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Cornputerkunst
Dit is detitel van dit stukje. Een simpel woordje, maar wat houdt heteigenlijk in? Is hetdecomputer een aantal opdrachten geven endan
maar zien wat er uit rolt? Of is het zelf schilderen en het laten bewerken doorde PC? Of Eigenlijk weet ik helemaal niet wat ik me bij
computerkunst moet voorstellen. En dat ik niet de enige ben, bleek bij een beetje navragen in mijn omgeving. Om op deze vragen een
antwoord te krijgen, kun je het beste naar iemand gaan die kunstwerken maakt met behulp van een computer.

N.B. Werk van Edzard Krol istebekijken bij de openingstentoonstel
Iingvan hetgemeentehuisinTen Boer.Onderhetmotto "Kunstin Ten
Boer"exposeren kunstenaars uit de gemeente Ten Boer hun werk.
O.a. Hetty Boogholt, HannieHavenga, Carel Hazeveld, Winny Strij
bosch uit Garmerwolde en Anja Stuurman en Herbert Koekkoek uit
Thesinge.

De kunstenaarheet Edzard Krol
en woont sinds vier jaar inThe
singe. Afgelopen april heeft hij
deelgenomen aan de tentoon
stelling 'Digitale Expressie'. in
Galerie Noord, in Groningen.

Wie is Edzard Krol?
Edzard is in 1962 in Groningen
geboren.Aan deuniversiteithier
heeft hij Nederlandsgestudeerd
en tijdens deze studie is hij be
gonnen met schilderen. Op een
gegeven moment raakte het
schilderen ineen stroomversnel
ling. Dal gebeurdenaeen avond
je stappen, toen hij wat al te
optimistisch aangafweleensolo
expositieintewillen richtenmet
zijn schilderijen, terwijl hij ertot
dan toe slechts twee had vol
tooid.Metdevervolgensinsnel
treinvaart voor die tentoonstel
ling geschilderde werken kreeg
hij enkele maanden later toe
gang totdeAcademieMinerva Gro
ningen.Opvallendvond hij het con
trast met de universitaire studie.
"Bij zo'nopleiding moet jealles be
argumenteren, moet alles kloppen.
Aan de kunstacademie gaat dat
anders, kun je gewoon doorgaan
als je iets niet kunt beargumente
ren, ook als het niet klopt: Deze
studie werd in 1995 afgerond en
sindsdien heeft Edzard al denodi
ge exposities opz'nnaamstaan,in
het Nijenborgh-complex van de
universiteit. Forma Aktua. Acade
misch Ziekenhuis. Koetshuis Men
singhe in Roden. Galerie Noord in
Groningen,ommaareen paarplaat
sen te noemen.

Hoe ziet computerkunst eruit?
Hoe moet ik me de schilderijen op
een computer gemaakt voorstel
len? Het antwoord van Edzard is
ingewikkeld, maar hier volgt een
poging.Edzard: "Beeldend kunste
naars maken veel uiteenlopende
dingen met computers. Met zulke
apparaten kun je alle kanten op.
Waar ik zelf mee bezig ben, komt
voort uit mijn belangstelling voor
complexiteit van de werkelijkheid
en hoe de mensen daarmee om
gaan. In mijn computer projecteer
ik verschillende regelmatige patro
nenover elkaar heen. Een compu
terprogramma steltme instaat dat
zodanig Iedoen,datuitdeze regel
matige vormenjuist onregelmatige

vormen ontstaan, vormendiezich
zelfniet herhalen. In dievormenzie
ikeen soorttekens,diesomserg op
lettertekenslijken. Deze vormenen
letterachtige tekens breng ik ver
volgens over op verschillende on
dergronden - tekendragers. Of ik
laat ze op grote vellen papier uit
printen.Tekens biedenhouvast. Je
herkent iets, je oog blijft aan een

teken hangen, een tekenvormt
een richtpunt. In mijn schilde
rijenen computerprints probeer
iktekijken watergebeurt als je
dat houvast aan eenkijker ont
neemt,door niet een enkelhou
vastte bieden, maarvele hou
vasten,vele tekens. Welk hou
vastmoet je dan kiezen? Door
verschillende ondergronden te
gebruiken voor de tekens, bij
voorbeeldeendoorzichtigtrom
melvel waaronder de houten
spielatten zichtbaar zijn, vormt
de ondergrond zelf ook vaak
weer een teken. Voor mij be
staat ereensamenhang lussen
dietekensen demanierwaarop
mensen houvast en zekerheid
zoeken."

Nog een laatste vraag:
kun je ervan leven ?
Edzard:"Helaasniet.Ikverkoop
nu endanwel schilderijen,maar

dat levert teweinigop. Om aande
kost tekomen,werkikalsfreelance
tekstschrijver, grafisch vormgever
en ook wel als illustrator, vaak in
opdracht van de afdeling voorlich
ting van de universiteit."

Delta van der Molen
(Foto: Wolter Karsijns)



Koninklijke onderscheiding voor Roelf Klaas Stol
Wist u dit al? Roei!Stol heeftonlangseen onderscheidingvan dekoningin gekregen. Tussen alle lintjes diedit jaar tijdens koninginnedag
zijn uitgereikt waser ook ééntje voor een Garmerwolder. En dan nietvoor een minof meer onbekende Garmerwoldermaar voor Roelf Stol.
Wellicht beter bekend als dedirigent van deAlpenjagers.

Roei! zelf, is het met die titel niet
eens.Ze maken die muziek immers
met z'n allenen elk heeftdaarbij zijn
eigen taak.De Duitse ITsjechische
contactverenigingen die de Alpen
jagersal sinds jaren hebbenzijn in
deze titulatuur ietwat stringenter:
Roell is in hun belevenis " Herr
Kapelmeister". En als je ziet hoe
RoelfdeAlpenjagersleidtdanisdie
Duitsetitelvolkomen terecht,zouik
zo zeggen.

Maar eventerugnaar het lintje. De
officiële benaming van de onder
scheiding dieRoei!heeftgekregen
is "Lid indeOrde van Oranje Nas
sau". Je krijgt dande"onderschei
ding" (het lintje), een "draagteken"
( een strikje), een prachtige brie!
"De Oorkonde" en een boekje met
"spelregels" (want je moet immers
wel weten wanneer je het lintje of
hetstrikjemoetdragen.Enwaardat
dan precies op het colbert hoort te
zitten).

Zo'nonderscheiding krijg je na
tuurlijk niet voor niets
Enkelen alleendertig ofveertigjaar
bij een verenigingaangesloten zijn
is geen reden. Je moet iets meer
gedaan hebben voor de gemeen
schap. Volgens Roelf telde in zijn
geval bijvoorbeeld zwaar mee dat
hij al meer dan vijfendertig jaar
muziekles geeft aan de jeugd. En
verder speelt Roelf inde Harmonie
van Vries en natuurlijk ook in die
van Garmerwolde. Daarnaast isen
was hij jaren actief als bestuurslid

en dat danookweerbij verschillen
de Blaaskapellen en Harmonieën.
Soms washijwel zevendagen inde
week bezig met muziek.Endat dan
naastzijngewone werk alsbakker.
Dus vroeg op en lange avonden.
VolgensRoelf kan datprimamits je
maar minstens één uur geslapen
hebt voordat je weer opstaat om
naarjewerk tegaan.

Hoekrijg je nuzo'n lintje?
Allereerst moet één van de be
stuursleden of een andere betrok
kene ruim eenjaarvan tevoreneen
aanvraag indienen bij de qemeen
te.Compleet met eenvollediginge
vuldevragenlijst.Ergensinfebruari
hetjaar daarop, krijgtdeaanvrager
berichtof zijnverzoekgehonoreerd
is. Tenminste, tot op dat moment
zijn er geen bezwarengerezen (de

feitelijke uitreiking kan tot vlak voor
de plechtigheid nog geannuleerd
worden als er nieuwe (gekke) ge
gevens boven water komen). De
aanvrager kan dus vanaf februari
starten met het beleggen van een
"onschuldiguitziende"vergadering.
Die moet ergens in de buurt van
Koninginnedaggepland zijn,om de
toekomstige drager van het lintje
met eensmoesnaar een bepaalde
plek te lokkenwaar dan de burge
meesterhet lintje uitreikt. Indit ge
val was de smoes dat er met Leer
onze Duitse zustergemeente. een
Culturele manifestatie geregeld
moest worden, waarbij de aanwe
zigheid van Roelf hogelijk op prijs
werd gesteld.
Dus Roei! zoudat even doen. Inz'n
gewone kloffie en ergens tijdens
koffietijd. Het pakte even iets an-

ders uit: opde foto's is dat goed te
zien. Want de uitreiking van deze
onderscheiding kwam bij Roelf als
eendonderslag bij helderehemel.

En 's avonds was ernatuurlijk nog
hetgrote feest
Roelf was wijs gemaakt dat hijzelf
op moest treden inWarffum. Maar
wie schetst zijn verbazing toen hij
daar niet alleen al zijn medemuzi·
kanten aantrof maar ook zijn twee
dochters. Met deze twee had hij al
in geen jaren meer op de Bühne
gestaan (zo gaat dat immers, de
kinderen vliegen uit). Demuziek en
het feest zijn totindekleine uurtjes
doorgegaan, zo is me verzekerd.
En terwijlhij ditvertelt is aan Roeit
zijngezicht tezien dat ze hemgeen
groter plezier hadden kunnen be
zorgen.

Henk Vliem

"De Soos"
De kaartavond in mei heeftdevol
gende uitslag opgeleverd:
1. Delta van der Molen 6769
2. Elleke van der Molen 6698
3. Jannes Ramaker 6568
4. Joke Vliem 6045

Opdinsdag 10 juniwordt erweder·
om geklaverjast in dorpshuis "De
Leeuw"; aanvang 20.00 uur. Nieu·
we leden zijn van harte welkom.
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Uzultzich welafvragen wat deze liIel moet voorstellen. Tenminste,
ik vroeg me datwel af toen ik aan Kees Brak vroeg watdiesteigers
bij dekerk moesten. Inmiddels zijn desteigers allang weer weg en
alleen een paar zinken dakluiken laten nog zien datdekerk tochwel
ietsverbouwd is.

De ARBO-wet en de
kerk van GarmerwoJde

Koepel in de kerk Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

Henk Vliem

welveneen paarfoto'stemaken. Zo
zie jede kerk ook eens op een ande
re manier, toch?

verbouwing en ... de titel van dit
artikeltje. Wim nodigde, toenikhem
belde,meteen onzefotograaf uit om
daar hoog in de kerk boven de ge-

van het geheel nauwlettend in het
oog gehouden. Daarondervallen ook
controles op de staatvan dekilgo
ten, op deaanwezigheid van hout
worm indedakspanten (of nog er
ger: boktor), enzovoort. Dus daar
moet je dan wel bij kunnen komen.
En op een veilige manier, zo schrijft
de ARBO-wetvoor. Dus vandaarde

Binnen inde kerk, boven de gewel
ven, isnogveel meergebeurd.Daar
zijn als het ware voetpadenaange
legd. Wim van Beesten legt uit dat
die voetpaden en luiken nodig zijn
voordeinspecteurs vanMonumen
tenzorg. Sinds de kerk onder toe
zicht vanMonumentenzorg isgeko
men, wordt de bouwkundige staat

Mededelingen van Dorpsbelangen Garmerwolde
Internet Garmerwolde is operationeel
Vanaf hedenis uw Vereniging Dorpsbelangen op internet met een eigensite. ukuntons bereikenopwww.Garmerwolde.net op deze pagina's kunt
u alles te weten komen over de aktiviteiten van uw Dorpsvereniging, de geschiedenis van uw dorp, de vergaderingen, aktiviteiten van de
Feestcommissie, ook kunt u via E-mail berichten door sturen naar ons secretariaat.

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

A.G.K.

ieder een eigen camera meekrij
gen, om een tijdje mee te gaan
werken,jullie horen ervolgend jaar
meer over.Zorgdusdatjeerweer
bij bent.

is een gedeelde plaats geworden
voor Lotto van 't Riet en DionWig
boldus.gefeliciteerd mensen.Voor
het volgende jaar hebben wij van
een fotohandel een aantal nieuwe
fotocamera'sgekregen zodatjullie

euro 3.- per uur, heeft totaalmeer
dan 300.- Euro voor debinnenkort
te openen jeugdontmoetingsplek
opgeleverd. dat betekend snel uit
gerekend meer dan 100 manuren,
proficiat jeugd van Garmerwolde.
De fotoworkshopendedaarop vol
gende foto-expositie in Kerkhörn
isookdit jaar weer een groot suc
ces geweest, zie ook artikel Her
man Dreise, er is door debezoe
kers van de expositie weer volop
gestemd over de mooiste foto-op
namen, eigenlijk waren ze alle
maal prachtig, toch ging de eerst
prijs naar Anne Stiksma, detwee
denaar Aury Hoekstra en dederde

Op zaterdag en zondag 13 sep
tember ishel monumentendag,ook
in Garmerwolde doen we volop
mee, onze 14' eeuwse kerkisdan
voor iedereen te bezichtigen, ook
heeft de FotoGroepGarmerwolde
in verband met de groninger foto
manifestatie " Noorderlicht" een
grote foto-expositie ingericht in
deze kerk, verdere mededelingen
volgen nog.

Jeugdcommissie Garmerwolde
De onlangs gehouden klussendag
waaraan vele dorpsgenoten spon
taan hebben meegewerkt door de
jeugd klussen aan te bieden voor

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

• Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & Jruit@
• aardapp elen
• scharreleieren
. I'lees

• boerenzuivel
• salades & rau wkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

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

Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie
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Expositie in de N.H. kerk in Garmerwolde
De Garmerwolder kerk was in het tweede weekend van mei voor de derde keer weer in gebruik als
tentoonstellingsruimte van defotogroep. Dhr Auke Kuipers neemt alseerste hetwoord en bedankt de
hervormde gemeente datdekerk weer gebruikt mag worden. De groep is een jaar bezig geweest omde
tentoonstelling, die twee thema's omvatte, samen te stellen. De officiële opening werd verricht door
dokter Friezema, huisarts te Garmerwolde. In z'n openingswoord zei hij datdefotogroep goed is voor
de leefbaarheid van het dorp. Zelf is dokter Friezema geen kenner van de fotografie en ook geen
inplakker. Alle kiekjes vanaf 1984 liggen ernog, doch ditzal bij een heel veel mensen voorkomen, inieder
geval wel bij ondergetekende. De thema's van deze tentoonstelling waren:" detoren van Garmerwolde
endemens in zijn omgeving".

De eer was aan dr. Friezema om
eerst de fa to tentoonstelling (foto
boven) en later de jeugdtentoon
stelling te openen.
(Foto's: Henk Remerie)

Uitslag:
1e prijs Arne Stiksma, De boom
2e prijsAury Hoekstra, De hemel
3e prijs Lotte T'Riet, Schapen
3e prijsDion Wigboldus,Landschap

De mensen mochten stemmen op
de foto's die ze het mooiste von
den.
Op 12 mei om20.00 uurmoesten
we ons verzamelen in de Kerk
hörn. Toen wasdeprijs uitreiking.
Op die dag werd bekend gemaakt
wie eerste was geworden.
Ik vond het leerzaam om mee te
doen.Hetwaserg leuk en gezellig.

Door Herman Dreise één van de
jongerendie aan de fotoworkshop
heeft mee gedaan.

moesten we ons verzamelen op
het schoolplein. Toen gingen we
foto 's onder begeleiding van en
thousiaste fotociubledenmakenin
het dorp. Op vrijdag 9 mei werden
de foto-exposities geopend door
dokter Friezema.

Fotocursus voor de jeugd van Garmerwolde

Op maandag 31 maartmoesten we
ons om 19.00 uur in de Kerkhorn
verzamelen. We kregen uitlegover
verschillende fototoestellen. Van
een oud fototoestel tot en met een
digitaal fototoestel.
Op zaterdag 5 april om 14.00 uur

Iedereen in ons dorp kreeg een brief. In die brief stond dat je je op kon
geven voor de fotocursus. Datleekmij wel leuk en interessant. Er deden
14 kinderen mee.

De makers zijn erweer uitstekend
ingeslaagd om er eenmooieexpo
sitievandemaken. Bovendienwa
ren de foto'sook van een zodanige
kwaliteit dat het een lust was om
naar tekijken.Nadeopening begaf
een ieder zich richting Kerkhörn.
Hier waren de foto's van de jeugd
van Garmerwolde tentoongesteld.
Meteen fermetrap dooreenpapie
ren deurverschafte dokter Frieze
ma zich toegang tot deruimte. Hier
stonden erg mooie foto's van de
natuur. Aandefoto'stezien blijftde
fotogroep nog wel enige jaren be
staan

Derta van der Molen

Na het weekend werd de balans
opgemaakt: er zijn meer dan 300
bezoekersgeweest, een zeergoed
resultaat. Volgens jaarwordterweer
een tentoonstelling gehouden met
als thema: "Damsterdaip van Stad
totZiel".

AlsUditjaar nog meerwilt zien van
de fotogroep kan dat, tijdens de
Noorderlicht manifestatie indestad
Groningenvan10septembertot 12
oktober 2003, zullen ze ook expo
seren. De Noorderlichtmanifesta·
tie is van woensdag tot en met
zaterdag geopend van 13.00 tot
15.00 uur

@ Belga F."e t se n W.'''u",Nm''..obo',
Kalurt 272 . 9733 CT

• 050·54222 52. Groningen B"g.F,,","~12mo"ol
R UIfT! ~m g fill/$ parker&n'

Reparatie alle merken!

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Om dagelijks van te smullen!

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

Iedere dag lekker VERS van:

Regenkleding
Racekledi ng
ATB-kl eding

Fietsschoenen
Fietshelm en
Fietstassen
Kinderz itjes

Fietsdragers
Acces so ir es
Onderde len

Scott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nat ionale FietsProjecten

Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefi etsen
Moun tain bikes
Hybrides
Vouwfietsen
Ki nderfietsen
Specials

Gazelle
Batavus
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SV de "Buurschutters- r
Opaapril 2003 hebben we decollega schietvereniging "TheCartw
rights" uit Ten Post uitgenodigd om het tweede gedeelte van de
wedstrijd te schieten.

Vandesvde'Buurschutters"waren negenpersonen aanwezig. De beste
vierwaren:J. Bouman en T. Heslingamet 114 punten, S.K. Iwema 112 p.
enJ.Tamminga 111p. Hetverenigingsgemiddelde van8aprilwas 105,66
p. en van 26 december 2002 101 ,22. Dit betekent een totaal gemiddelde
van 103,44 punten.

De sv"The Cartwrights"waren met 13 man sterk. Dehoogstevier scores
waren: J.Waltman 112punten, G. Werkman 109p., D.J. Berghuis en G.
vander Leest 108p. Het verenigingsgemiddeldevan 8 april was 101 ,85
envan 26 december2002 102,21 .Dit leverteentotaal gemiddelde opvan
102,03 p.

Dhr. J. Bouman werd individueel winnaar met 113,5p. Zoalsukuntzien,
was deluchtdruk goed en ook hetvizierwas goed ·ofbeter-afgesteld. Met
een verschil van 1,4 p. is ook de verenigingsbeker in Garmerwolde
gebleven.

Aan het eind van 2003 zullen we elkaar voor een nieuwe wedstrijd
ontmoeten. En nu maar hopendat devoorzitter dan ook eenhoge secre
kan opvoeren ...

Met een vriendelijkegroet,
Siel>-Klaas Iwema

De enehondheet Theo, de andereKlaas. Maarwie de poedelprijs
heeft, ziet hem niet graag....(Wi/lemenIO'dam)

De Rijge speelt Romeo en Julia
Het reizend toneelgezelschap De Rijzigers iseindelijk ook indebuurt van
Groningen. Het beroemde gezelschap Shakespeare-vertolkers strijkt met
haar tenten neer aan deBovenrijgerweg 19 te Thesinge. Zij zullen daar
voor uvertonen hoe haat verkeert in liefde, depressie in passie, leven in
dooren hartstocht komtvoordevalofzoiets.HunRomeo en Julia laatzien
wat mensen beweegt en laat u daarvan van harte meegenieten! Data:
6.7,12,13,14,19.20,21,26,27 en 28 juni. Aanvang 20.00 uur. Kaarten à 7
euro telefonisch reserveren tussen 18.00 en 20.00 uurop telefoonnummer
050-3024401

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

Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.ni jdam. nl GOED VOOR UW GOED

IiJmerij ter Veer

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

Tevens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

Complete PC
€ 599!

JPCOM
computers
Degel ijk & Goedkoep

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparalies & upgrades

~rf@~
IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM
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Koninginnedag 2003 in Garmerwolde
Het Oranjecomitéhad een 'Voorelkwat wils"programmainelkaar gezet.Het begon met eenHindernisbaanen vervolgenseen partijijeGekostumeerd
Voetbal. Daar tussendoor zouernog Jeu de Boules gespeeldkunnen worden, maar dal onderdeel viel door het tegenvallende weer inhel water.En
danalsafsluiting eenlekkere Barbecue en natuurlijk deuitreikingvandeprijzen. Enwatblijkt?Lizvan der Giesenheeftbeide onderdelen gewonnen!
Bijgaande foto's spreken voor zich en geven aan dat hel een reuze gezellige middag isgeweest.

Meisje met rode neus, Charlotte Benneker. (Foto: AnneBenneker)

Zo te ziengaat de Barbeque weer heerlijk smaken. (Foto: Henk Klunder)

Gekostumeerd Voetbal: altijd een verrassing zowel wat betreft het kos
tuum alshet spelverloop. (Foto:Anne Benneker)

De Koninginedagkampioen:
Liz van der Giesen.
(Foto: HenkKlunder)

Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050) 5416252 - b.g.g. 5494814 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot- Boolcaravan (met en zonder stuurman).
Wij brengenen halen dekano'swaar u maarwilt!

lES

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie
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Zoals elk jaar besteedde het Oranjecomité Thesinge aandacht aan de
viering van koninginnedag. Alle evenementen vonden deze 30' april
plaats op het sportveldje aande Molenweg.Ook het Wilhelmus, gespeeld
door muziekvereniging "deBazuin",werd hier om negenuurgezongen en
gespeeld. Dit was niet helemaal bekend bij de dorpsgenoten. Menigeen
heeft ditstartsein gemist en stond bij de school, het verzamelpunt tijdens
voorgaandejaren.Maar algauw had iedereen door daterietstedoenwas
op het sportveldjeenwerd begonnen met de spelen. 'sOchtendswerd de
basisschooljeugd vermaakt met een spellencompetitie, een levend gan
zenbord en een playbackshow. 's Middags was er bierkratstapelen,
zeskamp enhet Thesingerkampioenschap koekhakken. Hetbleef geluk
kig droog tot een uurof hallvier.Nadat alles wasopgeruimd ging het feest
nog lang door bij Dora in café Molenzicht, met de befaamde muzikale
omlijsting van PietBeukema.

RKS

Spelletjes groep 1-4
l ' ronde Iris de Glee en Thom de
Vries.
2' ronde Roos Vaatstra en Bertine
van Beesten.

Levend ganzenbord groep 5-8
1.JeroenGroothoff, MoniqueGroot
hoff, Susan Vaatstra
2. Chesron Elgin, Sandra Kol, Lisa
vd. Weert
3. Matthijs Kol, Lucie van Zenten,
Paulien van Beesten

Playbackshow
1. Kim Oudman, Lisa vd. Weert,
Leigh Vlaar
2.RoosVaatstra,BertinevanBees
ten
3. Folkert van Zanten, Matthijs Kol

Bierkratstapelen jeugd Um 18jaar
1. 19 kratten Wisse vd. Berg, Pa
trick van Zenten, Rail vd. Tuuk,
Gerlinda van Beesten
2. 17 kratten Marcel Kol, Jorren
Nijmeijer,ThomasSmit, Remco de
Raad
3. Tjeert Vaatstra,AlexSarfo,Anne
van Zanten, Martien Plaatsman

Zeskamp (na bijtelling strafpun
ten)
1. Dijk-Singel
2. Lageweg
3. Molenhorn

Koekhakken
Dewisselbeker isweer inhet bezit
van Jaap van Zanten

Jelle van der Veen in top.

(Fola's: Wolter Karsijns)

HOFSTEDE-

~. ' . CHlLDERS 0 .0.1
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G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 . 3021574

Voor bedriiven enparticul ierhandel in:
+ Petiet- en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens
• Kantoorkasten

e +...Gebruiktekantoormeubelen
• 't> Enz.
'''t> "Top way" prol. aluminium

steigers, trappenenladders

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p'!$i: KUIL
';14/~lldl~ttf"d4;"Jl34
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www.kuilreiniging.nl

Ad..i,i"",i,. Ritsema
0- b(la'lilfgtld'Jirsburo I

Uw adres voo r:

financiële
adm inis tratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutterlaan 46
9797 rc T hesinge

relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82

mobiel 06 51533772
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Uiteraard iseraltijdeendrankje teverkrijgen terwijleveneens deGEO bakkaraanwezigisomdeinwendigemens
teversterken. Komlangsen ziewaarin een klein clubje groot kan zijn!!

Nieuws van dorpsbelangen Thesinge

Het GEO feesUsportweekend staat voor de deur

Nieuwe inwoners
Tien"nieuwe"inwonersvan Thesinge waren afgelopen vrijdagaanwezig opdejaarlijksenieuwebewonersavond.
Samenmetzes bestuursleden vanDorpsbelangen enerelidRoelie was hetgezelligdrukin't Jopje.Eerststelden
debestuursleden zich voor waarna denieuwe inwonersvertelden wie ze waren, waar zewoonden, wat ze van
Thesinge vinden etc. Na deze voorstelronde vertelde het bestuur over de vereniging van dorpsbelangen en
andere verenigingen in het dorp. Ook werd een overzicht gegeven vanoverige activiteitenenvoorzieningen in
Thesinge. AI met al was het een gezellige avond, vooralna hetofficiële gedeelte.

Ook inThesinge zal het op21
juni druk worden, want dat isdit
jaar het deelnemende buiten
dorp. De deelnemendebedrij
ven in Thesinge zijn: Akker·
bouwbedrijf K.W. Schutter,
Bloemsierkunst LaBloem, Dis
co First Move, Landbouw
mechanisatiebedrijf Oudman,
MartiniManege,Molen Gerrna
nia, Poppen en Beestenstee,
Smederijmuseum, Stichting
Oude Groninger Kerken ,
Toneelvereniging WWK, Tuin
van Menno, Uitvaartverzorging
NellianDijkerna en Veehoude
rijbedrijf J. Ritsema.
De Roefelcommissieisblij met
zo'ngroot aanbod van deelne
mende bedrijven en wil ieder
een hiervoor alvast bedanken.
Wij wensen ueenprettige roe
felachtend.

We gaan weer
roefelen!

zaterdag 21 juni is hetweer
zo ver. Dan wordt voor de
elfde keer de Jantje Beton
Roefeldag gehouden. Op
deze ochtend gaan basis
school leerlingen uit de ge
meente Ten Boer vanaf
groep 3kennismakenmetde
wereld vandevolwassenen,

Nieuwe commissieleden
Om in de toekomst de roe
feldag te kunnen blijven orga
niseren, hebben wij dringend
twee nieuwe commissieleden
nodig. Voor informatie kunt u
bellen met Nel Jager, 302 33
76 ofT rix Pruim, 302 13 27.

Opbrengst
ZOA collecte
De ZOAcollectediegehouden werd
van 24Urn 29maart heeft inThes
inge euro 236,35 opgebracht. Ge
vers en collectanten bedankt voor
uw inzet.
Namens ZOA vluchtelingenzorg

Activiteiten
Overigeactiviteiten om alvast inde
agenda te noteren:
Op 30augustushet zomerfeest met
o.a. de onthulling van het kunst
werk bijdehaven eneen optreden
van band Swamp (bekendvano.a.
muziekfestival Lowlands).
Dorpsbelangen wil een cursus Gro
ningsorganiseren. Deze wordt ge·
geven door Kees Reinders en Fré
Schreiber. Helaas zijndeheren dit
jaaralvolgeboekt. Volgend jaardus!

Menco van der Berg

• Vrijdagavond de13' juni,vanafhalfzeven totnegenuur,wordthetgrotebedrijvenvolleybaltoernooi gehouden:
daarna is ereen gezellige nazit indefeesttentdieophethoofdveldvande voetbalvereniging staat. First Move
zorgt voor demuzikaleomlijsting.
• Zaterdagmorgen de14' juni isgereserveerd voordejeugd van GEOmet een spelcircuit enhet bekende ouder/
kind penalty schieten.
• 's Middags wordt vanaf 12.30 uurdeGEO-kledinglijngetoond inde tentopdecatwalk met medewerking van
vele leden en inaanwezigheidvan deGEOkleding sponsoren.Natuurlijkkomt ereen spectaculaire fotoreportage
en zal depers aanwezigzijn. Ukomt toch óók?
• Vanaf 14. 00 uur het 7x7 voetbaltoernooi met deelname van 15 teams.
• Vanaf 18. 30wordt opdeJeu deBoules baan het Open Garmerwolder kampioenschap verspeeldwaarvoor
dedeelnemende paren zich een half uur van tevoren kunnen inschrijven.
• Vanaf 21 . 30 uur vindt het slotfeest plaats metmedewerking van Hollands Verdriet.
• Kaartenhiervoor kunt uindevoorverkoopvoor € 7,50 halenbij hetclubhuisendeAgrishop inGarmerwolde,
NijdamDoe het Zelf in Ruischerbrug enZDV Mollema in Thesinge. Er zijn300 kaarten beschikbaar, enop=op.

De nieuwe inwoners zijn:
Harmien Tolsma. Yvonne van de
Weert en Lisa, G.N. Schutterlaan 8
(sindsaug. 2002)
Annelies van Naaldwijk en Julius
Ros, Kapelstraat 7 (sinds maart
2002)
Hans de Rouwen Mieke van "I
Hoog, Kerkstraat 9 (sinds oktober
2002)
Willie Evertse,Luddestraat 6 (sinds
aug. 2000)
Hatta Smit, Neel Hardewijk, Tho
mas en Charlotte, Kapelstraat 5
(sinds juli 2002)

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Geopend:

Werkp laat s:
Grasdijkweg 8
Garm erwolde

Tel: (050) 5417517

di .· do . en vr . van 11.00 tot 17.45 uu r

zaterdag van 10.30 to t 17.00 uu r

'Rubym~tel i er
Tafels worden door ons

op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingest raat 5
Gro ningen

(050) 3139393

.-.

•
Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
(050) 3D211 15
info@bluemule ol

W TextlE' ldruk , zwartw tt - en IdE'urtopieen vaJ', Uitstekende kwa l,te lt

• BO@ken. p r09ram ma boek,es, 9'ds~m. peoriochken. ftyt!r s et c

Kom-os /iJI1g5 voor _'1 vrijb/;jve '1d ddv ie5.

~n uitwisselen kdn \oIo or-beide pdr tij en vf."ririssend werken

• Ontw kkeren en dru kken \lal'l Vls'tell.aanJe ter cemprete hUisstij l

• RUime co llecti e l amll le<lruk.....IHk

Bij ons loop je b in nen voor.....

Eige nlijk te cTedtief en veelzijdig om op te noemen

,

"'tl"'-'!fV\i~."""", • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ
- - - - - ------ -- - -- • • • - - - - - -- - - - - --- --- - -- - - -- - -- --- - - - - -po - - -- - - - • •• - -- --
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Geploeter en gefoeter van een orgeldompteur
Zaterdag 10 mei was een van die dagen diebijna traditie aan hetworden is: de orgeldag, de fietsdag en detentoonstelling van fotoclub
Garmerwolde. Het kost meestal geen moeiteom inhet kerkjevan Garmerwolde een uurtje of wat rond te lummelen met kijken naar defoto's,
kletsen, en luisteren naar orgelspelers.

Landelijke orge/dag in de kerk Garmerwo/de. (fola: Henk Remerie)

RKS

Karel Drabe

Garmerwoldewas een van de onge
veer tien orgels die de gehele dag
ingeroosterd was. In het NOS-jour
naal van zes uurwerd ook aandacht
besteedaan dezeorgeldag, en vol
gens het journaal is Noord-Neder
land (dat wil zeggen Groningen,
Friesland en Drenthe) een van de
streken met de hoogste orgeldicht
heid(vanwat denkikdan altijd ;van
Nederland, Europa ?).

Hoedanook,elke dorpjeheeft vaak
wel een orgel en een aantal zijn
ervan niet alleen heel mooi, maar
ook nogineengoede staat (zoalsin
Garmerwolde). Op het journaalwas
een anderorgeltebeluisterendatde
geheledag gereserveerdwas,inclu
siefhetgeploeterengefoetervan de
orgeldompteur. Dat was soms ook
wel tehoren inGarmerwolde;ikher
inner meprachtigemuziek, maarbij
een andere speler was het droog
brood. Joost mag weten hoe dat
komt. In totaal waren er die dag
ongeveer 440 spelers (de meeste
zijn amateurs),verspreidoverdie 86
orgels inNoord-Nederland.

OogMerli.
OPTI CIEN

Kennelijkwas de organisatie vande
orgeldag ditjaar aanmerkelijkbeter;
er lageenkeurige lijst indekerk van
al le orgels in Noord-Nederland en
de tijdengedurendewelke ze gere
serveerdwaren. In totaal zijn er on
geveer 86 orgels en het orgel in

sneu als een andere speler maar
blijft spelen -bedenk dat een orgel
een instrument is dat overwonnen
moet worden- met alsresultaat hei·
bel inde kerk.

Garmerwolderorgelerg populairwas
ende heledagwas volgeroosterd. lk
herinner meeen amateur-spelerdie
met eenkeurig aktetasjemetdaarin
departituren eenorgeltocht hadge
pland van zeg Pieterburen tot er
gens Rome aan toe. Het is dan erg

Inbraken in Thesinge

Enkele dagen er voor had ik bij
Carel van Aurich (de vaste orga
nist) nog geïnformeerd of er veel
belangstelling was voor het Van
Oeckelen-orgel inGarmerwolde.Hij
vertelde dat dit zeker hetgevalwas,
en zodoende het orgel voordiedag
verzekerdwasvoorEur4500,-. Die
verzekering bracht hem opeenan
der punt, namelijk dat een voor
waarde bij de verzekering was dat
er toezicht was, en dat ik daarom
als een van de suppoosten was
ingeroosterd. Dat bleek een mis
verstand die ontstaan was omdat
over de telefoon Carel en Karel
hetzelfde klinkt. Welwasnieuw voor
mij dat ertoezicht was vanwege de
verzekering.

Een inbraak inbasisschool De Til in Thesinge heeft niet alleen voor een
grote ravage gezorgd, maar vooral veel kinderen (en ouders) verdrietig
gemaakt. Dedievenstalennamelijkeen kluismetdaarino.a.het inleggeld
van de leerlingen voor de zwemvierdaagse in juni. Leerkrachten van de
school troffen dinsdagochtend 20 mei een grote puinhoop aan in het
gebouw aan de Kerkstraat. Kasten waren met harde hand opengerukt,
archiefmateriaal lag overal verspreid en sloten van deuren waren gefor
ceerd. Eenweek eerder werd inhet weekend ingebroken bij caféMolen
zicht; bij de buurman aan de Molenweg probeerde men diezelfde nacht
een auto tekraken.

Indertijdheb ikhetook eens gedaan,
entoenwerd mij op het hartgedrukt
nauwlettend toe te zien dat de toe
gemetentijd vandespelers gehand
haafd werd. Het punt was dat het

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contact lenssystemen • gediplomeenle specialisten

Boekholt - Hensbroek
::: Indu st riet errein

Brlllen - Contactlenze n - Hoortoestellen
WinReIcentru m Lewenborg

Kajuit 281 - 9 733 CV Gronin gen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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Menno en Dineke
SChutterloon 20
Thes inge

zaterdag 7 juni is iedereen van
10.00 tot 18.00 uur van hoMe welkom
in onzewikfeplantentuin.

Stempelen in Fraamklap
Elisabeth Tolenaar

Er komt een vernieuwde versie van de website die vorig jaar op
initiatief van Dorpsbelangen gemaakt is. De nieuwe versie krijgt een
minder mooi opmaak, maar wel meer gebruiksmogelijkheden: o.a. is
het mogelijk om meer foto's en langere stukken tekst te plaatsen,
zoals bijvoorbeeld denotulen van een vergadering. Voor deelonder
werpen (bijv. toeristische informatie) ofclubs dievaak wat temelden
hebben (bijv.Dorpsbelangen of de school) wordt eigen beheer
mogelijk. Dat gaat viaeen heel simpel tegebruiken onderhoudssys
teem, datopdit moment in demaak is.

Een werkgroepje gaat zich bezighouden met vooral het contact leggen
metde diverse groeperingen en methet verder ontwikkelen van denieuwe
website. Belangstelling? Meldt u of meld je bij één van deze mensen:
Marga Boswijk 302 2030. sake Heidema 302 1629, Roelie Karsijns 302
2071 . Rudy Noordenbos302 2742. GeerlevdVeen302 1984. Pietervan
Zanten 302 3426 of Elisabeth Talenaar302 3795.
Bij dezeookeen oproepaanalle verenigingen.beheerders vangebouwen
enz. :kijkeven naopdebestaande websiteofdeinformatie nog klopt.Geef
wijzigingendooraane.tolenaar@planet.nl ofaanéénvandemensen uit
de werkgroep. Het adres van de website blijft www.thesinge.com.

Vernieuwde website Thesinge in de maak

Toen deuitnodiging van Dorpsbelangen Thesinge in debrievenbus
viel voor defietstocht op16mei 2003, wist ik nog nietzeker of ik wel
mee ging. Dat hing van het weer af. Het was deze vrijdag prima
fietsweer, dusafgesproken met Marga Boswijk om linksvanuit Café
Molenzicht te vertrekken voor een tocht van ongeveer 30km.

Zo rond als een "tiek"
Ookditjaarwerd hetseizoenvande 50+gymclubafgesloten meteen uitje.
Voordederdekeergingenwe naar Gasterij Smits in Midwolda. voorheen
de Schakel. Nadethee,ofkoffie,werdergezelligeen uurtjegebowld.Dat
de een dit beter afgaat dan deandere bleekwel uit het resultaat. Willy
Rozema wasdit jaar kampioen. 2' werd Rika Boeren 3' Arie Steenhuis.
De poedelprijs was voor Roelie Dijkema. Hierna kondenwe ons tegoed
doen aan eenwarm en koud buffet. Wat jeookopnoemt. het stond op de
tafels. Jeblijftaan het eten. 't isook allemaalzo lekker! Het valt dan ook
niet mee omvoorhet toetje nogeen gaatje open tehouden. En het toetje
isook niet teversmaden:pudding, ijs.vruchten.Zoek maaruit.Zorondals
een '1iek' gingen we huiswaarts.

Nieuw seizoen
Inseptember begintdegymnastiekweer. Nieuweleden, zoweldamesals
heren. zijn van harte welkom. Uweet het. beter bewegen is goed voor
ouderen. Ons oudste lid. de 88 jarige mevrouw Tepper, mist bijna nooit.
Dat is wel een bewijs dat het heel gezellig is.

Roelie Dijkema

AI gauwontstondergroepjefietsers
en gezamenlijk fietsten we richting
Bedum en over het fietspad Grote
Haver richting Onderdendam. In
Fraamklap aangekomen werd ons
formulier " afgestempeld' door de
controleposten. Roelie Dijkema en
Roelf Jansen enwerdenwe getrak
teerd op een gratis consumptie.lk
ken dezeplekalleen als afstempel
post voor een schaatstacht en ben
nu weer eenervaring rijker. Na deze
pauzegaanwe vanuit caféTuitman
rechts en gelijk links. richting Wes
terwijtwerd.
Kauwend op allerlei traktaties van
ploeggenoten, fietsen we richting
Stedum en nemen vervolgens een

fietspad met twee loopbruggetjes
richting Thesinge. In café Molen
zicht aangekomen hebben we ons
keurig afgemeld na het volbrengen
van de fietstocht en alsbeloning zal
het fel begeerde vaanije thuis wor
den bezorgd.

Aandeze fietstocht hebben 36 men
sen meegedaan en dat is voor de
organisatoren. Roelie en Roelf. ze
ker stimulans om volgend jaar weer
een fietsroute uit te zeilen. Dit was
de 23' route diehet stel heeft uitge
zet en was weer heel erg leuk en
gezellig.

Saskia Vaa rstra·Holrman

Beleef de wereld
onderwater met

duikschool i'üi)1

"'- \tlld6. <; .. ,. " 'Q

Van Introductieduik
tot Divemaster
• Duikopleiding
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
• (050) 5417941
• Grasdijkweg3
• 9798 TCGarmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groot pak persen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

L0 .0 nbed rij f" - - ..
N ••~ruutl uU
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 1535

KleineDoerak

. baby- en.
kinderkleding
van de betere

kwaliteit

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050) 5424519
Winkelcentrum Paddepod

Tel. (050 ) 5793111

Ha-l~

herbert koekkoek

Zomerexpositie in galer ;
en tuinen met werk uit
eigen atelier.

Gast-exposanten:
Erna Jans en
Kees van Raaij
Ton de Vreede
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Grasdijkweg 31a -9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228 "..

\

Open van 9.00 tot 17.00 uur

I

:lI
Wij hebben in Groningen3000 m' • ,
Ukunt ons daar vinden aan de Bornholmstraat 4
Telefoon (050) 3138600
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Fotograaf Theslnge:
WolierKarsijns050·3022071
Eind-redactie:
HillieRamaker·Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
annetteramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester :
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde
050-5411019
Rabobank Bedum-Deltzi]
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12,50 p.j.
Bij automatischeincasso € 10,00 p.j.
Postabonnees € 14,50p.j.
Prijsper krant € 1,25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.neU

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26of
G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 18Juni t8.00 uur.

Requiem voor eenKlapke.Het stalenvoetbruggetjeinThesinge,rechtlijnig zichverheffendboven een kabbelend
Maar, wordt vervangen door een Hoogholtje.

Erediensten
SOW gemeente
1 juni
19.00 uur Thesinge,ds.Oldenhuis;
Groninger dienst
Bjuni Pinksteren
09.30 uur Thesinge. ds. Struif
15juni
09.30 uur Garmerwolde,ds. Meyer
22 juni
19.30 uur Thesinge, ds. Slob
29 juni
09.30 uur Garmerwolde, ds. Tim
merman

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIERjBESTRATING

12

Agenda
van 23 mei tot en met 22 juni
Expositie in galerie Abbemaar te
Thesinge. Kerkstraat 9a. te1.050
5277886. IIse Brul (schilderijen) en
Karen Versloot, (keramiek) . Ope
ningstijdenvrijdag,zaterdag enzon
dag van 13.00-17.00 uur en voor
groepenook op afspraak. Zievoor
meer informatie :www.abbemaar.nl
tot 1 augustus
Openingstentoonstelling Gemeen
tehuisTen Boer"Kunst inTen Boer
: Expositie van kunstenaars wo
nend in de gemeente Ten Boer.
Openingstijden: dagelijks (ma-vr.)
9.00 tot12.00,maook 16.00- 18.00
uur.

~bbemaa ~
GALERIEla' H E E s c a l ti 11 • I J

Wisselende exposities

Cl>ei IÏllgstijden:
vrijdaK.:mlErdag-1IlIldaIl

van 13-00-17·(Xhu en op afspraak

Galeriell:Theeschenkerij Abbemaar
Keri<straat 9a

9797PO Thesinge
Tel. 0!i0 5277886

e-mail:plerie@abbemaar.nI
w.w<abbemaar.nl

tot 25 oktober
Zomerexpositie in en rondom de
oude boerderij van Metaalatelier
HerbertKoekkoekteThesinge.Elke
vrijdagen zaterdag openvan10.00
17.30 uur.
6,7,1 2,13,14,19,20,21 ,26,27 en 28
juni
Toneelgroep De Rijge speelt Ro
meo en Julia
zaterdag 7 juni
DemonstratieKarenVersloot :-Hoe
stookjeeen pot indevuurkorf",Van
13.00- 17.00 uur bij de Galerie Ab
bemaar teThesinge
13 en 14 juni
Feestweekend GEO
16 t1m 19 juni
Wandelvierdaagse gemeente Ten
Boer

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

dinsdag 17juni
Dagtocht reisclub Garmerwoldel
Thesinge
zaterdag 21 juni
- Roefeldag
· Plaatsing bankjes in Garmerwol
de
maandag 23 juni
- Garmerwolde: Zomerkeuring tui
nen
- BuurhoesJTen Boer; 20.00 uur:
Seniorenconcert Volharding. Toe
gang gratis

Stoomfluitjes
• Gevraagd
schoonmaakstervoor1ochtend per
2 weken. Ron Balkema, Garmer
wolde; 050-54199 42

• Gezocht
Goed tehuis voor 2 volwassen kat
ten. Jan Alix en Myla Uitham, De
Dijk 14,tel. 3023483

• Gevraagd
Oppasgevraagd voor ons huis en
onze dieren van week 28 Vm 32.
Kan ook voor één of twee week.
Fam. Groothuis 050 - 5416118


