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Een nieuwe uitdaging
Inoktobervorig jaar werd depastorievan deGereformeerdekerkinThesingeverkocht aan een jongstel uit Gelderland. Het dorpvroeg zich
af wanneer zij er inwilden trekken. Alleen inhet weekend waser leven indebrouwerij enerwerdnog helemaal nietgeklust. De reden hiervoor
is inmiddels duidelijk. Hans deRouwen Mieke van 't Hoog wonen er sinds begin mei definitief en willen hun verhaal graag vertellen voor
de dorpskrant.

Hans de Rouwen Mieke van 't Hoog, de nieuwe bewoners van depastorie in Thesinge.

Naar hetnoorden
Mieke enHanskomen uit
Ellecom. Ook daar woon
den ze in een door hen
zelf verbouwd groot oud
huis. Allebei werkten ze
als fysiotherapeut: Mieke
ineenrevalidatiecentrum
met kinderen en Hansin
een verpleeghuis op ver
schillendeafdelingen. De
omgeving van Ellecom is
prachtig.Vlakbij Doesburg
en Arnhem, in een echt
dorpse sfeer en met veel
natuurschoonindedirec
te omgeving. Bos aan de
ene kanten uiterwaarden
aan deanderekant.Vrien
den en familieleden be
grepen er niets van toen
zij van hun plannen ver
telden. "Je huis is klaar,
julliehebben allebei goed werk en
waarom moet jezonodigverkassen
naarhet hoge noorden?" was een
veel gestelde vraag. Ze laten ook
heel wat achter alsze inseptember
hun huisverkopen entotdecember
bij deouders van Hansbivakkeren
en in de weekends heen en weer
reizen naar Thesinge.

Verandering
Mieke voeldedebehoefte omweer
te gaan studeren. Jarenlang heeft
zij met plezier gewerkt alsfysiothe
rapeut.maar zijistoe aaneen nieu
weuitdaging. Haarkeuze isdestu
die "Godsdienstwetenschappen",
Uit de verschillende universiteiten
werd Groningen gekozen.
Voor Hans hoefde deze verande-

ring niet zo nodig. Hij had 't enorm
naarz'nzininzijnwerk. Fijnecoäe
ga's, interessantwerk met heel veel
variatie. Bovendien komt hij van
oorsprong uit Gelderland en was
heel tevreden over hun huis en
omgeving.
Mieke is van Zuid-Holland naar
Drenthe verhuisd met haar ouders
en heeft daarnadeopleiding Fysio
therapie in Arnhem gedaan. Daar
kennen ze elkaar van.
Deze grote stap had ook een aan
trekkelijke bijwerking. De huizen
prijs ligt in Gelderland aanzienlijk
hoger dan in Groningen. Van het
geld dat er tussen zat. konden ze
een periode vrij nemenomeen al
lang gewenste grote reis teonder
nemen.

De reis naar China
Begin februari landen zij na een
vlucht van elf uurinHong Kong. Ze
reizen eenmaand door het landen
noemen het een bijzondere erva
ring. "Er wonen heel veel mensen,
het isoveral evendruk. In degrote
steden zie je torenflats van zo'n
twintig verdiepingen. Het verkeer is
druk en chaotisch. Retsers rijden
kris-kras door elkaar en halen le
vensgevaarlijketoeren uitbijhetlinks
en rechts passeren op hun - met
bagage behangen - fietsen. Chine·
zen houden in onze ogen erg van
kitsch. Het rood is erg rood, roze is
zuurstokrozeen groen knalgroen. 's
Avonds zijn veel gebouwen verlicht
inalle kleuren van deregenboogen
debomen zijn vaak groen verlicht.

Jemist de oommunicatie
met mensen. Ook jonge
Chinezen spreken nau
welijks Engels en dedo
cumentatie isvrijwel niet
inanderetalenvooman
den. Het openbaar ver
voer isgoed. De treinen
rijden precies op tijd.
Zelfs toen het vanwege
het Chinese nieuwjaar
extreem druk was. Dit
betekent jaarlijks een
soort volksverhuizing,
omdat iedereen dit bij
familie viert."

Andere cultuur
"Deoverheidlijkthetliefst
het nieuweChina vanná
deCultureleRevolutiete
willen laten zien aan de
toerist.Datbetekent:ste

den met grote, nieuwe, fonkelende
en vaaklelijkegebouwen. Of nieu
we toeristische en commerciële
tempels vol met souvenirsdiewei
nig met religietemakenhebben. In
de kleine dorpjes zie je nog het
oudeChina. Mensen wonen incar
ré-vormigehuizen en bewerken hun
land meestal handmatig. Chinezen
zijn écht harde werkers. Hier en
daar zie je wat mechanisatie, bij
voorbeeld een kleine tractor. Hel
platteland isalstoerist moeilijk met
openbaar vervoer bereikbaar. Je
zou een gids moelen hebben om er
tekomen.Het eten isspotgoedkoop
en bijzonder lekkerI Het verse eten
wordtklaargemaaktwaarjebij staat
en voor een eurokwartje heb jeeen
oomplete maaltijd.



Truus Top

Naast de studie, het werk en de
verbouwing zullen ze zeker tijd
maken voor hunsportieve hobby's.
Lopen in Noorwegen of Engeland;
en zeilen, fietsen of langlaufen. En
hopelijk zit er nog eens een reis
naar Nieuw-Zeeland in.

Kleintje Delfsail

staat ook open voor andere moge
lijkheden. Mieke heeft er al een
aantal waarnemingen voor colle
ga's op zilten, In de zomermaan
dengaat ze inde verzorging bijde
Thuiszorg werken. Ze heeft dan
regelmatige werktijdenenkan meer
uren werken. In september begint
voor haar de studie.

'îesn
Als ik arriveer voor ons ge- Op maandag 7juli 2003 kregen we een voorproefje van Delfsail: zo'n 130
sprek staan Mieke en Hans schepen en scheepjes vertrokken vanuit Groningenvia het Eemskanaal
te balanceren op een stel- en het Damsterdiep naar Appingedam. Gedurende een aantal uren
ling om bij de dakkapel te heerste ereen gezellige drukte bij 'onze"sluisop deze zonnigemiddag en
kunnen.Alles wordt voor de werden erheel wat plaatjesgeknipt. (Foto: Winy Remerie)
volgende ochtend klaarge
zet, zodat er geverfd kan
worden. Hetbuitenwerkver
ven isdeeerste grote klus
aan het huis; voor het bin
nenwerk is een meerjaren
plan nodig. AI het werk zit
hun niet opde nek, ze zien
welhoehet allemaaluitpakt.
Hans zoekt inGroningen en
omgeving een baan. Bij
voorkeur werkt hij weer in
een verpleeghuis, maar hij

thuisfront. Verder op het Zuiderei
land treffen ze een totaal ander
landschap aan.Een tocht indeber
gen kost hen heel wat zweetdrup
pels. Vanaf een bergtop genieten
ze intens van het uitzicht over
besneeuwde bergtoppen,gletsjers,
watervallen en valleien met rivier
tjes. Onder deindruk van de hoge
golven in de Tasmanzee en het
bijzondere blauw van de ijsmassa
van de Frans Josef glacier reizen
ze per auto langs de Pacific kust
terug naar het noorden. ' In de
baaien langs de kust wordt op de
hoge golven gesurfd en je ziet er
zeeleeuwen, zeehonden en ping
uins. Wat een ervaring om tekam
peren aan het water met slechts het
geluid van zee, wind en vogels!
Nieuw-Zeelandheefteen bijzondere
indruk gemaakt door de schoon
heid, deruimte en de 'no worries"
cultuur."
Reizend langs dekust hebben ze
veel mooieplekjesgezien voor een
huis. Maar eerst gaan ze wonenin
demonumentalepastorieachter de

enorme kastanjebomen van
de Kerkstraat.

Nieuw-Zeeland
Beginmaart komen Hans enMieke
aan op het Noordereiland. In een
nationaal park lopen ze een track
door debush. Nadrie dagen lopen,
liftenze verder langs eenadembe
nemende route. Ze bezoeken een
Maori-stadjeen reizen per bus naar
Wellington. Daarnemen ze deferry
naar het Zuidereiland. Per speed
bootlangs de fjordenkust bereiken
ze het beginpunt van de volgende
track. Daarna kajakken ze drie da
gen op zee. 'Het is echt zoals de
plaatjes in de brochure: wit-gele
stranden,groen-blauwkristalhelder
water, zeehonden die om je kajak
heen zwemmen, kleine strandjes
om tekamperen, prachtigemaans
opgang .....: mailen ze aan het

Soms kun je zelfs de vis of kip
uitkiezen. Ook de kleurrijke mark
ten zijn schitterend. Wij waren
nieuwsgierig naar detotaal andere
cultuur van China en hebben. op
doorreisnaar Nieuw-Zeeland, ineen
maand veel gezien."

Installatietechniek VAATSTRA B. V.

24 uur service
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•• tr::. 9785 AD Zuidwolde Gr.
::.::. Tel. (050) 301 2832

www.vaatstra.nl
vaatstra@.'vaatstra .nl

Warme bakker voor ieder eetmoment

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:
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Hanengevechten in Gannerwolde
In devorigeGarmer enThesinger werdeen aankondiging gedaan dater eindaugustus weer hanengevechten overhet Damsterdiep zullen
worden gehouden. Bij vele ingezetenen van Garmerwolde, Thesinge en omgeving is wel bekend wat hiermee wordt bedoeld; nieuwe
bewoners zullen wellicht denken: wat is dit nu weer? Hieronder volgt de geschiedenis vande "hanengevechten in Garmerwolde".

Hanengevechten 1983

Zo'n dertig jaargeleden waren de
PlattelandsJongeren heel erg ac
tief in Garmerwolde en omgeving.
Het bestuur hiervan organiseerde
wel vaker spraakmakende evene
menten en op een gegeven mo
ment zat het toenmalige bestuur,
bestaandeuitPietvan Zanten,Henk
Veenstra, Jan van der Molen en
Anne Ubels te brainstormen over
hetuithalenvan een goede stunt. AI
pratende kwamen ze op het idee
om paalgevechten boven het
Damsterdiep te organiseren onder
de naam: hanengevechten. Deze
naam kwam nietzomaar uitdelucht
vallen, maar had een historische
achtergrond:tijdens Koninginnedag
werdeneraltijdspelletjesgeorgani
seerd voor de jeugd, dan hebben

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

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

G.N. Schutterlaan 10

OSO . 3021321

wehetoverdevijftigerjaren.Op het
sportveld werd een grote bak met
water neergezet. Aan de voor- en
achterkant werden stropakken ge
plaatst en hierop werd een lange
balk gelegd: een hanenbalk. Een
paar deelnemers moesten op de
balkgaan zittenenproberenelkaar
er met kussens af te slaan.
Wanneerje inhet water viel , had je
verloren. (Voor niet-insiders: een
hanenbalk is de bovenste dwars
balkineenboerenschuur.) De naam
vanhet evenement isvandeze balk
afgeleid.

Hoe verder?
Het plan waser, denaam waser ...
maarnudeuitvoeringnog.Het Dam
sterdiep is vrij breed; waar haal je

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

1 ~ --oIO ..- ~ .... .. ·.s
Van Introductieduik

tot Divemaste r
• Duikopleiding
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
(0 50 ) 5417941
• Grasdijkweg 3
• 9798 TC Garmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

zo'n lange, rechte boom vandaan?
Uit Drenthe,uitLangeloo.Daarwerd
een lange, rechte boom uitgezocht
en gekapt. Maar hoe de boom in
Garmerwolde tekrijgen? Het inven
tieve bestuur wist overal een oplos
sing voor. Naast Piet van Zanten
woonde Kees Jansen, dieeen ver
voersbedrijf had en wel mee wilde
helpen.
Bijaankomst in Langeloo bleek de
boom echter een stuk langer tezijn
dan de auto. Maar, zoals Henk z'n
opa altijdzei: "As jeangsteg leven,
goa j'ook angsteg dood." En met dit
gezegde in het achterhoofd werd
de boom opdeauto gelegd en de
terugreis naar Garmerwolde aan
vaard. Zonder problemen kwam
men daar aan en de boom werd in

1981
de schuur bij van Zanten neerge
legd en helemaal geschild en glad
gemaakt. Om tevoorkomen datde
stam zou uitdrogen,werd hij in het
Damsterdiep gelegd en onderwa
tergehoudenmeteenspeciale con
structie.

Boven het waler
Numoest nog geregeldworden dat
de paal boven het water kwam.
Hiervoor moesten er steunders in
het diep geplaatst worden. Tegen
woordig laat je hiervoor een kraan
komen en die drukt er zoeen paar
palen in. Geziendebeperkte finan
ciële middelen moest het toen zelf
gedaanworden.Op eenomgekeer
deoliedrumstaande,werd met een
slei geprobeerd palen in de grond
te slaan. Dit viel niet mee, want ze

moesten bovenhands werken op
een wiebelige ondergrond. Maar
uiteindelijk is het gelukt; de paal
werd er naar toe gesleept, op de
constructie gelegd en met panlat
ten naar de vaste wal geschoord.
Vervolgenswerd ereen steiger naar
dewal gebouwd, zodat dedeelne
mers op de paal konden komen.
Het materiaal werd beschikbaar ge
steld door Reisiger (die later een
groot verhuurbedrijf begon).

Nu nog een jury
Dat was klaar. Maar als er een
wedstrijd is, moet er ook een jury
zijn en die moet het ook goed kun
nen zien. Daarvoor was wel een
goede plek nl. de brug, maar die
wasal ingeen jarenopen geweest.

De brug moest wel open, omdat
anders de afstand tot de deelne
mers te groot was en om heen en
weergelooptevoorkomen. Metman
en macht werd er aan gewerkt om
debrug weer draaiendete krijgen,
en dat lukte. Op degeopende brug
namen Jan van Zanten,Azing Maat
en Hendrik Wigboldus plaats als
allereerste jury.
Een nadeel van de geopendebrug
was dat alle deelnemers met een
bootje overgezet moesten worden,
maar erwaren vrijwi lligers genoeg.

Hetspel
De paal werd met groene zeep in
gesmeerd om hem goed glad te
krijgen. Dit werd tussen elkgevecht
gedaanomalleseerlijkte latenver
lopen. Er werden jutezakken met
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Delta van der Molen

kenl Garmerwolde was het eerste
dorp waar zoiets werd georgani
seerd; later begonnen veel meer
dorpen ermee. Op een gegeven
moment was het een aflopende
zaak enismen ermee gestopt.Wat
nog wel gebleven is, is de Feest
week dieertoen omheengebouwd
werd.

alserwat mis zougaan(wat geluk
kignooitgebeurd is). Het stro inde
zakken werd vervangen door bal
len. Om het wat aantrekkelijker te
maken, werden er allerlei dingen
om heen georganiseerd; zoals een
braderie opdeOude Rijksweg, bad
kuip races, een optreden van Babe,
enz.Op het hoogtepunt kwamen er
wel een paar duizend mensen kij-

(Foto's: Wo/ter Karsijns)

met RooieRinus en PeDaalemmer
speelde. Het evenement was een
groot succes en zeker voor herha
ling vatbaar.

Hoe ging hetverder?
De volgende jaren werd het profes
sioneler opgezet. Tijdens de ge
vechten lagen er mannen in duik
pakken inhet water om integrijpen

strogevulden elke deelnemer nam
eentje meeopde paal. In het mid
denaangekomen, gingen ze elkaar
met dezakken slaan om te zorgen
datde tegenstander z'n evenwicht
verloor eninhet water viel.Het was
verboden om debalkmet jehanden
vast tehouden. Wie uiteindelijkhe
lemaal droog bleef, had gewonnen.

Hoe verliep alles?
Er moest natuurlijk publiciteit aan
gegeven worden. anders kwamen
er geen deelnemers en toeschou
wers.lndeplaatselijke krantenwerd
daarom aangekondigd dat er ha
nengevechten georganiseerd wer
den in Garmerwolde. Dat viel ech
ter in verkeerde aarde bij de Die
renbescherming, die hier hevige
protesten tegen aantekende. Dit
was verboden inNecerland!Geluk
kig kwamen ze er al gauw achter
dat het niet om echte hanen ging.
Maar het zorgde wel voor publici
teit.en daarwas hetom tedoen.De
belangstelling was grootenhet aan
tal deelnemers ook.Veel toeschou
wers werden enthousiast toen ze
zagen hoe het ging engaven zich
ook op. AI gauw waren erstrozak
kenteweinig en moest er bijgevuld
worden. Hiervoor was echter nog
een oorzaak en daar hadmen geen
rekening mee gehouden: de zak
ken vielen in het water tijdens de
gevechten en werden loodzwaar.
Er voer eenbootje rond om dezak
ken weer uit het water tevissen en
aan dekantte gooien. Hierbij ging
echter ook wel eens iets misen viel
de "visser" in het water. Hilariteit
alom.
Aandekant stonden mensenklaar
om in het water te springen als er
iets mis ging. Om demensen inde
pauze tussendegevechten tever
maken, lag er een praam in het
Damsterdiep waarop de toen nog
onbekende"Bendevan BuffaloBill"

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

t; 050• 5421615

_ !tiJ

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

Prunusstra at 51
wijk: Se twerd

Telefoon (050) 541 84 68
Ambulant (050) 5736989

ve rzorgde voeten komen ve rd er

Examentraining
per computer

Vamor L.M.I. gediplomeerd

Theoriecu rsus:
dinsdagavond

19 .30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Autorijschool
VRIESEMA
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SOLITAIRE & GUIKEMA COIFRIRES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 • Ten Boer

sanitair en verwarming
~...........B.......U~RINGA

Dorp sweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

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

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

NIJDAM
Woldweg 6-8 • 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.n ijdam.nl

l
i~C~~ronir'Jgf'1fl
W.flkll'lcen'''''"~

/aleloon 050 ·5414481

IiJmedj ter Veer

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie

GOED VOO R UW GOED

@ Belga F.-e t sen _ """""ml••~bo<,Kaj"'. 272 9733 CT
• Cs.J.542 22 S2- Groningen ....F '~~l; ' ,.. ,... "'

R lJm e-'J çratJ:$ pa-1<efl!n r

•
Rijksw eg 83
9791 AB Ten Boer
(050) 30 217 15
info@bluemulent

Bij ons loop je b in nen voo r.....

[J rexte ld-uk, zwertwrt- en kleurk opieën van uitstekende kwaliteit

• Boeken, programmabOE'kjE"s, 9id~n . peerodreken , flyers etc

• Ontwikkelen en drukken van vutte kaartje tot complete huisstij l

• Ruime collectie famihedrukwerk

..
=!J.:..lU"'~""'~ • VORflIGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

._ - - - - - - - - - - - -- -.- .--.- - - - --- ---- --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - -

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus
Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefi etsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
K inderfietsen
Spec ials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
Bedt iJfsFietsen Neder land en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-k leding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Ki nderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderde len

Eigenlijk t e credoef en veelzijdig om op te noemen

Kom Ho IlS langs voor Peon vrijblijvend adv ies.

Id_~n ui rw;ssefM IciJn lIOOr Mide partJï'l'n lf(' rlrissend we r'en

=-

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schurrcrlaan 46
97lJ7 PC Thesinge
telefoon (050) 302 13 19
f.u (050) 302 I I 82
mobiel 06 5 J533772

VOOt bedrijven enpartleutler handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoori<aslen
• Gebruiktekantoormeubelen
+ Enz.
• "Top war" prof. aluminium

steigers, trappen enladders

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

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & fTllit~
• aardappelen
• scharreleieren

• "lees
• boerenzul vel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

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

Goeden gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Oft. SUZUKIdealer

Alle merken onderde len
en accesoires leverbaar

Prima servi ce en reparat ie
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zoals u kunt zien als u goed kijkt. Frits Stollenga, deeigenaar van deze
foto, vertelt dat het boerderijtje omstreeks de 17e eeuw is gebouwd.
Gaande deeeuwen is er wel het nodige verbouwd. Frits z'n grootvader
heeft bijvoorbeeldomstreeks 1900 debedsteden laten verwijderen.

De tweede foto (Ed Welling) is ge
nomen tijdens de sloop en laat

een mooi beeld zien van dege
binten van het achterhuis.

En nu, anno 2003. staat
er op deze mooie oude
plek een fonkelnieuw
woonhuis. (Foto Henk
Remerie). Heel bewust is
bij hetontwerpvandewo
ning het boerderijtype
aangehouden. Wat mij
betreft een voortreffelijke
invulling.

Henk Vliem

Dorpsweg 46a - 9798 PG Garmerwolde
Telefoon (050)5416252 - b.g.g. 5494814 - mobiel 06 - 15365529
Voor: Kano's - Visboot - Bootcaravan (met en zonderstuurman).
Wij brengen en halen dekano's waar u maarwilt!

Oliebollen

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

~
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Metamorfose Dorpsweg 46
De familie Flokstra (Jan, Bouchien en dochter Marian) is
momenteel druk bezig met de verhuizing naar het pand
Dorpsweg 46. Dat is u ongetwijfeld ook al opgevallen. Na
een paar jaartjes Stad komen ze weer terug naar Garrner
wolde. Een hele verandering.

In het afgelopen jaar is ook de "opstal" aan de Dorpsweg
veranderd. En wat voor een verandering! Redenvoor deredac
tie om dat met een paar foto's nog evenaan testippen.
Op de luchtfoto ziet u midden boven het welbekende "witte
boerderijtje". De foto isin 1970genomen door Bart Hofmeester
uitRotterdam. Toen bestond desloot langs deDorpsweg nog,

~
~

:..... t!!'~"&

<,~ _ DAMES- EN KINDERMODE

~ jolanda Spraakman

/
\. Hendrik Westerstraat 26 • 9791 CT Ten Boer

Telefoon (050) 302 34 17

Test of uw pensioen
uw carrière kan volgen .

Op de carrièreladder klimmen is leuk.
Maarals u uw pensioen niet laat meeklimmen,
moet u later een grote stap terug doen.
Hetzogenaamde pensioengatontstaatbij
steeds meer mensen.
Zet nu de eerste stap in de richting van een
goede financiële toekomst.
Kijk op www.rabobank.nl of bel 0900-0907
en maak een afspraak met de adviseur
van uw Rabobank.

."

Het is tijd voor de Rabobank.
I



Kunstwerk Thesinge
De gemeente Ten Boer heeft in het kader van het Plallelands Ontwikkelingsprogramma (POP) ruim 300.000 euro subsidie voor de
reconstruclie vande oude dorpskern in Thesinge ontvangen.

Noa honderd joar endelk t eerste po~e ien dithoes: Diekje nummer drij.
t Ismor goud datt nait ien ale hoezen zo laank duurt.
Karline en Marc: van haarten filesetaaierd. (Tekst + foto: Piet Huisman)

Jantina van derBroek

deafspiegeling was van dewensen
van dekunstcommissie.

Inmiddels is het werk voltooid en
heeft Folkert van Zanten uitThesin
ge model gestaan voor hel kunst
werk en heeft Gert Sennema een
les verzorgd voor zijn klas. Hoe het
kunstwerk eruitgaat zien,blijft voor
alsnoggeheim. Het werk zal op30
augustusfeestelijkworden onthuld.
De reconstructie en de plaatsing
van het kunstwerk hebben er niet
alleen voor gezorgd dat de oude
kern een fraaieraanzien heeft ge
kregen, maarzalvoor de inwoners
enbezoekersvanhet dorpookeen
blijvende herinnering zijn aan het
rijke verleden van Thesinge.

Oe kunstcommissie in hetatelier van de kunstenaar. Rechtsonder Gert
Sennema; vóór hen hetnog afgedekte schetsontwerp van het kunstwerk.

prachtige locatie en de opdracht.
Na uitgebreid overleg werd beslo
ten dal het kunstwerk diende te
verwijzen naarde rijke geschiede
nis van Thesinge. Ten eerste naar
Thesinge in de jaren vijftig dat bij
veel inwoners nog vers in het ge
heugen ligt en ten tweede naar de
kloostergeschiedenis. Bovendien
moest het kunstwerk een figuratie
ve brons worden en graag mini
maal 1.50 meter hoog.
Het zou natuurlijkgeen eenvoudige
opgavevoor dekunstenaar worden
om aan al deze eisen te voldoen.
maarnainspiratietehebben opge
daan opde locatie en gesprekken
met inwoners van Thesinge. ging
dhr. Sennema vol enthousiasme
aan degang.Op 10maart werd een
bezoek gebracht aan hetatelier van
dhr. Sennema in het stationsge
bouwtje van Grijpskerk, waar het
schetsontwerp werd onthuld. De
commissie was zeer onder de in
druk datdhr. Sennema ineen zeer
kort tijdsbestekzo'nprachtig schets
ontwerphad gemaaktdatzo'ngoe-

omwonendenverspreid,waarin om
ideeën werd gevraagd. Vervolgens
is een kunstcommissie opgericht.
bestaand uitRika Pot(burgemees
ter). Janny Zwerver-Roerig (wet
houder). Anton Drost (coördinator
reconstructie) en Jantina van der
Broek (beleidsmedewerkerwelzijn)
namens degemeente.Deafvaardi
ging van het dorp bestaat uit Kor
van Zanten. Hans van de Brand.
Koos Oudman enSusandeSrnidt,
De commissie wordt ondersteund
door Idavander Woudeartconsul
tancy.
De commissiekwaminfebruari voor
het eerst bijeen, waarna - na het
bekijken vanwerkvandiverse kun
stenaars - werd besloten om de
bekendeGroninger kunstenaarGert
Sennema uit te nodigen om een
schetsontwerp temaken.Dezewas
meteen zeer enthousiast voor de

Potje

De subsidie was onder meer be
doeld voorhet aanbrengen van nos
talgische verlichting, deupgrading
van het havemie. het vervangen
van de asfaltbestrating door klin
kers en de herbouw van hetbaar
huisjebijdeKloosterkerk.Hetwerk
gebied bevindt zich op het terrein
van het voormalige klooster Ger
mania. waarvan dehuidigeKlooster
kerk een restant is. De reconstruc
tieisinmiddelsgrotendeelsvoltooid
en heeft een schitterend resultaat
opgeleverd.Bij het haventje zal bin
nenkort echter nog een kunstwerk
worden geplaatst.

Draagvlak
De gemeente Ten Boer vond het
belangrijk dat voor het te plaatsen
kunstwerk voldoende draagvlak
onder de bevolking zou zijn. In ja
nuari isdanookeen enquête onder

BOUW v .o.f.

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (05 0) 541 65 01
F (05 0) 54 19268
I www.haveng a.com
E info@havenga.com

...............
NVOB
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Waar eindigt ûarnerwelde en begint Thesinge???
Geachte lezers: als dit stukje verschijnt is hethopeloos komkommertijd enwellicht zultu denken datdit zo'nstukje wordtmet oog voor
oeverloos detail, welke breed uitgemeten wordt met van die langlopende zinnen teneinde de bladzijde te vullen.

Yerenitint DorfJsóelanten Garmerwolóe

Erkomteen nieuw hek voor de kerk ... (Foto:Henk Remerie)

Alhoewel devorige zin sterk sugge
reert dat het met dit stukje inder
daad die kant uitgaat, ishet toch de
bedoeling dat hier een serieus pro
bleempje wordt uitgediept, name
lijk de kwestie "Waar eindigt Gar
merwolde en waar begint Thesin
ge".Daar bestaat, inelkgeval bij de
redactie van ditkrantje, regelmatig
enige verwarringover. De moeilijk·
heid zit 'm in deLageweg, dus de
weg tussen Garmerwolde en The
singe. Vooral dewat oudere redac
tieleden,waaronder ondergeteken
de. aarzelen vaak en houden het
erop datGarmerwolde ergens ein
digt opdeLageweg indebuurt van
de Schutterlaan. Zo dacht ik bij
voorbeeld dat de Martini·manege
tot Garmerwolde gerekend moest
worden.
Een enkeling houdt het erop dat de
Lageweg nergens toebehoort,want
die ligt buiten de verkeersborden
"bebouwde kom" van respectieve
lijkGarmerwolde enThesinge. Dat
kan natuurlijk niet, want hoe zou
dendebewoners dan geadresseerd
moeten worden.

Postcodes
Maar het postadres bracht een
manier om dit eens betrouwbaar
vast te stellen, want (zo heeft ie
mand me eens uitgelegd) depost
codes zijn met grote zorg opge
steld. Het komt er wat betreft de
postcodes op neer datzodra jemet
devoeten van destoep afgaat, de
postcode verspringt. Dit is ook zo
als je de weg oversteekt; dus de
linkerkant van bijvoorbeeld de
Dorpsweg heeft een andere post
code dan derechterkant. Het schijnt

- bbe ma a
GALERIE

IIJT " E E sc H ( .. I. f. • I J

Wisselende expositfes

~jden:

vrlJdaK. za!erdall' 200dag
van 13-00-17-00 uur en cp af5praak

GalenellTheesc:henkieri Abbemaar
I<et1<stnoat 9a

9797 POThes~
Tel. 050 5277886

e-mail:galerie@abbemaar.nl
_abbemaar.nl
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dat bijhet bepalen vandepostcode
rekening isgehouden met "natuur
lijke" barrières als water, spoor,
brug, weg, enzovoort. Dus als het
goed is,moetdepostcode versprin
gen als deLageweg het Maar over
gaat.
Eén van delaatstehuizen voor het
Thesinger Maar is die van loonbe
drijf Groothofl: Lageweg 22, 9798
TG. De tabel produceert dan de
plaatsnaam Garmerwolde. Na het
Maar is één van de eerste wonin
gen de Martini-manege: Lageweg
13a, 9797 TA. Inderdaad een heel
andere postcode, en detabel pro
duceert -pats -deplaatsnaam The
singe.Daarmee ishet wel duidelijk:
Thesinge begint over het Maar; het
water isdehuidige scheidslijn tus
sen beide dorpen.

Twijfel
Rest nog devraag hoe het kan dat

De vakanties zijn begonnen en dat
istemerken ook:deactiviteiten van
de diverse verenigingen staan op
een laag pi~e. Ook uw Dorpsvere
niging is invakantiestemming;veel
nieuws kunnen wij u dan ook niet
melden. Wel is er een bericht van
deKlankbordgroep binnengekomen
dat de financiering voor de res
tauratie van het hek en diverse gra
ven op het kerkhof rond is. Met
anderewoorden:erkomt een nieuw
hek voor dekerk, iets wat deaan
blik zeker ten goede zal komen.
Ook zal de entree van ons dorp
worden aangepakt: devreselijk le
lijke koekjestrommel (fietsenstal
ling) gaat verdwijnen en er komt
een nieuwe voor terug. Hopelijk
wordt het één waarop geen diverse
aanplakbiljetten geplakt kunnen
worden.
Binnenkort zal de datum van de
Najaarsvergadering worden bekend
gemaakt. evenalsdeactiviteiten die
gaan komen.Indevorige G&Theeft
deFeestcommissieualberichtover
het aanstaande Dorpsfeest op 23
augustus; elders inditblad vindt u
de historie van de hanengevech
ten.
Het bouwwerk voor de [onqe
renontmoetingsplek aan de Oude
Rijksweg vordert gestaag. Aan de

,.

sommigen wel eens twijfelen; en
zodoende heb ik even gesproken
met dhr. Van Huis. Die heeft lang
gewoond in de boerderij aan de
Lageweg 19,datisvlakbij deSchut
terlaan. Hij en zijn vrouw vertelden
dat de grens ongeveer 30 jaar gele
den bijhun boerderij lag. Het schijnt
dat degrens nog wel verder gele
gen heeft,ongeveer halverwege de
Schutterlaan bijdefam. Remkes op
nummer 23.
Ook het netnummer van de tele
foon was dat van Garmerwolde
(050), waardoor het wel eens lastig
was ze te vinden in het telefoon
boek. Wanneer het precies veran
derd is, wist Van Huis even niet zo
gauw, maar het moet ergens inde
jaren 70 zijn geweest; ongeveer in
de tijd dat het bruggetje over het
Maarisvervangen door een duiker.
In die tijd waren er ook allerlei
veranderingenindewaterstand en

laatste fase, het bouwen van het
dak, wordt door captain Carel Ha
zeveld met medewerking van de
heren Frenkel,Wolters en de jeugd
hard gewerkt. Zo krijgt ook Garmer
wolde een fel begeerde Jap!

Jongerencommissie Garmerwolde
Op vrijdag 22 augustus a.s.zal in
het bijzijn van vele instanties, ge
meente en provincie de officiële
opening van de jongerenontmoe
tingsplek door onze voorzitter, dhr.
Jan Wigboldus, worden verricht.
Natuurlijk zullen hierbij ook alle
dorpsbewoners, die hun steentje
hebben bijgedragen aan de tot-

werden een aantal poldertjes sa
mengevoegd; kennelijk zijn ertoen
ook wat namen opdekaart aange
past.
Ikzelfhad gegoktdatdenaam gewij
zigd was bij de invoering van de
postcode, maar 't is dus al eerder
gebeurd.

Helaas ontbreekt de tijd om met
Van Huis en anderen eens precie
zer de geschiedenis van de grens
optehalen.Want,omdat ikveel en
veel te laat aan dit stukje ben be
gonnen, resteren ermaar een paar
uur om 't bij Hillie aan te leveren.
Volgende keer beter.

KarelOrabe

N.B. Wie kan ons er meer over
vertellen? En/of heeft iemand nog
post met een oud adres? We zijn
benieuwd!

standkoming van een Jap voor de
jeugd van Garmerwolde, niet wor
den vergeten.
Na de opening zal er een fees~e

worden gebouwd met een barbe
cue en een drive-in film.Alle jonge
ren van Garmerwolde zijn van harte
welkom.Een uitnodiging,met daar
opvermeld detijd van aanvang en
de diverse activiteiten, zal begin
augustus aan iedereen worden ver
stuurd.

Wij wensen allen een paar fijne
vakantieweken.

AukeG. Kuipers



Slotavond OSS Garmerwolde
De jaarafsluiting van de OBSinGarmerwolde opdonderdag 26juni jl.begon om 17.00 uur met een barbecue. Om 19.00 uur volgde deplaybackshow.
met tussendoorhet Rad van Avontuur. Het was supergezellig, leuke acts,heerlijk weer. Kortom:het kon niet beter!Deze avond was tevenshet afscheid
van groep 8. Ook jufWilma komt nadezomervakantie nietterug: zijgaat lesgeven aan groep 3op de Huifkar inTen Boer. (Foto's: WilfemienFoekens)

De barbecue. "Meat Lcet", een act uitdeplaybackshow. Het Rad van Avontuur.

Van 25juli tot en met 31 augustus exposeren JanDits(schilderijen)
en Klaas Jan Wind (plastieken) in Galerie Abbemaar.

Nieuwe expositie Calerie Aóóemaar

JanDils (1942)is in 1980 afgestu
deerd aan de ABK Minerva 1e
Groningen en tekent/sch ildert al
vanaf zijn academietijd graag men
sen.Bij voorkeur mensendieinten
sief ergens mee bezig zijn, zoals:
sporters.musicien nu ook -opdeze
expositie tezien - mensendienaar
muziekluisteren en daaropallerlei
manieren opreageren. De werkwij
ze varieert van schetsmatig tot vrij
gedetailleerd. Het strevenblijft om
altijdeenzekere losheid tehouden.
Dit is meestal een kwestie van op
tijd ophouden. Zijnmotto over schil
deren. hoe gedetailleerd ook, luidt:
"Het moet wel verf blijven".

Het recente werk (klein plastiek)
van Klaas Jan Wind (1954) be-

staat meestal uit een samenspel
van verschillendematerialen.Veel
al metaal enkeramiekibeschi lderd
gebakkenklei,maarook lood,steen
en gelast messingikoperlbrons. De
spanning tussendezetweeuiterste
materialen (hard/zacht - moeilijk
vormbaar/uiterst vormbaar - vorm
vast/vormeloos) iseen fascinerend
gegevenvoor hem.
Inzijnbeeldenmaakt hij ook regel
matig gebruik van object trouve's,
omdat hij geboeid is door hetpro
ces van hetterugkerenvan cultuur
producten naar natuur endehoge
mate van achteloosheid waarmee
wemet de natuur omgaan.
De laatste tijd spelen het gefrag
menteerd zijn van onze samen
leving,onsbestaan, onze geschie-

denis, een belangrijke rol in zijn
werk, evenals de bio-genetische
ontwikkelingen.

Het toetje van de "Jazz-tour"
Op zondag 31 augustus, delaat
ste dag van deexpositie, speelt om
15.00 uur in de Kloosterkerk van
Thesinge het trio TRAZZ "jazz in
ruime zin".
Debezetting van dit trio bestaat uit
onze exposant Jan Dits (drums),
Jelmer Dijkstra (bas) en Martien
Stienstra (saxofoons).
Entree: 5 euro.

Vooren na het concert is er gele
genheid omdeschilderijenvanJan
Dits (musicienpubliek) endeplas
tieken van Klaas Jan Wind in de
Galerie tebekijken. Er isook koffie
en thee te verkrijgen. Ieder is van
harte welkom.
De openingstijden van de Galerie
zijn: vrijdag, zaterdag en zondag
van 13.00tot17.00 uur; voor groe
pen ook op afspraak (tel. 050-527
78 86). Zie voor meer informatie:
www.abbemaar.nl

Annemarie Wijffels
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Boekholt - Hensbroek
Brillen -Contactlenzen -Hoortoestellen
Win~e[centrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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'Verschrikkelijke scheelneester' gesignaleerd in Thesinge
Woensdag 25 juni is er in Thesinge een schoolmeester, genaamd Bulder, gesignaleerd. Deze man staat bekend om zijnbijzondere ideeën
over opvoeden: orde, tuchtendiscipline moeten van de jeugd van tegenwoordig weer welopgevoede kinderen maken. Meester Bulder is
danooknietbang ombehoorlijkestrafmaatregelen te nemen. Zo behoren bordplellen, lamphangen, voetspijkeren eneen opletklem tot zijn
vaste repertoire. De kinderen van Thesinge zijn hierbij gewaarschuwd!

Musical groep 7/8 van "De Ti!". (Foto:Saskia Vaalstra)

Gelukkig gaat het hier nietomeen kelijke schoolmeester". De musical
nieuwe leerkracht van basisschool is gebaseerd op het gelijknamige
"De Til", maar om de musical die boek van Dolf Verroen.
groep 7/8 heeft gedaan ter ere van Juf las het boek voor en iedereen
het afscheid van groep 8. En wat begonalvast tebedenkenwelke rol
hebben ze hard gewerkt aan deze hem of haar het leukste leek. De
voorstelling. musical kwam enderollenwerden
Een paar maanden geleden begon verdeeld. En dat lijkt makkelijker
het allemaal met het uitkiezen van dan het is.Want alsjeeen musical
de musical. De kinderen mochten hebt met 33 rollen en er zitten 14
kiezen uit drie musicals. Unaniem kinderen in degroep, dan moet je
koos groep 7/8 voor "De verschrik- even improviseren. Sommige rol-

lenwerdengeschrapt;sommige kin
deren kregen twee, drie of soms
zelfs vier rollen!
Daarna begonhetinstuderen. Elke
week moesten de kinderen twee
scènes uit hunhoofdkennenendie
gingen we dan in deklas oefenen.
Gaandeweg ontstonden ideeën
voor het decor en de kleding. De
kinderen hebben alles zelf bedacht
enontworpen; en zoging groep 71
8uiteindelijk inhet Trefpunt aande
slagmetbehangrollen, verf en kar
ton. Naeen paardagen hadden we
een schitterend decorenvanaftoen
oefenden we inhet Trefpunt.
Het oefenen ging steeds beter en
uiteindelijk was daar dan de grote
avond. De spanningen liepenhoog
op;kinderengluurdendoor degor
dijnen om te kijken of ze ouders,
broers en zussen ook zagen en
werden met deminuut zenuwachti
ger.
En wat waren ze goed! Iedereen
zat goed in zijn rol. Gordijnen gin
gen op tijd open en dicht. De kinde
ren bouwden helemaal zelfstandig

het podium om voor de volgende
scène. Achterde schermen kleed
den dekinderen die meerdere rol
len hadden zich gehaast om. Bijna
niemand vergatzijn tekst enerwerd
hartelijk gelachen om alle discipli
nairemaatregelenvanmeester Bul
der. Maar, dewraak van de kinde
ren was zoet en uiteindelijk werd de
verschrikkelijkeschoolmeester met
een raketderuimteingestuurd,waar
hij het vreselijk naar zijn zin heeft.
Hij wilde namelijk toch altijd al as
tronaut worden.
Alle kinderen kregen een roos en
daarna begon in de school het af
scheidvan groep 8.Voor allekinde
ren was er een speech, een mooi
boek en een cadeautje. Het was
een erg geslaagde avond en na
deze drukte is het tijd voor een
héééle lange vakantie om even bij
te tanken. En nu maar hopen voor
de kinderen in Thesinge dat hun
meesterof jufniet teveel tips heeft
opgedaan van de verschrikkelijke
schoolmeester!

EstherKlok

In het juninummer maakten wij melding van een oude waterput aan de Grasdijkweg tegenover
nummer 7. Dankzij de reacties van Janet Jansen uit Garmerwolde en Piet Huisman uit Thesinge
kunnen wij u er nu iets meer over vertellen.

Foto 's:De blootgeleg
de waterput aldGras
dijkweg (PletHUisman),
De kleine Meenje met
haar moeder en het
huisje aan de Gras
dijkweg tegenover
nummer 517. (± (932)

Hillie Ramaker-Tepper

holtenhokje boeten, as wc," vertelt
Fokko. 'Dou ik vief joar was, ben
nen we verhoesd noar Botterdörsl;
dat was in 1957.Doarnoa ist hoes
ke ófbroken, Hai mot alonbewoon
boar verkloard wèst weden, mor
dat wait ikzulf nail meer. Der luip n
sloot omtou; dij dam het Jacob
(Arends) nog nait zo laank leden
wegmokt."

hakken en vlogen wie met n gàng
noarbeneden ...van dijhogebultótl"
In 1949 verhuisden ze naar het
dorp en nam het echtpaar Ganze
veld-Dijkgal met dekleine Trieneke
er hun intrek. Zoon Fokko is daar
geboren."Wieharennog zo'nklaain

t Hoeske ston stoef aan wèg. Dij
regenbak zat achter t hoes, aan
knoalkaant. Nee, wie haren dou nog
gain pomp ...en ook gain aanrecht.
Je deden t gewoon op toavel ..."
Na het gezin Schaaphok kwam de
familie Maat er tewonen. Hun kin
deren Janna,Azing en Lammie zijn
eralledrie geboren.
Janna Hazeveld-Maat: "Summers
speulde t meziekkorps bie ons veur
t hoes, opt gras. En achter zat dij
regenbak; en doar weer achter zat
nmisbult. t Was n lutje hoeske met
twij bedsteden inkoamer. Der zal n
aanrecht in schuur; mien pahet er
n keuken in öftirnmerd, Wie haren
int begun nog gainwotterlaiden; ik
wait nog wel datt erkommen is.As
put leeg was. kregen we wotter van
Jan Kort,innmelkbus.Jan Kort haar
n hondekaar, doar mog ik welais in
zitten.Op nkeer kreeg hond kaar op

Ouue waterput

Volgensprovinciaalarcheoloogdhr.
Groenendijk stamt de put waar
schijnlijk uitdetweede helft van de
1Be eeuwen hoort bij het huisje dat
daar vroeger op die smalle gras
strook heeft gestaan. Meenje Jan
sen-Schaaphok.demoeder van Ja
net, is er geboren en leverde ons
bijgaandefoto'suitomstreeks 1932.
"Ikwas dou nog mor n lutje wichtje.
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De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

• MEUBElMAKERI J

Itadsweg 63 Ten Boer (050)3021383

/

Voor de complete
woninginrichting ~.~

zit u bij ons ,,-
op de eerste rang
Bij ons vindt utopmerken op hetgebiedvan:
gordijnen, lam inaat, binnen- en buitenzo nwerin g
en vloerbedekking' --,

/, .. ---- - I..-

lES

QUICK'SlEP '
f LO OR

auplng
t!!tit1·j
Dl•• PI~

"'irisette·

Q!!i!!f
...... iiI de Ploeg

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

zaterdag van 10.30 tot 17.00 uur

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 54 175 17

Tafels worden door ons
op maat gemaakt

van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg59 garmerwolde

Ook voor reparaties & upgrades

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garme rwo lde
Telefoon (050) 5493228

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

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

pt$f: KUIL
,jI4Ulcfll:Ut"44;12l1j:
Noord dijke rweg 13
9734 AS Gro nin gen
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www.kuilre iniging .nl

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Ko ldingweg 5 - 9723 HL Groning en
(Industri eterre in De Driebo nd)

050 · 5498416
www.nijdam.nl
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Foto van de maand
Achter Thesinge: hetkoren staat te rijpen in de julizon. (Foto: Wo /terKarsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Aemerie 050-541 9630
Fotograaf Theslnge:
Wotter Karsijns 050-302 2071
Elnd·redactle:
HillieRamaker·Tepper
Dorpsweg 26-050-5415335
annetteramaker@GAN.albracht.nl
Penningmeester:
KarelDrabe
Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde
050-5411019
AabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00p].
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabonnees: basistariel + pMO'
kosten
Prijsper krant€ 1,25
Hoofdartikelop Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren bij Dorpsweg26of
G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 20 augustus 18.00uur.

Wist-u-dat 000

• defoto'svandeschoolverlaters door een defect aan decomputer van
delam.Karsijns noodgedwongen zijndoorgeschoven naar de volgen
dekrant?

• ReinierBuringa inhet voormaligbankgebouwtje teGarmerwolde gaat
wonen?

• hij al druk bezig is met de voorbereidingen?
• depraktijk van dokter Friezema van 4 tlm 24 augustus is gesloten?

Voor spoedgevallenkuntuterecht bijdokter Ensing,GroeneZoom 13,
Ten Boer; tel. 050-302 14 87.

• met ingang van 1juli 2003 het secretariaat van de Vereniging Dorps
belangen Garmerwoldeis gewijzigd?De nieuwe secretaris isMarian
Baarda, L. v.d. Veenstraat 12, 9798 PL Garmerwolde:
tel. 050 541 42 05. E-mail : marianbaarda@planet.nl.
Zie voor meer gegevens: www.garmerwolde.net (via de knopDorps
belangen).

,Bokkesprongen
Opvrijdag 29 en zaterdag 30 augustus as, geeft rederijkers
kamer "Wester" openluchtvoorstellingen inhet openluchtthea
ter, Dorpsweg 60 teGarmerwolde.

Opgevoerd zal worden: "Bokkesprongen", een plattelandsblijspel
in drie bedrijven, geschreven door D.J. Eggengoor.
Een stuk over hebzucht, teleurstelling en echte liefde!

Aanvang beideavonden: 20.30 uur.
Entree 000. 1consumptie) volwassenen: € 5,00;

kinderen: € 3.50
Vanaf 1augustus kunt u kaarten reserveren bij:
Janna Hazeveld, tel. 050-54147 77.
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Agenda
tot 1 augustus
Gemeentehuis Ten Boer; tentoon
stelling 'Kunst uit Ten Boer'

Urn 31 augustus
Galerie Abbemaar: expositie Jan
Dits(schilderijen)en KlaasjanWind
(plastieken)

tot 25 oktober
Zomer-expositie in en rondom de
oude boerderij van Metaal-atelier
Herbert Koekkoek. Open: vrijdag
en zaterdag van 10.00-17.30 uur.

donderdag 21 äugustus
Dagtocht ANBO

vrijdag 22 augustus
Opening JOP Garmerwolde

zaterdag 23 augustus
Streekfeest Garmerwolde met o.a.
een streekrnarkt en hanengevechten

29 en 30 augustus
Openluchtspel Garmerwolde; aan
vang 20.30 uur

zaterdag 30augustus
Zomerfeest Thesinge met o.m, de
onthulling van het kunstwerk

zondag 31 augustus
KloosterkerkThesinge;15.00 uur:het
trio TRAZZ speelt 'jazz inni me zin'

Stoomfluitje
Voor de liefhebber
gratisaf tehalen:

Jaargangen Groei en Bloei en
Ariadne wonen.

Ine Hoejenbos, tel. 542 51 07

Erediensten
SOW gemeente
3 augustus
09.30 uur Thesinge,
drs. M. de Jager uit Delfzijl
10augustus
19.00 uur Thesinge,
dhr. Hof uit Wirdum
17augustus
09.30 uurGarmerwolde,
ds. vanWieren uit Haren
24 augustus
11 .00 uur Thesinge,
ds. TImmerman uit Bedum
31 augustus
09.30 uur Thesinge,
ds. Dingemanse uit Zwolle


