waar zij mee te
maken kunnen krijgen, zijn o.a.:
burenruzies, lokale en structurele
problemen, maatschappelijke (al
cohol en drugs) en milieu proble
men,en -niet tevergeten-verkeer
sproblemen.
OokdejeugdUrn 12jaar valtonder
hunhoede; dejeugdvanaf 12tot23
jaarisinhanden vandejeugdagent
(Fré Hofstede). Veel werkzaamhe
den lopen inelkaar over: de buurt
agent koppelt het door naar de
jeugdagent en andersom. of naar
de "gewone" agent en andersom.
Het blijft team netwerk; ze kunnen
niet zonder elkaar hun werk opti-

Diversetuinhuisjes.hokkenvoorklei
ne huisdieren. tuinmeubelen enna
tuurlijk dedaarbij behorendesierbe
strating komenindeoverdekte ruim
te-een voormalige kas aandeGras
dijkweg - goed tot hun recht. Ukunt
er alle werkdagen terecht tot 19.00
uur. Op zaterdag tot 17.00 uur. Be
drijfsleider Jeroen 805ma geeft u
graag advies. Ook over de aanleg
vanvijvers en de daarinthuishoren
de koi-karpers. Naast deze nieuwe
vestiging blijft ook het bedrijfspand
en -terreinaan de 8ornholmstraat in
Groningen eenverkooppuntvanhan
delsonderneming Rilserna B.V.

www.nijdam.nl

Kolding weg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket
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Voor de complete
woninginrichting
zit u bij ons
op de eerste rang
Bij on! vindt u topmerken op het gebied van:
gordijne n. laminaat, binnen - en buitenzonwering
en vloerbedekking!~
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CD Alpenjagers
Depresentatievandetweede CD van deAlpenjagerswasopzondag
middag 13april,aanvanghalf drie.Ondankshet prachtigeweer(echt
fietsweer of "lekker boeten zillen in toen") komen er toch nog heel
wat mensen op af. Verhoudingsgewijs echter weinig uit Garmerwol·
de.

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

• Zink
• Dakbedekking

De middageindigt heel toepasselijk
met het laatste lied van de nieuwe
CD:het Jägers Abschied. Het jacht
seizoen isvoorbij , zo ook demuzi
kale middag. In tegenstelling tot
wat wevan deAlpenjagersgewend
zijn, volgt ergeen toegift: "Het is te
warm ... neem maar een CD mee.
dan kun je thuis nog zolang genie
ten als je zelf wilt," aldus Roei!.
"Geniet van t mooie weer en goa
nog even lekker in toen zitten."

Hillie Ramaker-Tepper

Info: B. van Doorn, tel. 0516
462096; www.alpenjagers.nl

De aprilavond heeft de volgende
uitslag opgeleverd:
1. Kees Wierenga 6597
2. Riëtte V.d. Molen 6434
3.Wilma Tammeling 6375
4. Jannes Ramaker 6352

Op dinsdag 13 mei wordt er we
derom geklave~ast ; aanvang 20.00
uur.

"De Soos"

Mevr. Potontvangt de nieuwe CD vande Alpenjagers uithanden van Ben
van Doorn. (Foto:Henk Remerie)

verdriet. Verliefde jongens komen,
volgens Roelf, vaak bedrogen uit.
De gevoelens van een bedroefde
dame worden heel verrassend uit
gebeeld indeklarinetpartijtjes.
Ook bezingt men de schoonheid
van denatuur en de liefdevoor het
vaderland. De bezetting. koper en
hout,leentzich daaruitstekend voor;
dat soort muziek is allemaal klari
netten enkoperblaasinstrumenten.
Het klinkt misschien raar, maar ze
hebben nietecht behoefteaannieu
we leden. Iedereen is solist, moet
echt zelfstandig zijn eigen partijtje
kunnen spelen. Alleen weggeval
len plekken moeten worden opge
vuld.
Injuli reist iedereen op eigen gele
genheid naarTsjechië;meteen bus
wordt te duur. Alle leden passen
hun vakantie erbij aan en zorgen
dat zetegende23ejuli inLukavice
zijn. "Fokko gait op fietshin ... met
Hendrik achterop ... Dat wordt n
halle trap! Din mot Ria wel schee
ven."
Op zaterdag 27 september is er
een muziekavond indesporthal te
Ten Boer ter ere van het BO·jarig
bestaan van de Harmonie en het
30-jarig bestaan van de Alpenja·
gers.Ook dekorpsen uit Bedum en
Zuidwoldeblazen hun partijtje mee.

050-3010735
0598-393504

middels uitgegroeid tot een gere
nommeerde blaaskapel. Tien jaar
geleden hebben ze huneersteCD
uitgegeven met de toepasselijke
naam:20jaar Alpenjagers.Aange
zien deze allang is uitverkocht en
ze bij hun optredens regelmatig
vraagkregen naareen nieuweCD.
hebben ze toch maar eens beke
ken wat de mogelijkheden waren.
En naeen aantal proefopnamen in
"De Leeuw" beviel het resultaat zo
goed, dat ze ermee zijn doorge
gaan. Na het instrumentalegedeel
teen het inzingendoor dezangers,
heeftPieterStenekeszichontfermd
over demontage. Tot slot moester
nog een hoes worden gemaakt.
Enhet isuitstekend gelukt! Afgelo
pen woensdag konden de CD's
worden opgehaaldbijVan Gend &
Loos. De titel luidt "Osobity" d.w.Z.
eigenaardig, bijzonder eigen.eigen
aard. En dat klopt precies: De Tsje
chische muziek vandeAlpenjagers
klinkt inderdaadheelanders dan de
muziekin Tsjechië. "Der Herr Ka
pelmeister" Stol weet er een heel
eigen invulling aan te geven. Tien
jaar geleden speelden ze vooral
Egerländer repertoire (en ook wel
wat Tsjechische muziek), waren ze
meer naar het Duitse gericht. Nu
spelen ze allemaal Tsjechische
muziek: zowel Böhmische (uit de
Bohemen)als Märische klanken (uit
Moravië); aangevuld met Neder
lands- en Duitstalige zang. De typi
sche volksmuziek geeft de gevoe
lens weer van liefde, vreugde en

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

Het programma wordt geopend met
een pittig nummer. Roelf Stol. de
kapelmeester, is helemaal "achter
depeest'. Geen wonder, na al dat
gespring!Hij beleeft demuziekvan
uit z'n hele lichaam, het komt - bij
wijze van spreken - uit z'n tenen ...
Maar het resultaat is er dan ook
naar.Hijweetmetz'n enthousiasme
de groep uitstekend te leiden en
naar grote hoogte tebrengen. On
danks het feit datie het al veertien
dagen "dik indeströt' heeft - en er
vanmorgen uitvoorzorg al een bor
reltje tegenaan heeft gegooid - ziet
ie toch nog kans om samen met
KarinTeitsma eenpaar liederen te
zingen. Het is smoorheet op het
podium en het zweet druipt hem
van het gezicht,maardeshow must
go on ... Zijn vrouw Greet ("Mien
steun entouverloal") stopthemnog
gauw wat keelpastilles toe.

Na het welkomstwoord door Eelke
Teitsma,devoorzitter. is het woord
aan Ben van Doorn. de zakelijk
leider. Hij is het ook die mevrouw
Pot. onze burgemeester, de aller
eerste CD mag overhandigen. "Ik
weet nietofuvan demuziek houdt.
Maar als u er nietvan houdt, heeft
u inelkgeval een mooie kleurenfo
to." En dat is waar: onze eigen
Wilma Tammeling en RoelfStolprij
ken - samen met Karin Teitsma 
prachtig gekleed opdehoes.
De Alpenjagers. ooit ontstaan om
het 50-jarig jubileum van de Har
monie wat op te "leuken", zijn in-
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Winnie Bijkerkvoert haar toneelstukje op. (Foto: Wolter Karsijns)

Niet zoalsandere jarenishetschoolfeest vlakvoordegrotevakantie
gepland, maar nu eens een keer wat eerder een lentefeest. Met als
thema, hoe kan het ook anders: De Lente.

...

HiJiie Ramaker-Tepper

Heel overtuigend gebracht; zoals
wevan "Wester" gewend zijn. En de
boodschap? Wees lief voor elkaar
en probeer elkaar te helpen. Staar
jeniet blind opdebuitenkant en doe
ook eens ietswat eenander graag
wil ...

Dat was het dan al weer. Een unie
ke toneelavond met twee heel ver
schillende éénakters. Zeker voor
herhaling vatbaar! Erzit beslist ta
lent bij dejeugd.

sen ofze iets wel ofnietdoet. Als ze
zich echter blijkt teontwikkelen tot
een dansende vlinder, die niets wil
weten van een bloedserieuze
veelbelovende jongeman, grijpt de
moeder in. Het liefst zou ze haar
dochter uithuwelijken!
Dochterlief reageertfurieus! Inhaar
hart vindt ze Tobias best aardig.
maar dat zal ze natuurlijk nooit
toegeven.
Haar wijze oma doorzietdesituatie
enprobeert tebemiddelen. Samen
met de totaal veranderde Tobias
(Toby) en gekleed als hippie gaat
ze opstap en sluit vriendschap met
een stel hippe vogels. die maling
hebben aan iedereen.
Na denodige verwikkelingen komt
gelukkig alles weer op z'n pootjes
terecht.

Toneel voor/door jong en oud
zaterdag 5april

Er ;s veel belangstelling voor het Lentefeest op 'De Til'. (Foto: Wolter
Karsijns)

Directbij binnenkomst valt het al op: er zit heel ander publiek in de
zaal dan bij een "gewone" uitvoering van "Wester". Uiteraard veel
meer jeugd ...maar ookaanhang van dejeugd. Veel vaste bezoekers
daarentegen, ontbreken ...

Ook bij "Wester" draait hetdeze
avond om de jeugd.
Een oerdegelijk echtpaar heeft 
omdat hetmodern was - hun doch
ter een vrije opvoeding gegeven.
Dit betekent dat zezelfmag beslis-

Dejongeren brengen een leukstukje
toneel en krijgen herhaaldelijkeen
welverdiend applaus.Ze hebbener
duidelijk lol in! Zelfs als eentje de
tekst even kwijt is, slagen ze er
prima indedraad weerop tepak
ken.

Zoals aangekondigd bijt de jeugd
het spitsaf. Ze beginnenheel origi
neel met een rondje voorstellen.
Naast hun werkelijke naam horen
weookdetoneelnaamplusrol. Eén
jongeman (Tjeerd Drabe) steelt al
meteen deshow;ook derestvan de
avond trekt ie de aandacht.
Het stuk gaat over zinloos geweld.
Hoe ontstaat heten waaromwordt
deééndaderendeanderslachtof
fer? Komt hetdoordetegenwoordi
ge maatschappij,deopvoeding (We
hebben de kinderen geleerd van
zich aftebijten) ofis het toch meer
een kwestie van aanleg?Met ande
re woorden:Word jezogemaakt of
ben je zo geboren? Hebben de
ouders nog wel tijd voor hun kinde
ren? Of zijn ze alleen met zichzelf
bezig? Wat beweegt dedaders en
wat zijn degevolgenvoor deslacht
offers? Maak hetbespreekbaar!

Marga Boswijk

We kijken terug op een zeer ge
slaagd lentefeest; en ik heb me al
laten vertellen dat de opbrengst
weer boven verwachting is. Hoe
veel precies is nu nog niet bekend.

uitverkocht. De kinderen kunnen
deze keer hun eigen pannenkoe
ken bakken. Of ze kant en klaar
kopen. als ze geen zin hebben om
het zelf tedoen. Ook zijnerheerlij·
ke zelfgemaakte gevulde eierenuit
groep 7/8 tekoop.
En dan niet te vergeten de work
shop, waar je aan mee kunt doen;
ook zeer geslaagd. Wat jemet een
paar boomstammetjes al niet kan
maken ... Om het feest weer hele
maal compleet te maken, geven
alle groepen een mooie dernon
stratie van modeshows, liedjes en
toneelstukjes.

DannydeGlee heeftgeradenhoe
veel chocolade eitjes erin de pot
zaten. Gefeliciteerd! Danny heeft
ze spontaan in groep 1/2 en 3/4
uitgedeeld; 108 eitjes zijnook wel
een beetje veel om alleen op te
eten.
En dan om 19.00 uur de trekking
van de loten; ook altijd weer leuk
omtehoren wie degelukkige win
naars zijn. Eerste prijs: Ferry Trijs
senaar; tweede prijs: Hr. J. Joling
en derdeprijs: Fam. Balkerna. Alle
maalvan harte gefeliciteerd.

Lentefeest CBS "De Til"
woensdag16april 2003

We genieten van zomerse tempe
raturen enhet feestwordt dusheer
lijk buiten gevierd. Met om 17.00
uureerst defeestelijke opening van
het nieuwe speeltoestel door Mevr.
J. Zwerver. wethouder van Ten
Boer. De kinderen geven na het
doorknippen van het lint een
demonstratieopTarzanJungleland.
Van dit mooie speeltoestel zullen
ze nog heel veelplezier hebben.
Verder isdeopbrengst van ditfeest
bedoeld om het schoolplein nog
meer te verfraaien.

Dat dekinderen van 'De Til" weer
hun uiterste best hebben gedaan
om er een geslaagd feest van te
maken. is te zien. Wat hebben ze
allemaal weer mooie dingen ge
maakt. die - net als andere jaren 
voor een prikkie worden verkocht.
Ouders moeten er snel bij zijn om
demooie kunstwerken van hun ei
gen kind tekopen; voor jehetweet
isalles uitverkocht.

Zeer geslaagd ishet Rad vanAvon
tuur; zeer snel zijn alle kaarten uit
verkocht en kan het rad weer
draaien.Erzijnleukeprijzenmeete
winnen en vooral heerlijke taarten.
Dan degrabbelhaas: heel toepas
selijk zo vlak voor Pasen. Volgens
mij heeft dehaas zijn buik er goed
vol van. (Leuke prijsjes.)
Ook voor de inwendige mens is
weer genoeg tekoop;overheerlijke
hamburgers zijn binnen 1 à 2 uur
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Siem

Siem Bijmanheeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/lemerken
auto's in topconditie tehouden en te brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 - 3021494

Op a/ onze reparaties
3 mnd. bo~ag garantie

CRIE," Schoenmàkerij Ha-t.~

~' ~ h er bert koekkoek
Sleutelservice

Voor cadeaus, Mt~iä' J 1" Zomerexpositie in galer;

Veeservice huishoudelijke artikelen
leJans entuinen metwerkuit

I eigen atelier.

R. van der Woude en kleine afdeling
Kajuit 322A

speelgoed.
Lewenborg Gast-exposanten:

Groningen Erna Jansen
Klauwverzorging Kees van Raaij

Diergeneesmiddelen

CRIE'"
Tel.: 050-5410286 Ton de Vreede

en -benodigheden

Winkelcentrum
G ARi\tE RWO LDE Lewenborgro (050) 5424962 Gediplomeerd
b.g.g. 06-2018 8706 Telefoon (050) 541 40 40 schoen herstell er

lvfcut"'lAI1i/ OOSTERHOf Jasje
lvf~ Voor een compleet BEENMODE, LINGERIE I
Lageweg 13 A programma tracto- & DAMESMODE
9797 TA Thesinge
050 - 5416272 ren en machines
www.romanlico.nl • CASE·IH . AlO . LELY dé winkel voor al uw

.A Rijlessen voorkinderen en
• HARDI . FELLA . Ondergoed - Lingerie

M eubel,nake"ij
• KVERNELAND . KONGSKILDE

volwassenen • FRASTO . PEECON Beenmode - Badmode
& ,.. lijk -H o Ld v.O.F.

• CLAAS . OVERUM · t Nachtmode &
.A Pensionslalling

• PEGORARO. KEW . TORO
Tafels op maatin iedere houtsoort • STIGA . HUSOVARNA Damesmode mooI 36 I/m

(ook oud hout!) • MID . GARDENA . BISON
Tevens verkoop Antieke meubels. .A Tevens ter dekking: • ZIRCON • CRAMER S8
's zaterdags geopend (10-17 uur) de bewezen NRPS-rijpaard- LANDBOUWMECHANISA TIEBEDRlJF

Gerard en Margreel Klunder deskundig advies altijd
Dorpsweg 58 hengst Romantico en de uniek OOSTERHOF B.V.

9798 PG Garmerwolde goudgele ponyhengst (1.48m) aanwelÏg
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579 RomanticPopcorn v,Romantico Nijverheidsweg 5 TenBoer (OSO)3023614 Winkelcentrum lewenborg

~1/lI

Voor: Autorijschool VAN DIJKENDumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen VRIESEMA Autoschadevan hooi en strostaan
wij altijd voor u klaar. Vamor L.M.1. gediplomeerd

"-'" - L::Je ·Examentraining
Dorpshuis

~
per computer ~ .7

"DB LBBUW' ~~ . .,
Theoriecursus: Voor :

- _ v
Bruiloften .,

LDDNBEDRIJF dinsdagavond Feesten Schade herstellen,

w. LODE
19.30 uur. Recepties dat laat je toch

Vergaderingen aan de vakman over!
Zalenverhuur

Lageweg 20 Wigboldstraat 20 Kollerijweg 14

9798 TG Garmerwolde Ten Boer Oude Rijksweg 6 Woltersum

Telefoon 050 - 5418610 Telefoon 050 - 3021905 Garmerwolde OSO· 5416244 Tel. OSO • 3021796
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Toneeluitvoering W.W.K.

Decast van de toneelvereniging W.w.K. uitThesinge;v.l.n.r.: Renger de
Vries, Trieneke Schuppert, Roef(Jansen. Hennie Bloem, Anne de Glee,
Anitaop den Kelder, Roef(Koopman, Ida Oomkes en Jacob vanZanten.
Zittend: Saskia Vaatstra. (Foto: Wolter Karsijns)

Met het blijspel "Een vremde rekening", geschreven door Herman
v.d. A, heeft W.W.K. een goede keus gemaakt. Erwerdveel gelachen
enhetwerd erggoed gespeeld. De aankledingvan het toneel - geen
huiskamer dit keer maar hetkantoor van een loonbedrijf· was heel
mooi. De grimeuse, Ida Oomkes, had haar werk zo goed gedaan,dat
je goed moest kijken wie wie was. Perfect!

Op delaatste toneeluitvoering van W.w.Kwerd mij gevraagdofikde
bloemen wilde overhandigenaan de spelers. Een erebaan, want dat
word1 nietaan iedereen gegund.

Bij hetbeginvan heteerstebedrijf zat Opoe wat tedutten ophettoneel
enwaserminimaal actie.Mensen warennietophunplek ...eensuffig
begin, omhet zo maar te noemen. Dit bracht mij ophet idee om 
buitenalleregelsom -bij deoverhandiging vandebloemen met het
toneelspel door te gaan, en plaatste deopmerking dat ik het niets
vond. Dat werd mij nietin dankafgenomen, bleek achteraf.
Misschienwel terecht, maarde opmerking was niet zo bedoeld. Zelf
ben ik jaren lid geweest van declub en heb zeer veel bewondering
voor de energie die er in menig vrij uurtje wordt ingestopt, het
regisseurschap wordt weer internopgelost,en gazomaar door ...Dus
een club, dieweet wat ze wil.
Een plaagstooqe richting detoneelclub met gevolgen. Ik ben geen
recensent, dus wie ben ik om zo iets te roepen. Gelukkig is het
tegendeel door de andere toehoorders bewezen en hebben zij en ik,
jazeker, genoten van de typetjesdie zijn neergezet. Alsexcuses op
zijn plaats zijn, bied ik ze bij dezen aan.

Jan Mol/ema

Hillie Ramaker-Tepper

Opdinsdagmiddag 8april washetweer tijdvoor het aloude "neuten
schaiten veur 55+", georganiseerd door de Vrouwenraad Garmer·
wolde. Zeven heren en dertien dames, in leeftijd variërend van 56 ti
m 88 jaar, wierpen zich in de strijd.

Klucht of Drama

Neutenschalten55 +

Tot slot worden nog een paar rondjes bingo gespeeld. Ook hier is
gezelligheid troef. Wat vindt u b.V. van de uitleg bij balletje 55? "As je
vrouger n potje kregen, kreeg je 55 gulden."
Ookonze oudstedeelneemster sleept, zowel bij het noten schieten alsbij
debingo. een prijsjeinde wacht. Zo zie jemaarweer: het ligt beslistniet
aan de leeftijd ...

Zomaar wat kreten:
- Jo!!! Goed zo! Plus drij.
- Blift ain stoan ... (De achterste natuurlijk. dus alles indemin.)
- Ja! Da's beterwaark aacht plus!
- Twee, vier, zes, acht tien stuks. Da's nbeste!
- k Zei der mor even opspijen ...
- Oh ... Dat haar k beternait clounkind ...
- t Ligt nait aanons, jonges; t ligtaande v1ouer! Dij lopt óf ...
• Nou, da'sveurelk gliek; misplanken warren ook nait altied Iiek.
- Elf plus! Zo ken t ook! Dat was ngoieweer hè?
- Weer twij ...
- Verdikke, wat toch zunde nou ... min 16.
• Dat wordt berappen ...
-Arie indeboan...plus 18! Da'snbeste! Hou krieg jet kloar ... Hartsteke
goud. (Er liggentwintignoten opelke baan;er zijn dusslechts tweeblijven
staan.)
- Da's gain neuten schaiten meer ... da's neuten pikken! (Doe haar dat
maareens na! De kogel belandt preciesop de noot en daardoor barst ie
open.)

Na 21worpen mag Rika Boer uit Thesinge zich met min twee punten
notenschiet kampioen 2003 noemen. Gevolgd door SielzeRozema (-9)
en Herman Havenga (- 13). De laagst behaalde score blijkt - 194.

toch met een"koffervolgeld"ophet
toneel.
Zoon Gert (Anne de Glee) wordt
helemaal overvleugeld door z'n
bekakte verloofde Christine (Anita
opden Kelder). Zij stelt zelfs voor
om onder bepaalde voorwaarden
geld inhet bedrijf testeken.
Hoewelhet de eerstekeerwasdat
Anitameespeelde,heeft zehetheel
goed gedaan.

RoelieDijkema

Op een contactadvertentie van
Smeenge komen twee dames op
af: de tweelingzusters Annie en
Engeltje. Een mooiedubbelrol, ge
speeld door Ida Oomkes. Annie is
een doodgewone vrouw, die Gro
nings spreekt terwijl Engeltje zich
nogal wat verbeeldt. Ze praat "half
bakken" Nederlands, half put half
regenwater. Annie en Jan zien het
samen wel zitten, terwijl Engeltje
aanpapt met Frits. De moeilijk uit
zijn woorden komende werknemer
ishelemaal verguld van zoveel aan
dacht en danst als een verliefde
puber over het toneel. Een mooie
rol voor R. Koopman.
Opoe (Hennie Bloem) ziet dat ge
flikflooi van die twee met ledeogen
aan. Ze is zelf gek op Frits; Frats
zoals Engeltje hem noemt. Opoe
verwent Frits met koffie en zowat
eenhele koek.Alsalhet achterstal
lig geld geïnd is, heft de bank het
beslag open isiedereenopgelucht
en blij.

Gezocht
• vrouwtjescavia, liefst weer
bestendig d.W.Z. moet buiten
kunnen wonen met soortge
noot. Fam. Hoekslra, tel. 050
5417517

Stoomfluitje

De baas van hetbedrijf JanSmeen
ge(Jacob van Zanten) had zoveel
geldonderz'n klanten zitten datde
bank via hun medewerkster Mej.
Kiers (Saskia Vaalslra) de kraan
dicht draaide.Dit was zeer tegende
zin van dochter Hetty (Trieneke
Schuppert). Zij gaat samen met
Bernie(Rengerde Vries)het bedrijf
doorlichten. Bernie komt zgn. op
bezoekbijz'noom Frits (RoelfKoop
man) en stelt zich voor als drs.
Bernardus Gerardus Vogeltjes. Hij
ziet zedan ook eenbeetje vliegen.
letterlijkenfiguurlijk. Met een net is
hij op v1inde~acht. net als Prikke
been. Een rol.die Renger op het lijf
geschreven was.
Inhet echt bleekdat Bernie econo
miegestudeerd had. Ze ontdekken
dat erheel wat mis ismet de boek
houding. Hetty zet deboeren onder
druk om de rekeningen tebetalen.
Een buurman (Roelf Jansen) is in
eerste instantieonwillig om tebeta
len, maar uiteindelijk verschijnt hij
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In het lebruarinummer van de G&T schrijft W. Karsijns bij zijn toto
van de Kapelstraat: Wat zit er onder deze laag?

Klooster "Germania"

I ""·,,,·9l3J CT GtotJi"'9'"
W.l!JleKMItrvm l --oo.g

liIIIlWllon csc-Sl'~87

RJmeái te, Vee,

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
ktedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Hoofdweg 64
9627 PE Helium

Telefoon (0598) 431135

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema

..:; 1,; .... . "g
"'.'Van Inl roducli eduik

lol Divemasler
• Duikopleiding
• Duikreizen
• Verhuur duimateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
• (050) 5417941
• Grasdijkweg 3
• 9798TC Garmerwolde
• info@aq uadonna.nl
• www.aquadonna.nl

...

Beleel de wereld
onderwaler mei
duikschool

Piet Huisman

strook leer over de wreel, waarom
dit stukje leer bevestigd was. Dit
strikje is reeds geconserveerd en
ligt indekerk (± 1450).
Zo zijn er meerdere gebruiksvoor
werpen gevonden, die nog bij het
ARCinGroningen liggenteronder
zoek,dateringen conservering. Het
is de bedoeling dat deze vondsten
t.z.t. tentoongesteld zullen worden
inhet teherbouwen baarhuisje. Nu
isonze vraag als PlaatselijkeCom
missie van de StichtingOude Gro
ninger Kerken ol iedereen die iets
in zijn ol haar luingevonden heeft
dat lijkt op lundamentresten ol
gebruiksvoorwerpen, dit aan ons
wil doorgeven. Misschien kunnen
we zo in samenwerking met de ar
cheologen een reconstructie ma
ken van de voormalige Germania
kloostergebouwen.

1udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmach ines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 • 3021321

LANDBOUW·

MECHANISATIEBEDRIJF

Het goed bewaard gebleven vlin
derstrikje. (Foto: PietHuisman)

Bij deopgravingenzijner veleinte
ressante vondstengedaan.Eenge
metselde alwateringsgoot. een ge
heel leeggehaaldefunderingssleul,
waarschijnlijk de achtergevel van
de kruiskerk, verschillende profie
len van sloten/grachten en de vis
kenij werdenblootgelegd.Ookwerd
destortkuilvaneen leerlooierijaan
getroffen met prachtige oranje en
gelekleuren waarin o.a. een stukje
leergevonden werd indevormvan
een vl inderstrikje (zie Iata). Dit be
hoorde bij een zogeheten tripzool:
een houten zool met een brede

~
--.:;-

..: I!!'~*~
<,~_ DAMES- EN KINDERMODE

~ Jo landa Spraakman

I / " Hendrik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (050) 5416501
F (050) 54192 68
I www.havenga.com
E inf o@ havenga.com

BOUW v.o .f.

...............
NVOB
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Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Op vrijdag 28 maart was in café Molenzicht de vergadering belegd voor de leden. De opkomst was goed; naar schattlnq zo'n 50 mensen.
Kor van Zanten Jzn. opent devergadering. Hij is waarnemend veerzittersinds novemberdoor het vertrek van Hans Weggemans.

Marco, Betsy, Koos, Tim en Judithvan de Belt

Na een zorgelijke tijd gaat het gelukkig met Marco weer beter. Voor
revalidatie gaat hij nueen aantal keren per week naar Beatrixoord in
Haren en voor derest ishij thuis.
Het was hartverwarmend om teervaren hoe velen deafgelopen tijd
met Marco en onshebben meegeleefdendat nog steeds doen.Langs
deze wegwillen wij iedereen daarvoor heel hartelijk danken.

Het bestuur
Behalve een nieuwe voorzitter zijn
er twee nieuwe bestuursleden ge
kozen:Marga Boswijken Sake Hei
dema.Zij nemen deplaatseninvan
Kor van Zanten Jzn. en van Luit
Oomkes. die zich niet herkiesbaar
stelde. Luit istegelijk met Korinhet
bestuur gekomen in '96. PeterHei
dema was toen voorzitter en kreeg
het voor elkaar dat er wat jongere
leden toegevoegd werden. Hun
activiteiten als nep-sint & piet en
"snuf en snuitje' (als ik 't me goed
herinner) waren leuke nieuwe in
breng. Luit deed naasllalloze hand
en-span diensten de verhuur van
detent van Dorpsbelangen, de or
ganisatie van het Smartlappenles
tival en de Oud&Nieuwfeesten. Hij
wordt bedankt metbloemen en een
cadeaubon.
Hans Weggemans neemt ook af
scheid. Hij was voorzitter sinds '98
en durfde volgens zijn opvolger al
les aan. In contacten met de ge
meente en in het organiseren van
hetmillennium-feestbleekHans een

Bedankt

kei! Hij maakte zich sterkvoor het
behoud voorhetdorpvan Ons Tref
punt. En ook binnen het project
"reconstructiekern Thesinge' heeft
HansWeggemans zijn sporen ver
diend. Wij hadden aan hem"nhaile
beste veurzitter'! Ook Hans krijgt
bloemen en een bon.

Begroting
Aan de begroting wordt een extra
bedrag voor de ombouw van het
systeem van de Website toege
voegd, zodat Hans V.d. Brand en
ElisabethTolenaar een snelengoed
product kunnen maken.
Er staan weer IIink wat activiteiten,
die geld gaan kosten, op de rol :
, Op 16 mei is er een kennisma
kingsavond metnieuwedorpsbewo
ners.
• De fietstocht wordt weer uitgezet
door Roelf Jansen en Roelie Dijke
ma.
• Midzomerfeest op30 augustus,
ouderenreis, Sinterklaas, enz.
Hetmidzomerfeestisal flink invoor
bereiding.Hetbelooftweereenecht

spektakel tewordenmet muzieken
dansdoor het hele dorp.
Ook wordt er al even gesproken
over het 80D-jarig bestaan van
Thesinge. Volgens Haye V.d.
Oever,dieonderzoekheeft gedaan
inhet Groninger Archiel,komtThe
singe voor het eerst in de boeken
voor sinds 1205. Reden voor een
feest in 2005. (In middeleeuwse
sferen?)

Kunst in Thesinge
De commissie kunstwerk. bestaan
de uit Kor van Zanten Jzn., Koos
Oudman, Hans v.d. Brand en Su
zan de Smidt, iserin geslaagd een
passend kunstwerk te laten maken
voor de haven. Er waren 16 reac
ties van dorpsgenoten,aan de hand
waarvan een kunstenaar isgezocht
voor deuitvoering. Dekeus viel op
het werk van Sennema. Voor de
nieuwsgierigen onder ons: de
kunstenaar heeft een eigen site:
www.sennema.nl. Ook de
ondersteunende mensen van de
gemeente: Drost, V.d. Woude, V.d.
Broek,en dedamesPot enZwerver
waren unaniem tevreden over het
resultaat. De onthulling isop Monu
mentendag: zaterdag 13 septem
ber.

In de rondvraag komende volgen
de onderwerpen aan de orde:
• Zoueen ondergrondse vuilnisop
slag meegenomen kunnen worden
indereconstructie van dekern van
het dorp?
• Hardrijden op de Molenweg. Het
advies luidt: noteer nummerborden
en bel de politie.

• Dorpshuis Thesinge:het Trefpunt
moet verbouwdworden en dekos
ten worden geraamd op 150.000,
euro. Overleg met de gemeente is
involle gang.
• De noodzaak vanrestauratie van
de molen Germaniawordt onder de
aandacht gebracht.

Reconstructie kern Thesinge
Anton Drost vandegemeente Ten
Boer is bereid gevonden om dit
onderwerp nadertoe telichten.Fase
1vande reconstructie isklaar; vóór
debouwvak zal fase 2wordenafge
rond. Drostverteltaandehandvan
een power-point presentatie wat er
verdernogvan de subsidievoor het
herstel van historisch Thesinge (3
ton ineuro 's) gerealiseerd zal wor
den:
- Devoorwerpen uit dearcheologi
sche opgravingen zullen in een te
herbouwen "baarhuisje' aan de
Kloosterkerk geëxposeerd worden.
- Inde straten met gebakken klin
kers komt om de 25 meter een
nostalgisch vormgegevenstraatlan
taarn.
- In het kader van 'revitalisering
haventje' wordt 't k1apke vervangen
door een laag hoogholtje.
- Er komt een schelpenpad ophet
kerkhof.

We bekijkenhet straatmeubilair op
een loto; en ook de informatie
panelen (5 stuks), de huisborden
(30stuks) en de bewegwijzering (2
stuks). Per half april '03 zullen al
deze activiteiten voor de nodige
overlast zorgen.

Truus Top

@ Be lga Fietsen W"ko~.:'::~7;~;',~~
: 050-5422252Groningen ..." ....~12mo""

RUJrJlll n fTafJSparl<ftffJ/l'

Reparatie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeling Regenkleding
Racekleding
ATB.kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdraqers
Accesso ires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Uw fietsook leverbaar via
BedrijlsFielsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Toerfietsen
Woon -Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus

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

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

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

NIJDAMOO~
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Op de jaarlijksevergadering van sv de "Buurschutters" d.d, 18-03
2003 vermeldt punt 13: prijsuitreiking competitie 2002.

SV de "Buurschutters"

Wal/y Wotters springt een gat inde lucht! (Foto: Sieb-Klaas fwema)

die 60 puntenschiet-het maximale De"EnnedeJong bokaal"stond dit
op een kaart: 5 x 12 p. . krijgt jaar indeBklasse enstaat nu bijJ.
namelijk een speldje van een gou- Feenstra. Allen proficiat met het
den geweertje. T. Heslinga was in behaalde resultaat.
2002 degelukkige man diedit ten
deel viel en ook isT. Heslinga ge· Sieb-Klaas fwema
promoveerd naar de Hklasse.

Klasse A (van 103 tot 107,9)
1. T. Heslinga 112
2. W. Offringa 106,3
3. T. Remkes 104,65

Klasse H (van 108 tot 113.9 pun
ten; en hoger)
1. J. Bouman 115,68
2. S.K. Iwema 106.51

Het is een sport voor jong en oud!
Iedereen vanaf 16 jaar is welkom.
De leden variëren momenteel in
leeftijd van 20 t/m71 jaar.

Klasse B (van 94 tot 102,9)
1. J. Feenstra 104.62
2. P. Stollenga 100,34
3. W. Wolters 98.56

Tot het einde van hetjaar ishet voor
de penningmeester altijd maar at
wachten of de kas nog een extra
uitgave teverwerken krijgt. Een lid

Jan Feenstra, de trotse winnaar
van de "Enne de Jong bokaal".
(Foto:Sieb-Klaas Iwema)

De uitslag van punten en rangschik·
king luidt na 37 beurten als volgt:

8egrafenisvereniging Thesinge ee.
Op de laatstgehouden ledenvergadering van de begrafenisvereniging
Thesinge e.o. zijn deheren D. ApolI , J.D. v.d, Borgen J. van Zanten door
het bestuur inhet zonnetje gezet. Alledrie hebben ereen dienstverband op
zitten van respectievelijk 40. 35 en 25 jaar als drager en grafdelver.
Voorzitter Ab Pleiter dankte een iederpersoonlijk voor hun inzet en trouw.
Als blijk van waardering kreeg ieder een persoonlijke attentie aangebo
den. In het bijzonder werd dhr. V.d. Borg toegesproken door de NVU
afgevaardigde Biewenga vanwegebeëindiging van z'n dienstverband en
vereerd met een oorkonde.
Opdeze avond werd ookafscheid genomenvan voorzitter Pleiter. Na zes
jaardevereniging tehebben geleid,hangt hij de voorzittershamer definitief
aan de wilgen.

S. Havinga

Drie jubilarissenpluseen scheidende voorzitterbijde begrafenisvereniging
Thesinge e.o. V.l.n.r.: J. van Zanten, J. V.d. Borg. A. PleiterenD. ApolI.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

Tuinkeuring 2003
Het isnog vroeg inhet seizoen, maar om ude kans tegeven uw tuin goed
voor tebereiden geven wij u nu vast de datum voor dezomerkeuring: op
23 juni gaan we detuinen weer bekijken. Deze keer gaan we speciaal
lettenophet gebruik van potplanten en éénjarigen.
De oommissie heeft het dorp opgedeeld indrie zones: de oostkant (Oude
Rijksweg. Grasdijkweg en Geweideweg). het centrum (Dorpsweg en
Koningsheert) en als derde de L. V.d. Veenstraat, Hildebrandstraat en
Lageweg. Per zone wordt een prijs toegekend.
Indekerstperiode gaan we dan nog een keerkijken naarsfeervol verlichte
tuinen.
Maar nu eerstopnaar dezomertuinen.Maak ons dorp een bloemrijkdorp.
Wij wensen u een goed tuinseizoen.

Namens de tuinkeuringsccmmissie
Anne Benneker-Sanders
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Dorpsbelangen Garmerwolde

Gert van Zanten, Sander van Dijk. Quen Hoekstra, Bas Drabe en Johan
Dreise bezigmethet aloude "eenheiife vooreen karweitie"idee, maar wel
aangepast aan de huidige waarde van de euro. (Foto: Henk Remerie)

Jeugdcommissie Dorpsbelangen Garmerwolde
Op zaterdag5aprilheeft ereentoneelavond samen metRederijkerskamer
"Wester"plaatsgevonden,waarbij dejongeren hebben latenzien en horen
dat er veel talent inons dorpisop het gebied van toneelspel. Proficiat.
Ook het tot stand komen vandeJOP vordert gestaag:al zullen we onze
streefdatcrn -30aprilklaar - vermoedelijk niethalen. Maardat maakt niet
uit; hij komt er toch. De jeugdisop alle mogelijkemanieren bezigmet het
inzamelen vangeldenvoordeJOP;zo zijner twee klussendagen geweest
op 17en 18april.Aande fotodag hebben veertien jongeren meegedaan
en in samenwerking met enkele leden van de Fotogroep Garmerwolde
hebben ze prachtige foto's gemaakt.Tijdens degrote fotomanifestatie in
de kerk vanGarmerwoldeop 10, 11 en12 mei zullen deze foto'sweer in
"Kerkhörn" worden geëxposeerd.

Op de laatst gehoudenbestuursvergaderingzijndesubsidies, die door de
diverse verenigingen zijn aangevraagd bij de Vereniging Dorpsbelangen,
behandeld. De betrokkenenkrijgen binnenkort bericht. Ookwil het bestuur
alle bedrijven en personen, die spontaan prijzen beschikbaar hebben
gesteldvoor"Hetradvan Avontuur"op de Voo~aarsverga dering inmaartj.l.,
vanafdeze plaats hartelijkbedanken.De RioolwaterzuiveringinGarmerwol·
de werkt momenteel aan de verbetering van de communicatie met de
bewoners van ons dorp. De Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde zal
hierbijworden betrokken, zodatdecontactentussen bewonersen zuivering
voortaanoptimaal zullen gaan plaatsvinden. Wij houden uopdehoogte.

Menco vanderBerg

Er zijn nog veel meer onderwerpen
aan bod geweest.maardit waren de
meest concretepunten.Hetvolgend
overleg isop 7 oktober.

• Restauratievande molen Germa
nia.
De restauratieaanvraag ligt op dit
moment in Zeist bij Monu
mentenzorg. We zitten al aardigver
inde procedurele molen. Het isnog
niet mogelijk aan tegeven wanneer
er geld komt (voorzichtig werd eind
2003/begin 2004 genoemd). De
Molenstichting bewaaktdit.
Verder ishet belangrijk teberichten
wat de gemeente over de toestand
van de doorgaande wegen te mei
den heeft.
Elk jaar worden na de winter de
wegen geschouwd.De slechte plek
ken inhet asfaltworden inhetkader
van het onderhoudsplan in juni~uli

aangepakt. Voortsgaatdegemeen
tede bermenaan de Lageweg weer
herstellen (aanvullenvan steenslag)
en met eensoort schrobmachine het
onkruid op het BoerGroensepad te
lijf.

Dorpsbelangen Thesinge - \,
overlegt met B&W

Hieronder volgt een samenvatting
vande antwoordenvan de gemeen
te op de aangedragenpunten:
• Er lopen paarden op het padje
langshet maar;dil isslecht voor de
gravellaag.
De gemeente wil liever geen ver
bodsbord plaatsen, aangezien het
eenbeleidvoertgerichtophet terug
dringenvan borden. Hetwerkt beter
alsinwonersde paardrijderzelfkun
nen aanspreken. Mocht het niet luk
ken danzalalsnog gekeken worden
ofeen bordzinheeft.
-Errijdenbrommers op Boer Groen
sepad/Stadsweg.
Debuurtagent (diewas ookaanwe
zig bij het overleg) zegt toe daar af
en toetegaankijken.
• Ondergrondse vuilcontainers.
De gemeente heeftgeen plannen in
die richting.
• Hardrijders op de Molenweg.
Debuurtagentgaateen stukjeschrij
ven voor de G&T en het kerkblad.
Daarnaast zal de gemeente snel
heidsmetingen gaan verrichten. De
ineen eerderoverleg voorgestelde
tijdelijke verkeersdrempel lijkt hier
helaas niet toepasbaar.Degemeen·
te zoekt nog naar een alternatief.

Twee keer per jaar overleggen Dorpsbelangen Thesinge en Burge
meester en Wethouders van de gemeente Ten Boer met elkaar.
Maandag 14 april was datweer hetgeval. Speciaal voordit overleg
heeft Dorpsbelangen tijdens de jaarvergadering opgeroepen om
agendapunten aan te dragen.

A.GK

Kleine
ánoerak.
"-;aby - en

kinderkleding
van de bet ere

kwaliteit

Waar?
Winkelcent rum Lewenborg

Tel. (050) 5424519
Winkelcentrum Paddepoei

Tel. (050 ) 5793 111

JPCOM
computers
Dege lijk & Goedkoep

Complete PC
€ 599!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg59 garmerwolde

Ook voor repa raties & upgrades

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid - Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

G.N. Sc hut t erlaan 28
9797 PC THE5 1NGE
Telefoo n 0 50 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574
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Garmerwolde vergadert •••
Opde Voorjaarsvergadering van deVereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d, 26 maart j.1. zijnweer heel wat onderwerpen aan deorde
gekomen. En om dekas te spekken heeft het Rad van Fortuin meerdere malen gedraaid; met leuke prijsjes, beschikbaar gesteld door de
ondernemers in Garmerwolde, Ten Boer en omstreken.

Dit jaar staat het feest in het teken van de streek Garmerwolde, haar
activiteiten en producten. Een historisch evenement, nl. de hanegevech
ten en waterspektakel zullen weer uit deoude doos worden gehaald.

Dorpsfeest Garmerwolde
23 augustus 2003

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schutterlaan 46
9797 PC Thesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1182
mobiel 06 51533772

Uw adres voor:

Ad"..;",,,;,· Ritsema
& bt!aJti"gaJvinh..ro I

juni aan bij Vera van Zanten, tel.
541 SO91 of Anneke Kattenberg,
tel. 541 40 35.

Hil/ieRamaker-Tepper

1. fam. V.d. Molen, Dorpsweg; 2.
Fam. Harms,W.F.Hildebrandstraat;
3. Fam. Riddering, Grasdijkweg en
4. Peter Havenga (prachtige lamp
jes op de boot)

Wij willen nadrukkelijk stellen dat
het geen braderiewordt,doch een
streekrnarkt, welke gehouden zal
worden aan deOude Rijksweg. De
opbrengsten van uw verkoop en
activiteiten kunt unatuurlijk gebrui
kenom uw eigen (verenigings)kas
te spekken.

Lijkt het u leuk omhieraan deel te
nemen, meldt u zich dan vóór 15

De zuivering anno 2002.

Om het geheel gezelligopteluiste
ren,vragen wij verenigingen/onder
nemers inGarmerwolde een actie
ve bijdrage te leveren. Wij denken
bv. aan:
· verkoop van streekproducten
- verkoop zelfgemaakte hapjes
- agrarische producten
· ambachtelijke producten
· workshops
- spelletjes
AI uw ideeën zijnbespreekbaar.

tergangen (het maaiveld) mogen
geen bankjes worden geplaatst.)

Totslotdeuitslag van dewinterkeu
ring. Deprijzen (mede mogelijkge
maakt door deAgriShop) zijn geval
len op:

Ontwerp een bank
Dewinnaar van de ontwerpwedstrijd
voor een bankje is Vera van Beers.
De basis is een schanskorf (stalen
korf). Een draadwerk gevuld met
gestapelde baks: 'nen met daarop
zittingen; oorspronkb,:;k van hout.
nu een drietal betonnen zitjes. Géén
rugleuning. Inde openingen tussen
de stenen kunnen kleine diertjes een
onderkomenvinden. De bank isro
buust en vraagt na plaatsingweinig
tot geen onderhoud. De materialen
passen goed inhet Groninger land
schap.
De jury, bestaande uit Hetty Boog.
holt, Hanny Havengaen Ed Welling
heeft gelet op de vormgeving (moet
architectonisch passen indeomge
ving) en de duurzaamheid. Ze heb
ben geen rekening gehouden met
de naam van de maker (was afge
plakt), het budget en het zitcomfort.

Het is de bedoeling dat de bankjes
op de volgende Slocaties komen te
staan:
- de oever van de Kardingermaar
aan het eind van deStadsweg
- de Stadsweg; bij de beroemde/
beruchteboom
-deStadsweg; tussen de LagewegJ
Bovenrijgerweg,l00meternaasthet
witehuisje
- het boomgaardje van de Familie
van zanten
-het boomgaardjeaan het eind van
de Oude Rijksweg
- bij de brug bij Jägermeister (de
aanlegplaats van Luuk en Els Knol)
(Het waterschap stelt allerlei eisen:
binnendrie meter van dehoofdwa-

het transport vanhet slibnaar Duits
land voortaan langs de weg A28
zullen stoppen, voor het hoekbak
water van deNAM wordt injuni een
nieuw meldsysteemoperationeel en
de geplande afdekking van de slib·
buffers wordt naarvorengehaalden
gebeurtnu inhetvoonaarvan2004.
Overigens is de stankoverlast niet
alleentewijten aandezuivering:ook
de rottende balen hooi/stro van een
aangrenzende agrariër hebben de
nodige stank veroorzaakt.
Door het slechte wegdek van de
Grasdijkweg (hetmateriaal roltweg,
mijnsteen is makkelijker) is de toe
gestane SO km véél te gevaarlijkl
Waarom maakjeergeen 30kmvan,
net als de rest vande straat?

Eriseen klachtbinnengekomenover
deoverlastvan vogels (eksters, kraai
en, enz.). Denk hierbij niet alleen
aan de uitwerpselen en de herrie,
maar ook aan de roofzucht (nesten
van merels).
Het archief van de PJG Garmerwol
de zal worden overgedragen aan
Dorpsbelangen.
Het Waterschap Noorderzijlvest
heeftberichtdatdevrachtauto'svoor

Degemeente heeft een schuttingbij
de jeu deboulesbaan geplaatst,plus
betere verlichting. De veiligheids
maatregelen bij de school worden
rond degrote vakantie afgerond;de
voorlichtingronddereconstructievan
deW.F.HildebrandstraaVv.d.Veen
straat zal in 2004 plaatsvinden; de
uitvoering volgt in2005.
Op de locatie Stollenga is ruimte
voor 7of8huizen;deinspraak start
in de tweede helft van dit jaar. Het
verkeer moet door de V.d. Veen
straaVHildebrandstraat; de contrac
ten metdhr. Stollengageven aandat
ereen fielslvoetpad naarde Dorps
weg zal komen.

Inhet kader van het omgevingsplan
is de vogelpoeI op het land van de
Familie Mandema de afgelopen
week gerealiseerd. Ook het snoei
werk is druk aan de gang; de aan
plant komt later. Op het midden
terreinvan de Koningsheert komen
bomen, meteenpad in het midden
erdoor; de grote lantaarnpaal plus
het bankje vandeLandbouwvereni
ging blijvenstaan.
Op het overhoekjeaan het eind van
deOude Rijksweg verrijst eenklein
boomgaardje(15·18 hoogstam fruit
bomen) plus een bosje (en een
schaap of (Mocking)geit?). Opmer
king: Let wel op de openheid, het
uitzicht voor het verkeer! Wellicht is
het zinvol om nog eens teproberen
het 60 km bord opde Rijksweg vóór
het kruispunt geplaatst te krijgen.
Bij de entree van het dorp zal een
grote breeduitgroeiende lindeboom
worden geplant;met eromheeneen
grasveldjemet bloembollen.Danzal
de "koekjestrommel" wel moeten
worden verplaatst. Langsde Dorps
weg komen een aantal knotlinden.
En - zoals u waarschijnlijk i ' wel
heeftgezien-wordt er drukgewerkt
aande biologische bezoekboerderij
aandeGeweideweg.
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Koninginnedag 2003

Voorzitter VKDG
Op de feestelijke algemene ledenvergadering vandeVKDG (Vereniging
Kleine Dorpen Groningen) d.d. 22 april jJ. wordt dhr. Jan Wigboldus uit
Garmerwolde benoemd tot nieuwe voorzitter. Proficiat. Jan!
(Foto: Auke G. Kuipers)

Namens de "klankbordgroep
omgevingsplan Garmerwo/de'

Luuk van Scha/ek,
tel. 050-54261 32

cifieke kennis of kunde is hiervoor
niet benodigd.

Meld uaan als hulp, bij het realise
ren van dil bijzondere project!

Kern met pit!
Ontwerp een bank voor Garmerwolde
Op de Voorjaarsvergadering van Dorpsbelangen Is het definitieve
ontwerpbekendgemaakt. De vergunningenc.q. toestemmingvan de
diverse instantiesen eigenarenvoorhet plaatsenvan debankjeszijn
rond. Op dit moment ziln we bezig materialen te bestellen.

Dhr. Pelleboer heeft z'n erf ter be
schikking gesteld voor de opslag
van de vele stenen die benodigd
zijn. Met depersonen die zich heb
ben aangemeldvoor de uitvoering,
nemen we binnenkort contact op
om een {zater)dag teprikken.

Het isde bedoeling dat debankjes
op zaterdag 21 juni worden ge
plaatst. Bij het plaatsen hebben we
veelhulpnodig.omdat vele handen
nueenmaal licht werk maken.Spe-

Mocht het onverhoopt erg slecht
weer zijn dan is er een enigszins
aangepast programma binnen.

16.30 tot ± 18.00 uur: start barbe
cue voor jongen oud.Metuiteraard
openig moment deprijsuitreiking.

Tussentijds: Doorlopende jeu de
boules competitie voor jongenoud.
Wie is de absolute jeu de boules
topper van ons dorp?

De officiële aanmeldingstermijn is
inmiddels verstreken. Het isniet zo
dat iemand die zich niet heeft opge
geven nergens meer aanmee kan
doen, maar met namevoordebar
becue is het echt van belang! Info:
TrijnArends, Grasdijkweg 25; tele
foon 050-54148 18.

14.00 uur:start hindernisbaan voor
jong en oud.
Wie legt het snelst het hele par
cours af en ziet daarbij ook nog
kans alle hindernissen op eengoe
de manier tenemen?
15.00 uur: start gemengd. gekos
tumeerd voetbal voor jong (vanaf
groep 3) en oud.
Welkteamvan vierpersonenmaakt
de meeste goals? En wie is de
mooiste. leukste. origineelste, of
misschienwelgekste.voetbal(st)er
van Garmerwolde? N.B.: er mag
alleen gespeeld worden op sport
schoenen; voetbalschoenen wor
den niet geaccepteerd.

Garmerwolde
Locatie: voetbalveld GEO.
W.F. Hildebrandslraat

Catering aanwezig,dus uhoeftniet
naar huis om te eten; daar wordt
voor gezorgd.

Zomer-expositie
Van 26 april tot 25 oktober is er
weer een zomer-expositie in en
rondomde oude boerderij van Me
taal-atelier Herbert Koekkoek;geo
pend op vrijdag en zaterdag van
10.00 tot 17.30 uur

08.45 uur:opening van dedag met
"De Bazuin" uit Groningen. Komt
allen kijken en luisteren.
Aansluitend : Spelletjes en - bij
voldoende opgave - een play
backshow voor de kinderen van de
groepen 1Um4 en 5 Um8.
Ga je niet naar de basisschool in
Thesinge,maarwil jewelmeedoen
met de spelletjes. neem dan even
contact op met Jaap van zanten.
tel. 302 36 83.

13.30 uur: begin van de vrijmarkt
o13.30uur:bierkrat stapelenvoor
iedereen vanaf 12 tot t8 jaar. Voor
de stratenteams vanpersonen van
18 jaar en ouder staat de zeskamp
(meto.a.de zeephelling enhetsurf
spel??) op het programma. Graag
zouden wij zien dat de teams
herkenbaar zijn aan een kleur shirt
of iets dergelijks.
Na afloop prijsuitreiking in café
Molenzicht: met muzikale omlijs
ting door Piet Beukema.

Thesinge
Locatie: sportveld

eoop
BEKKEMA
(OOP uweigen supermorll

Hoofdweg 42· Harkslede
telefoon 050 • 4041218

Bezoek COOP ook op Inte rnet:
_w.coop.nl

AFDELING VERS
• Slageri j • Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij . Kaas . Zuivel

REIHDER
vld VEEN

Voor bedrijven en partlCIJlier handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruiktekantoormeubelen
+ Enz.
• "Top war' prof. aluminium
• steigers, trappen entadders

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

'Rubym~tel i er
Tafels worden door ons

op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

Geopend:
di.-do . en vr. van 11.00 to t 17.45 uu r

za terdag van 10.30 tot 17.00 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.
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"Verbeeldingen in de Kerk"
De Fotogroep Garmerwoldegaat indemaandmeiwederomeen foto
manifestatie in deNed. Herv. Kerk te Garmerwolde houden. Voor dit
jaar is het thema gekozen "Verbeeldingen in de Kerk"; ook nu weer
zullen er prachtige foto's worden geëxposeerd. Elk jaar sluit de voetbalvereniging het seizoen ai met een feest·

weekend waarin sport, plezier en ontspanning handin hand gaan.
Omdat dit jaar weer een lustrumjaar is (55 jaar) zal er wederom een
feesttent verrijzen, waarin vele activiteiten plaatsvinden én het
slotfeest.

op vier halve voetbalvelden. Om
18.00 uur is de prijsuitreiking en
kan elke liefhebber zich opgeven
voor hetJeudeboulestoernooi,
wat een aanvang zal nemen om
18.30 uur. Bij 16 paren zal een
streep onder de deelnemerslijst
worden gezet!

Heeft u vragen: stel ze aan een
bestuurslidof kijk op 'NWW. geo.nl
ofopNieuws TV.Ookdeposters in
dedorpen zullen u niet ontgaan!

Tijdens alle activiteiten kunt u een
beroep doen op onze barmede
werksters voor een drankjeen ui
teraard isdewereldberoemdeGEO
bakkar op de GEO Plaza aanwe
zig om u te kunnen voorzien van
hamburger enlof frites.

Het grote evenement vindt 's
avonds plaats. Vanaf 21.30 uur
zal de bekende groep "Hollands
Verdriet" eenvieruur durend feest
verzorgen. De daarvoor beschik
bare 300 kaarten kunnen vanaf30
april in de voorverkoop worden
gehaald bij "Houthandel-Doe het
zeil" Nijdam in Ruischerbrug ,
AgriShop enClubhuis GEOinGar
merwolde,enZDV winkel Mollema
in Thesinge. In de voorverkoop
kost een kaart 7.50 euro.

Feestweekend vv GEO
13 en 14 juni

Het programma:
Vrijdag in devooravond vindt het
bedrijvenvolleybal plaats op het
sportveld. De uitnodigingen zijn
reeds de deur uit; maar mochten
we een bedrijf met een sportief
team overgeslagen hebben: geef
u zélf openbel Jacob Arends 541
4818.
Inelk team moeten minimaal twee
dames actief zijn.
's Avonds zitten we natuurlijk ge·
zellig na in de feesttent met een
hapje van onze eigen baktent en
een drankje én muziek van First
Move.

Zaterdagochtend isweer voorde
jeugd. Een voetbal-spelercultzal
worden uitgezet enwe hopen weer
veel ouders en andere familie te
mogen begroeten.
Eén van de hoogtepunten zal
plaatsvinden vanaf 13.00 uur. De
effectieve uitvoeringvan hetGEO
kledingplan zal zijn beslag krij·
gen. Een presentatie in de feest
tent van alle nieuwe kleding zal
worden gevolgd door een fantas
tischefotosessie van alle voetbal
lende GEO-Ieden op het hoofd
veld. Alle tien GEOteamsworden
in een nieuw tenue gestoken en
allen inhetzelfde GEO tenue, van
de F-jes tot GEO 1. Het enige
verschil is de sponsor opdruk.
Vanaf 14.30 uur gaan weer heel
veel voetbal7·tallen destrijd aanA.GK

Kerktoren Garmerwolde. (Foto: Els
Knol-Licht)

Knol-Licht. Kees Kwant. Gerrit ter
Veer,HenkTuinerna.Jan Noordhof
en Auke G. Kuipers. De fotogroep
exposeert al enkelejaren en isvan
plan zie'. Jokdit jaar weer aan te
sluiten bijdegrote folomanifestatie
"Noorderlicht",die;1demaandsep
tember a.s. van star. ~3at , met als
thema "Global Detail". Ook expo
seert de groep regelmatig in "Het
Torentje van Frits", A·H vestiging
Rijksweg O-H brug te Groningen.
De fotogroep kent geen bestuur,
maar heeft een coördinator. noto
listen kasbeheerder. Degroeppro
beert op professionele wijze foto
beelden vast te leggen middels de
gebruikelijkeanaloge- en deeigen
tijdse digitale foto-techniek. De
resultaten kunt U op de expositie
bewonderen. De toegang is gratis.

Daarnaast hebben de leden twee
gezamenlijke foto-opdrachten uitge
werkt metverrassendefotobeelden
van "DeTorenvan deGarmerwolder
kerk" en "Mens en Omgeving". In
dezeopdrachten latendeleden van
defotogroep duidelijk zien dat ieder
voor zich een andere invalshoek
bezit met betrekking tot het uit
werken van een foto-opdracht.
De openingstijden zijn: zaterdag
10 mei (landelijke fietsdag) van
10.00 tot18.00 uur.zondag 11 mei
van 13.00 tot 17.00 uur en maan
dag12mei van17.00 tot 19.00uur.
De laatste twee dagen is op ver
zoek van velen, die de expositie
graag langer geopend zagen. De
fotogroep voldoet graag aan dit
verzoek. In verbandmet de lande
lijke orgeldag op zaterdag 10 mei
zal hetprachtige orgel van deGar
merwolder Kerk op gezette tijden
door bekende organisten worden
bespeeld.
Ook dit jaar is er weer een foto
expositie in het gebouw Kerkhörn,
ingericht door de jeugd van Gar
merwolde. Met foto's, gemaakt op
een fotoworkshop samr net en
kele leden van de fotogroep. Op
dezeexpositie zultuveertienprach
tigefoto 's kunnen bewonderen.
De fotomanifestatie zal op vrijdag
9 mei 'des avonds om 19.30 uur
worden geopend door de Weled.
Heer J.C.S. Friezema. arts te Gar
merwolde; samen met genodigden,
pers en dorpsbewoners.
DeFotogroepGarmerwoldebestaat
momenteel uitacht leden, teweten:
CherylHoekstra,KatjaBrouwer,Els

DrDgisterij - Parfumerie - RefDrm - Therapie
SOLITAIRE &GUIKEMA COIFRJRES - Ten Boer

Winkelcentrum Lewenbürg Groningen (050) 5410508 Valckestraat l a - Tel. 3021785 - Ten Boer

sanitair en verwarming

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

BURINGA
......tI-~I""-----

... Bl o e mb i n d e r ij

~j~ Lupine
~~ . HoO'd~g 70 •
~ Ç6 17AJ H trl<sleck: •

/~'\.:- Tel: 050-404QN1 •

r"", 050-4040859 •
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Pluimvee en kleine huisdieren zijn hun leven 's nachts niet meer zeker in Garmerwolde. Het kleinste
gaatje in debuitenverblijven wordt benut door een moordend monster om naar binnen te sluipen. Het
gevolg is meestal een afschuwelijke dood en in delen opgevreten worden.
Tip: Als u niet zo goed tegen bloed en horrorverhalen kunt, LEES DAN VOORAL NIET VERDER!

Horror en dierenleed:
moordend monster waart rond in Garmerwolde

Wist-u-dat •••

Het halvedorp heeft open gelegen
voor de aanleg van een nieuwe
gasleiding naarde slibdrogerij. De
leiding gaatvanafdeStadsweg door
het dorp en via deOude Rijksweg
naar de Grasdijkweg ,
(F% : Henk Remerie)

• dit niet het geval was en de
andere leraren de hele deur eruit
hebben gehaald?
• deRoefeldag zalwordengehou
den opzaterdag 21 juni?
• het dorp Thesinge ditjaar in de
picture staat?
• deboottochtvandeZonnebloem
voor ouderen en/of gehandicapten
opwoensdag21meistaatgepland?
• de tocht vanuit Aduard richting
de Friese meren gaat?
• dereisclub GarmerwoldelThes·
inge nog een paar plaatsen over
heeft voor de dagtocht opdinsdag
17 juni?
Info: E. Havenga, Dorpsweg 29.

gedood en aangevreten en het an
dere is verwond. Wij hebben niets
gehoord, Het duifje leefde ook nog
en isinshocktoestand van z'nstokje
gehaald. Het gewonde konijn blijft
samen met het duifjevoorlopig bin
nenshuis.

Komendenacht wordt eenvalgezet
en hopelijk wordt dan, met behulp
vanderestenvan het gedodekonijn,
het moordendemonster gevangen,
Want één ding is zeker: hij komt
terugomz'nwerk afte maken '"

Willemien Foekens

• Freddy Riddering uit Garmer
waldemet zijndraaiorgelijeRedder
bosch helemaal naar Maleisië is
(geweest) voor een Hollandse
promotietrip van twee weken? In
een volgende G&T hopen we u er
meerover te vertellen.
• JufWilma van groep 3, 4 en 5
van deOBS Garmerwoldemettwee
leerlingen zat opgesloten in haar
klaslokaal?
• dit tot grote hilariteit onder de
leerlingen leidde, die dachten dat
het een 1 april grap was?
• er ook met dedagtocht van de
ANBO opdinsdag 6mei nog enkele
mensen mee kunnen?
(tel. 050·541 53 35)

ervervolgensopuit.Ikbleef door het
geopenderaam gebiologeerd,en op
den duur verkleumd, toekijken.

Het duurde echter wel even eer we
deslaap weer tepakkenhadden.En
dat deze vroege ochtendslaap een
hele diepe slaapwas. bleek devol
gende dag.Het moordendemonster
istoch teruggekomen om z'nwerk af
te maken. Dit hadden we kunnen
weten,verdorie.Eénkonijnisalsnog

Het geluid bleek bij de voorburen
vandaan tekomen,Manliefsloop als
eendief indenacht onder onsraam
langs naar de buren en klom met
een zaklamp indeaanslag over een
hekjerichtingbuitenverblijf vantwee
konijnen en een sierduifje.Alles leek
gelukkig in orde: het hok was nog
heel, dekonijnen en hetduifje leef·
den nog. Eén konijn lag weliswaar
hijgend en languitopdegrond,maar
was niet gewond, Nergens bloed te
bekennen. Omdat manlief zo mid
den indenacht niet echt goed ge
kleed was om een eventueelaanval
lend roofdier te lijf te gaan (alleen
een haastigaangetrokken dunnepy
jamabroek en fleeceshirt) besloot hij
hethoknietintegaan, Jeweet maar
nooit! Enalles zag er,op een hevig
geschrokken konijn na,goed uit.Net
optijdwaren we.Gelukkig.Het root
dierwasweggevlucht,duseindgoed
al goed. Deburen hoefden nietge
wekt teworden enwij kondenweer
gaan slapen,

Wij waren begin maart een lang
weekeinde afwezig, toenopzondag
ons konijn dood in z'n hok bleek te
liggen. Bij terugkomst opmaandag
was hetkonijnnietalleen dood,maar
tevens onthoofd en aangevreten. De
volgendedag zouden wij deresten
begraven: dit bestond toen echter
alleen nog maar uit eendeel van het
achterlijf. Luguber?Ja!Maar helaas
waar gebeurd,
Ook tegenoverons (een cavia) en
een paar huizen verderop (konijn)
heeft het moordende monster toe
geslagen. En afgelopen nacht om
04.15uurgildeeralweer een konijn
indoodsnood.

Voordat een mens dus écht uit z'n
slaap is, hetgeluid herkent en weet
waar het vandaan komt (lees: goed
wakkerwordt),ben jeweer een hele
tijdverder.Alsdoor een wespge~o

ken vloog manlief uit bed, loerde
door het geopende venster en ging

Half slapend dacht ik eerst dat het
onze cavia was (diebeneden inde
kamer inz'nhokje zi1)en vervolgens
bedacht ikmij dateen kat een vogel
tepakkenmoesthebben. De natuur
moet zijn gang kunnen gaan, niet
waar? Maar toen ikmij ineens ldaar
wakker bedacht dat er nog ~eeds

een moordend monstermoet rond
sluipenbuiten,schrok ikpasecht!"Ik
had onze, lichamelijkgehandicapte,
poesgisteravond toch wel weerbin
nen gelatenT

Ook
voor
een
stempel
ga Je naar

BLUE MULE
• Rijksweg 83 • 9791 AB Ten Boer . 050 - 302171 5

Voor Braad-Koek en Banket, In Garmerwalde en
Thesinge gaat unaar de "AGRISHOP".

Iedere dag lekker VERS van:

Om dagelijks van te smullen!
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Grote opruiming OBS GarmerwoJde Agenda
Sinds kortheeft groep 3l/m8nieuw meubilair in deklassen,afkomstig van hetazc inTen Boer. Vandaar
datHannie Leistra (directeur) aan een grote opruiming is begonnen; dit heeft ookzijn uitwerking opde
andere leerkrachten. Tevens is er een grote zolderopruiming geweest, hetgeen weer aanleiding gaf tot
hetorganiseren van een rommelmarkt op 11 april j.l.

tfm 18mei
GalerieAbbemaar: expositieJouk
je Pees (gem. techn.) en JanSpijk
(verbeeldinginhout).Geopend:vrij
dag,zaterdagenzondagvan13.00
17.00 uur.
woensdag 30april
Koninginnedag
dinsdag 6 mei
Bustochtnaardebloemenmozaïe·
ken in de kop van Noord-Holland
(ANBO). Er zijn nog enkele plaat
sen vrij.
vrijdag 9 mei
NH KerkGarmerwolde: 19.30 uur:
Opening Fotomanifestatie
zaterdag 10 mei
Landelijke fiets- en orgeldag
10,11 en12mei
NH Kerk plus Kerkhörn: fotomani
!estatie
vrijdag 16mei
Thesinge: kennismakingsavond
nieuwe bewoners
dinsdag 20 mei
Start fietsclub NBvP
woensdag 21 mei
BoottochtZonnebloem;aanmelden
vóór 7 mei bij Mevr. Holthof. 050
302 1537
zondag 25mei
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
o.l.v. de barokvioliste Mariëtte Hol
trop brengt het Zutphens Barok
Ensembleorkestwerken uilde Ba
rok (98ste OSA-concert)

Karla Postma

Pleegt Ber!Buringaoverleg met de
achterban over de aankoop van
iets bijzonders tijdens de rommel
markt in Garmerwolde?
(Foto: Henk Remerie)

Oméén uur staandeeerste opko
persal bij hethek tewachten. Aan
belangstelling ontbreekt het niet
enook het weer zitmee. Dit alles
bijelkaarkomtde sfeeralleen maar
ten goede.
De middag vliegtvoorbij en er wor
den goede zaken gedaan.

De markt
Eindelijk is het zo ver: om één uur
is iedereen actie! bezig om alle
spullen naar buiten te brengen.
Waardevo lle spullen. zoals land
kaarten en oude muurplaten. blij
venindegymzaal;evenalsdecom
puters. Vele kinderenhebbenzelfs
een kleed meegebracht: en eigen
spullen om te verkopen.

.I

Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten acer- Telefoon (050)·3022151
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OogMerK
OPTICIEN

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

050 5421890
24 uurs-dienst
• Rioolonlsloppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspeclie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p'!it: KUIL
'jI4Ultdl.'tttMd4iJ?t;=
Noo rddijkerweg 13
973 4 AS Gro ningen
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www.kuilreiniging

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderij verkoop

• groen ten & I rt/it_
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050)4042921 /5418462
Fax (050) 4042922

Goed en gezond van de boerengrond

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactknssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt -Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/fax (050) 5490549
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Installatietechniek VAATSTRA B. V.

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26 of G.N. Schulterlaan 16, uiterlijk
woensdag 21 mei 18.00 uur.

Redactie
Henk Remerie 050-541 96 30
WolterKarsijns 050-302 20 71
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26, 050-54153 35
annelteramaker@GRN.albracht.nl
Karel Drabe
Stadsweg 3, 9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum-Dellzijl
rek.nr. 32.07.05.749
€ 13,00 p.j.
€ 10,40 p.j.
€ basistarief + portokosten
€ 1,25
www.garmerwolde.neU

LET OP!
Wegens vakantie vandeeindredacteurde kopij van de meikrant niet
aanleveren op Dorpsweg 26. maarop Dorpsweg 65 (Henk Vliem).
Of rechtstreeks bij Roelie Karsijns, Molenhorn 3, Thesinge; e-mail:
karsijnsschievink@wanadoo.nl

Penningmeester:

Abonnementsgeld
Bij automatische incasso
Postabonnees
Prijs per krant
Hoofdartikel op internet:

Fotograaf Garmerwolde:
Fotograaf Thesinge:
Eind-redactie:

OSA-concert

Erediensten SOW-gemeente

24 uur service

fllJD.
r ------

~::: Oost ers eweg l b__ 1Ir::- 9 785 AD Zuidwolde Gr.
::.::- Tel. (050) 30 I 28 32

www.vaatstra.n l
vaatstra éjvaatstra.n l

Geef schoon water!
Nationale collecte Simavi
"Geef schoon water" was het thema van de nationale collecte van
Simavi, die werd gehouden van 16 Um 22 maart 2003. Met de
opbrengst van decollecte finandertSlmavi projecteninAfrika enAzië
terverbetering van de gezondheid. Naastde basisgezondheidszorg
speelt deaanleg vanwater-ensanitairevoaieningen een belangrijke
rol, omdat met schoon water 80% van de ziekten kan worden
voorkomen.
De collecteinGarmerwoldeenThesinge leverdemet een opbrengst
van € 260,20en € 324,90een belangrijke bijdrageaanhet werk van
Simavi. Hartelijk dank hiervoor.

het gewenste klankbeeldwordt ge
bruik gemaakt van barokke stok
voeringen enoude strijk- enblaas
technieken. De stemming van de
instrumenten ligt een halve toon
lager dan van een modern orkest.
Het huidige Engelse programma.
waarin zowel de componisten als
de instrumenten van het orkest zo
goed mogelijk tot hun recht komen,
wordt uitgevoerd onder de bezie
lende leiding van de barokvioliste
Mariëlte Holtrop, o.a. bekend als
concertmeester van Concerto
d=Amsterdam.

11.00 uurThesinge. ds. Katerberg
19.30 uur Thesinge, dhr. Hof
09.30uurThesinge,ds. Timmerman;Jeugddienst
09.30 uur Garmerwolde, mw. Ten Dam
09.30 uur Thesinge nog niet bekend

4mei
11 mei
18mei
25 mei
29 mei, Hemelvaart

Op zondag 25 mei kunt u genieten van het98ste OSA-concert in de
Kloosterkerk van Thesinge; aanvang 15.00 uur.Het Zutphens Barok
Ensemble o.l.v. Mariël1e Holtrop brengt orkestwerken van PureelI,
Händel, Arne, Boyce, Crofl, Greene en Weldon.

Op volle sterkte bestaat het Zut
phens Barok Ensemble. opgericht
in1981.uit 11 strijkers.5blazersen
een klaveciniste. allemaal spelend
op historische instrumenten of ko
pieën daarvan. Dit amateurensem
ble is gespedaliseerd in authen
tieke uitvoeringen van 17de- en
18de-eeuwse muziek van compo
nisten als Bach, Buxtehude. Hän
del. Haycn, PureelI, Telemann en
Vivaldi.Omdeoorspronkelijke klank
van een barokorkest zo dicht mo
gelijk te benaderen wordt met ba
rokke strijkstokken opdarmsnaren
gespeeld. en voor hel bereikenvan
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