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De groene vingers zijn (mee) verhuisd!
De Zijlema's. Na bijna zestig jaar verdwijnt hun naam uit Thesinge. Vertrokken naar Ten Boer. Lief en leed hebben ze gedeeld met de
dorpsbewoners, Hun leven speelde zich, net als dat van iedereen, af tussen hoogte- en dieptepunten, kraamvisites en begrafenissen,
feesten envergaderingen, werk enklantenkring, kerkenschool. Deze episode is wat Thesinge betreft afgesloten voorWillem enTrientje
Zijlema-Roeters. Om toch nietongemerkt weg te "sluipen" uit hetdorpvroegen ze mij (RK) omhen overdeze, voor hun belangrijke, stap
te interviewen.
De geschiedenis van deZijlema's
in Thesinge begint als de tienjarigeWillem in 1945 met zijn ouders
en hun gezin in het"oude huis van
Jansen", daar waar nu deBakkerstraat is, komt wonen. Op zijndertiende houdt de wispelturige Willem deschoolbanken voor gezien.
Naar buiten, niet stilziUen, aan het
werk in de "vrije" natuur. Bij de
boer. Als negentienjarige wacht
hem de - vervroegde - militaire
dienst, die toen nog 18 maanden
duurde. Na deze tijd is er geen
werk meer voor Willem en via via
komt hij terecht bij een paar boerenvrouwen in Luxemburg. De
landsgrenzen worden weliswaar
verlegd, maar de vrouwen eisen
een strak werkstramien. Dus veel
werken enlange uren maken. Willem houdt het een winter uit en
gaat snel weerop zoek naarander
werk. Hij verricht eentijdjeboerenwerk op Ellerhuizen bij de Hellinga's.

Melk/oop
In 1956 komt de kans van zijn
leven voorbij. Eriseenmelkloop te
koop van Niek Bouwman. Deovernamesom iswelgeteld drieduizend
gulden endal heeft dezehardwerkende dagloner natuurlijk niet in
zijnsokliggen.Gelukkig wordthem
een lening verstrekt en Willem
wordt melkboer. Ondertussen is
hij ook op vrijersvoetengegaan en
trouwt hij met kwekersdochter
Trientje Roeters uit Zuidwolde.
Willem. hij die de schoolbanken
haatte, gaat aan destudie. Intwee
jaartijd haalt hij drie vakdiploma's

en samen volgen ze de midden- dat demiddenstand. vaakeen gestandscursus. Willem gaat er met zinsbedrijf, werkt van 's morgens
demelkkar gevuld met boter, melk vroeg tot 'savonds laat.Geen sluien karnemelk op uit in de dorpen tingstijden. En dan kan het gebeu·
Thesinge, Garmerwolde en om- ren dat een mens het niet meer
streken. Trientje houdt thuis de redt. Willem, die intens leeft, alnering doende en zorgt ondertus- thans niet. Hij wordt overspannen
sen voor de kinderen. De zaak en met pijn in het hart doen ze de
groeit,het assortiment wordt gaan- melkzaak in 1966 over aan Johan
deweg uitgebreidtot een heus krui- Mollema, onze huidige ZDV'er.
deniersassortiment. Het huis
vraagt ook het noodzakelijke on- Tijd voor de kinderen
derhoud. Een drukke tijd. De tijd Ze verhuizen met twee zonennaar

het huisaan de Schutterlaannummer 7. Drie weken na de verhuizingwordt dederde zoon, Ronaid,
geboren. Trientje weet niet wat
haar overkomt. Zomaar tijd om te
wandelen met de kleinen, (er volgen nog twee zonen), rustig voeden en niet gestoord worden door
dewinkelbel.
Willem gaat als bedrijfsleider aan
de slag bij een groothandel in de
Stad. Zijn handelsbloed stroomt
daar weer'als vanouds, maar hij

mist de vrijheid van het altijd op smaakvol opgeknapt door de ZijIepad en veel buiten zijn.
ma's. 'Alles zelf gedaan," vertelt
Willem trots. Het bevalt hen goed
ophun nieuwe stek, maar Trientje
De tuin als uitlaatklep
Dit gevoel wordt in de loop der heeft het nog wel moeilijk als ze
jarengecompenseerd door het be- Thesinge met de molen en kerktowerken van een tuin van formaat. rentjesinde verte ziet liggen. Daar
Aardappelen, groenten, bloemen. ligt(nog)haar hart. Datisook geen
Het assortiment wordt uitgebreid wonder als je zo'n 45 jaar in het
met wel zo'n 20 soorten gewas- dorp hebt gewoond. Echter, begin
sen.
juni-tijdenshetevangelisatieweek's Ochtends vroeg voorafgaand end inTen Boer - wemelt het inde
aanzijnwerk en 'savondsnathuis- feesttent van de oud-Thesingers,
komst vindt Willemrust in de tuin. in de loop derjaren verhuisd naar
Rust. ondanks de zware lichame- Ten Boer. Eendorpmetdewinkels
lijke arbeid. ' Niets is zo rustge- enanderevoorzieningenop kleine
vend als het zien opkomen van afstand. Aantrekkelijk om de toeeen klein zaadje, verborgen komstige 'oude dag' door tebrengroeiend in de grond, uitwassend gen.
toteen mooi gewas,"isde mening Willem: ' InThesinge laten we wal,
van Willem. Tijdens het eentonige maar in Ten Boer vinden we weer
werk kan despanning van dewerk- nieuwe dingen: Dit wordt door
dag bezinken en frustraties wor- Trientje beaamd:'Wewonen weer
den botgevierd op de harde klei. ineen gezellige buurt en hebben al
Bovendienkunnen dorpsbewoners veel contacten gelegd. Doordat je
en passanten door middel van een tijdens deze mooie zomer alle dastandje met groenten eneen busje gen rondom het huis bezig bent,
waar ze het verschuldigde geld in gaat dat ook wel makkelijk. En het
gooien, meeprofiteren van dage- zwembad is dichtbij!"
lijks verse producten.
De siertuin is samengesteld en Bewuste stap
aangelegd volgens de ideeën van Willem en Trientje hopen nog lang
Trienije. Vooral na dewelverdien- te kunnen genieten van hun nieude VUT genieten ze van huis, tuin, we woonstee en woonomgeving.
de kinderen en deinmiddelsgebo- Nu kan dat ook nog. Ze zijn niet
ren kleinkinderen.
gedwongen door ziekte of ander
ongemak verhuisd. Een bewuste
En nu: vertrekken ...
stap. Ze fietsen vele kilometers
Vertrekken uit'ons mooi lukdörp- door het Groninger land en hun
ke", zoals Willem het verwoordt. vakantiebestemming is een exoVerhuizen naar een huis met min- tisch (ei)land in of aan de Middelder tuin, maar wel met slaap- en landse Zee. Ze blijven lid van de
wasgelegenheid op de begane Thesinger zangvereniging en de
grond. Na jaren rondkijken in de Thesinger volksdansgroep, dus
wijde omgeving van Thesinge komt alle banden worden nog niet doordeze kans voorbij. Een huis ge- gesneden. In de kleine moestuin
kocht aan de Triezenbergstraat. ontluikende slaplantjesalweer. De
Een huis in de dertigerjaren stijl, groene vingers zijn mee verhuisd!
gebouwd in de jaren zestig. Een
huis met veel sfeer. Zorgvuldig en
Roelie Karsijns-Schievink

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Schoolverlaters

Garmerwolde
Maar liefst negen kinderen hebben de OBS in Garmerwolde verlaten!
V.l.n.r. Robin ter Veld, Sophie Doijer, Jurjan Groothuis, KimV.d. Giezen,
Herman Dreise,Marissa Bakker,Saskia vanBruggen,GharlotteBenneker
en Liza V.d. Tuuk.
Saskia, t lza Herman, Robin, Marissa, SophieenKimgaan inmiddelsnaar
het Belcampo:Juqan en Gharlotte beproevenhun gelukop het Praedinius.
(F% : Henk Remerie)

Thesinge
Vanaf 'De lil" in Thesinge zijn acht kinderen overgestapt naar het
voortgezet onderwijs. Het zijn (v.l.n.r.) boven: Steffan Oudman, Markten
Gate, Gijs van den Berg en Effy Kruizenga: onder: Kees Veldman,
Monique Groothoff, Paulien van Beesten en Marianne Blaauw.
Kees gaat naar de Groene School en Effy naar het Willem Lodewijk
Gymnasium. GijsenMariannezitten op het Belcampo, Mark enSteffan op
het H.N. Werkmancollege, en Paulien en Monique op het Wessel Gansfortcollege. (F%: Wo/ter Karsijns)
Wij wensen alle kinderen veel succes en plezier op hun nieuwe school!

Jubileumconcert Harmonie
Warme bakker voor ieder eetmoment
2

De muziekvereniging 'Harmonie"uit Garmerwoldebestaat ditjaar 80
jaar en de Alpenjagers 30 jaar.
Dit willen wij vieren met een groot jubileumconcert op zaterdag 27
september in de Tiggelhal teTen Boer. Hieraan zullen meewerken
de Bigband uit Zuidwolde en het Jachthoomcorps uit Bedum. De
avond zal beginnen om 20.00uuren deentree is € 7,50.
He/bestuur

• De broodjes "Garmer" gingen grif over de strobalen.• In de Creahoek konden kinderen zich verkleden en opmaken. • Bij onze verkoopzuil
verwisselden veel foto's van eigenaar.

Hanengevechten
23 augustus 2003
Een geslaagd feestIWe hebben aan alle kanten geluk gehad:prachtig weer,gezellige sfeer" ..~~~l'
volop te eten en te drinken en veel publiek. Volgend jaar weer???
..
(Foto's: Henk Remerie; tekst: Winy Remerie en Hillie Ramaker)

Uitslagen hanengevechten
jeugd
1. Patrick van Zanten (een goede jeugdhaan); 2. Gert van
Zanten; 3. Jelle Vos; 4. Liza van der Tuuk (de eerste hen); 5.
Tjeerd Drabe en 6. Herman Dreise.
dames
1. Len; 2. Anita Stollenga en 3. Roos
Allen hebben goed gestreden; de strijdlustigste hen is Magonda
Bouwman.
heren

1. Rinus Bouwman; 2. Mark en 3. Robert Bakker (een goede haan,
jammer dat iedezak verloren heeft).
De strijdlustigste haan is Siebolt Dijkema. De prijs voor de grootste
pechvogel gaat naar Harrie Smit.

Streekfeestloterij
De prijzen zijn gevallen opdenummers: 179 (€ 125,-);342 (€ 75,-); 415
(€ 50,-), 472 (€ 25,-) en 1159 (€ 10,-).
Raboraadwedstrijd
Erzijn 204 formulieren ingeleverd. Het juiste bedrag was € 217,51. Eerste
prijs Wilma Tammeling (€ 75,-), twede Giny Kiel (€ 50,-) enderdedeheer
G. Ritsema (€ 25,-).

Het kleed van de NBvP, Vrouwen
van Nu, is gewonnen door Anneke Kattenberg. De
langste toeteraar bij dekraam van de 'Harmonie" blijkt Oran Aslan;
nummer twee wordt Johan Havenga.
De Feestweekcommissie bedankt iedereen die - op welke wijze dan ook
- heeft bijgedragen aan het welslagen van ditfeest. Denk o.a. aan dejeugd
(met als aandrijver Sietze Vliem) die het toch maar voor elkaar heeft
gekregen om dehanengevechten na zoveel jaar weer op poten tezetten,
de vier duikers (Karin en Jasper; Hanny en Gijs), twee EHBO'ers (Wilma
Tammeling en Douwe Tichgelaar),desponsors, muzikanten, jury (Dienco
Bolhuis, Jos Mocking en Grietje Uitham) ... en natuurlijk niette vergeten:
de deelnemers en het publiek.

• Carel Hazeveld houdt z'n verkooppraatje voor dedames Kreuze en Thedinga.• Lekkere jammetjes, cakes ...en mooie handwerken bij dekraam
van de NBvP.• Ook bij deschietvereniging geldt: Jong geleerd ...

Koffiemorgen Kerkhörn
seizoen 2002-2003
19 september
We zijn voortaan met vijf mensen
minder in Kerkhörn!
Na wat gepraat en koffie met cake'
koek wordt de financiële kwestie
aangekaart. Met de euro zijn we
slechter uit. Het moet een vrijwillige
bijdrage blijven, maar toch wel een
minimum van 2 euro. (Dat is toch
niet teveel voor twee ofdrie koppen
koffie/ihee met wat erbij?)

30 januari
Gedicht Seth Gaaikema: Eén keer
moet het begin zijn.
Verhaal Jan Boer: Sukerzaikte.
Onderwerp: Watersnood 1953.
Op devraag wat men vandeonderwerpen op dekoffiemorgens vindt,
blijktdatiedereen alles goed vindt.
Voor defeestdag inaugustus wordt
een afgevaardigde gevraagd.

27 februari
17 oktober
Gedicht: Zo optoog.
Herfst met regen en wind, vooral JaapReinders vertelt over hetboek
kou.
van Geert Mak: "De eeuw van mijn
Hillie heeft afgevallen kastanjes vader".
meegenomen. Ze draagt eensnoer
vankastanjes. Er zijnook een paar 27 maart
spinnenwebjes, een paard en pop- Het verhaal gaat ... over het geje van kastanjes. Takken van ver- slacht Pelleboer.
schillendekastanjebomenen soor- Verhaal Henri Wierth: Klemme.
ten kastanjes.
Hersengymnastiek (quiz).
Dhr. Pelleboer heeft een maïskolf
meegenomen en vertelt daarover. 17 april
Hij wil mij laten zingen: "Sikkels Witte donderdag.
klinken, sikkels blinken", maar ik Gedicht: Het kuikentje van de suiben niet bij stem.
kerbakker.
Paasbrunch: als ko nijn~es aan de
28 november
worteltjes geknabbeld ... en nog
Die bekende oude man is in ons veel meer!
land en heeft voor elk een cadeauJanna Star
tje meegenomen.
N.B.
19 december
Het nieuwe seizoenbegintop donBolleties met of zonder slagroom; derdag 25 september; vanaf 10.00
gelettes en bonbons.
uur is de koffie bruin. Zowel manJaap de Vries (man van ds. de nenals vrouwen zijn vanharte we/Vries) heeft twee schilderijen mee- kom.
genomen. Door hemzelf geschilderd. Hij vertelt hoe dat allemaal in
zijn werk ging. Inspiratie werd opgedaanopdewandelingen met z'n
vrouw langs de Stadsweg.

eoop

BEKKEMA
eoop oweigen sopermori
Hoofdweg 42 • Harkstede
telefoon 050 • 4041218
Bezoek COOP ook op internet:
w.w.eoop.nl

AFDELING VERS
• Slagerij . Vleeswaren
• Groente en fruit
• Slijterij. Kaas. Zuivel
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Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Hetty Boogholt op de kwelders bij Uithuizen. Eenplek waar zegraag komt
en inspiratie opdoet.

Galerie Abbemaar
Ook in Thesinge is een expositiein hetkader van "Noorderlicht", met
alstitel "Verstildegevoelens enmomenten". Van 5 september tlm 12
oktober exposeren Hetty Boogholt en Hans Sas er hun fotowerken.
De foto's van Hans sas (1941)zijn
gedrukt op barriet papier op het
formaat 27/36 en ingelijst inzuurvrij
passe-partout in 50/50 Barth lijsten.Deonderwerpen zijn: stillevens,
momenten en portretten. Op zondag 7 september isHansvan 13.00
tot 16.00 uurin de Galerie aanwezigom portret foto'stemaken.(Voor
deprijs van 25 euroeengesigneerde foto.)
De tweede exposant. Hetty Boog·
holt (1955), woontsinds november
1999 aan de L. V.d. Veenstraat in
Garmerwolde. ZijisgeboreninBierum, maar heeft daar maar even~es gewoond. Haar jeugd tothaar
tiende bracht zedoor inHolwierde;
daarna heeft ze in hoofdmoot in de
stad Groningen gewoond.
Voordat ze inGarmerwolde belandde, heeft ze ook nog een jaar in
Zandeweer gewoond. "Dat is een
heel mooi dorpje, maarwel erg ver
van de stad. Jammer dat in Garmerwolde alles is verkaveld, daardoor zijn al die mooie slootjes verdwenen.
Ikben eigenlijkschilder;kunstschilder. Ik schilder vooral landschap,
pen; de laatstetijd ook bloemen. In
april 2004 heb ik een tentoonstelling rondomdat thema. Ikben niet
iemand die in het veld gaat zitten
schilderen. Datheb ik wel gedaan,
maar dat bevielme niet. Ikreisveel;
dan loop ik ... of ik fiets. En maak
vakantiefoto's;vooral voor het licht.
Dat kun je niet onthouden. Alles
moet wel kloppen: 's morgensvalt
het licht erb.v,heel anders indan's
avonds. Verder is het een kwestie

van goed kijken ... en opslaan in je
geheugen:
Naast schilderen houdt Hetty zich
ook bezig met fotografie. "Een foto
bestaat uit meerdere laagjes. Die
schuif ikoverelkaar." Hierdoor ontstaat een heelverrassendbeeld; zij
schildert alshetwaremet foto's. "Ik
geef mijnwerk eenzo ruimmogelijke titel, zodat de mensen iets te
fantaseren houden. Soms hoor je
ook ietsnieuws en zien demensen
erheel anderedingen in.Dat isheel
leuk om te horen.
Ik werk met een gewone camera;
nietmet decomputer. Eigenlijk heb
ik een raar beroep: ik zit boven, ik
werk. Als ik boven ben, wil ik niemand zien. Je doet het heel erg
alleen. Maar op een bepaald moment moet je naar builen, jezelf
verkopen ...
Een schilderij is eigenlijk nooit af.
Op een bepaald moment moet je
stoppen. Dit is het: de kleur klopt.
het licht zit er in ... Dan moel je het
even wegzetten. En dan, over een
poos, kijk ik erweer na.
Het zijn stukjes van jezelf. Het is
leuk als mensen iets van je kopen,
maarik vind het wel fijn om te zien
dat het goed terecht komt. In 1995
ben ikecht begonnenteschilderen.
Dat fotowerk is wat intiemer, wat
kleiner:
In Thesinge zullen zo tussende 30
en 36 foto's van haar komen te
hangen. Hetblijktnog een heel werk
om ze op de juiste manier op te
hangen: het moet wel bij elkaar
passen. Ik ben benieuwd naar het
resultaat.
Hillie Ramaker-Tepper

BOUW v.o.f .

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garme rwo lde
T (050) 541650 1
F (050) 5419 268
I www.havenga .com
E inf o@ havenga.com
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Examentraining
per computer
Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.
Wigboldstraat 20
Ten Boer
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Jolanda Spraakman
He nd rik Westerstraat 26 - 979 1 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 I7

"DE LEEUW"
Voor:

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244
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Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om à/le merken
auto's in lopconditie Ie houdenen Ie brengen.
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Feesten
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Voor:
Dumperwerkzaamheden,
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Lageweg 20
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Wat doe je met 25.000 nieuwe buren?
Welke gevolgen heeft de aanleg van Meerstad, de nieuwste buitenwijk van Groningen?
Wie op een mooie dag in het vroege voorjaar van 2020 vanaf deAgriShop in Garmerwolde in de richting van het Eemskanaal kijkt, zal ze
achter denog bladerloze populieren heen enweer kunnen zien glijden: dehoge, wittezeilen van depleziervaart. Alsalles volgens planning
verloopt, is in dat jaar de aanleg van Meerstad afgerond. Een stadsdeel voor 25.000 mensen, gelegen rondom een groot en pasgegraven
meer.
Meerstad isdeeerstvolgende stadsuitbreiding van Groningen. Injuni is
het Concept-Masterplan gepresenteerd. Na de recente aanleg van
onder meer wijken als de Piccardthof, het Hoornse Meer, Kranenburg, de Held ... en dichterbij : de
Hunze, blijft de stad dus in hoog
tempo omringende gebieden opslokken. Op de kaarten inhet Concept-Masterplanisteziendat Meerstad rakelings langs Garmerwolde
scheert.De stadkomt dichterbijdan
ooit. Het geheel beslaat bovendien
eenenormgebied. Het 600 hectare
grote meer reikt ver oostwaarts en
is even groot als het Zuidlaardermeer. En de bijbehorende natuurgebieden liggen tot een heel eind
voorbij Harkstede.
"Meerstad is een manier om door
allerlei functies tecombineren - recreatie,water, natuur, bedrijvigheid
en wonen - toch een beeije zuinig
met je ruimte om te gaan: zegt
Marc Calon, die als gedeputeerde
van de Provincie Groningen nauw
betrokken isbijde ontwikkeling van
deplannen voor Meerstad. Metzo'n
optimistisch voortbouwende buurman, die deze keer een slordige
drie miljard euroheeft tebesteden,
doe jeergoed aan een kritische blik
op zijn plannen te werpen.

Overbelast
Wat betekent de stadsuitbreiding
voor Garmerwolde en Thesinge?

"De ruimtelijke gevolgen lijken beperkt te blijven: verwacht de Gemeente Ten Boer, bij monde van
beleidsmedewerker ruimte Ronaid
Klaassen. "Het Eemskanaal werkt
als fysieke barrière:
Wel verwacht hij dat het verkeer
over de N360,deRijksweg, zal toenemen."Inregionaal verbandwordt
nu onderzocht wat de beste oplossing is om de groei op te vangen.
Daarbij wordt gekeken naar eventuele alternatieve tracés. Deoplossingen voor de toenemende verkeersdruk moeten wat ons betreft
ook het hoofd bieden aan sluipverkeer rond dedorpen, nietalleen in
Garmerwolde en Thesinge, maar
ook in de andere dorpen in degemeente:
Volgensgedeputeerde Calon(PvdA)
hebben debetrokken partijen in de
plannen involdoende materekening
gehouden met de beperkte capaciteitvan de N360. "Deze weg is natuurlijknu alzwaar overbelast. Hetis
een smalleweg. Daar willen we het
verkeer van Meerstad eigenlijk niet
langs hebben: Dat verkeer wordt
straks geleid langs nieuwe en bestaande wegen aan de andere kant
van het Eemskanaal. Bovendien
komt er een nieuwe brug over het
Winschoterdiep, de Sontbrug, tussen de Driebondsweg en de Sontweg. "Onder het Eemskanaallangs,
dat is de bedoeling: benadrukt de
gedeputeerde.

Oliebollen

Lekker de lekkerste [

-------~~~------
~
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Woningmarkt
Behalve op het verkeer. zou de
bouw van Meerstad ook opde woningmarkt in onze gemeente van
invloed kunnen zijn, denkt Klaassen. Dat 10.000 nieuwe huizen in
het midden en hogere segment de
prijzen onder druk gaan zetten in
onze omgeving is inderdaad niet
zo'ngewaagde veronderstelling;het
aanbod neemt immers toe.Volgens
de voorlichter van de provincie,
Marike Ensing,isopvoorhand echterniet tevoorspellen ofdewoningprijzen zullen dalen. "Bij dit soort
projecten wordtwel degelijk gekeken naar eventuele concurrentie in
woningbouw indeomgeving,onder
andere door fasering en afgestemde woonmilieus. De provincie is in
ieder geval verantwoordelijk voor
een goed afgestemde woningmarkt
in de hele provincie:
Calon stelt dat die nieuwe woningen inMeerstad ook voordelen hebben: "Mensen die in de gemeente
Ten Boer en omstreken wonen en
een groter huis willen, dichter bij de
stad, die kunnen mooi in Meerstad
terecht."

recreatieve trekker van formaat
worden. Daar komt bij dat deaanwezigheid van een gigantisch recreatiegebied voor ondernemers
kansen biedt om geld te verdienen:

Samen problemen oplossen
En hoe zit het met de expansiedrift
van destad? Een oude angst steekt
dekop op. Meerstad wordtontwikkeld in nauwe samenwerking met
de GemeenteSlochteren. Het nieuwe woongebied zal voor een groot
deel ophet grondgebied van deze
gemeente komen te liggen. Klopt
de stad binnenkort ook aan bij de
Gemeente Ten Boer, met het verzoek een lapgrond aftestaan? "We
hebben gezegd: we gaan geen gemeentes herindelen, maar dingen
samen doen: zegt Calon. "Dat betekent dus ook dat wegeen stukjes
grondgebied van de Gemeente
Slochteren, Ten Boer, of Haren bij
deGemeenteGroningengaanvoegen. Daar voel ik niks voor. Maar
datbetekentwel dat diegemeentes
- als ze zelfstandigblijven, en daar
kiezen wij dus voor -ook mee moeten helpen de problemen van de
Recreatie
stad op te lossen. Iedereen rijdt
Voor wieervan houdt,biedtde nieu- bijvoorbeeld op zaterdag met de
we stadsuitbreiding veel recreatie- auto naar Groningen, doet daar
ve mogelijkheden."Het meerisniet boodschappen en gaat naar de
alleen bedoeld voor demensen die schouwburg. En de helft van de
er wonen: vervolgt Calon. "Het is mensen in de omgeving werkt in
voor mensen dieinde stad wonen, Groningen. We profiteren allemaal
maar heel nadrukkelijk ook voor van destad.Dankan het niet zo zijn
mensen van buiten. Het moet een dat je vervolgens weigert mee te

helpen de verkeersproblematiek
rondom diezelfde stad op te lossen."

Be/eid Gemeente Ten Boer
Zo geredeneerd, is het dus niet
ondenkbaar datvroeg oflaat ophet
grondgebied van Ten Boereen(deel
van een) Groninger stadswijkwordt
gebouwd. Wat is het beleid van de
Gemeente Ten Boer bij uitbreidingen van de stad Groningen?
Klaassen : "Het is in regioverband
duidelijk dat de Gemeente Groningen tegen haar grenzen aanloopt.
Wij verwachten dat inde toekomst
de Gemeente Ten Boer in beeld
komt als opvang van woningbouw
van de stad. Het beleid van deGemeente Ten Boer is erdan op gericht deze woningbouw in het dorp
Ten Boer te concentreren. Dit om
het draagvlak voor voorzieningen
zo groot mogelijk te krijgen en om
het gebied rondom Garmerwolde
en Thesinge landelijk en open te
houden."
Galon: "Als wij bijvoorbeeld twee-of
vierduizend woningen in Ten Boer
zouden bouwen, dan zou die weg
langs het Damsterdiep nog veel
drukker worden. Wij gaan natuurlijk
zodicht mogelijk tegen destad aan
bouwen. Jemoet wel een beetje je
verstand gebruiken."

de gemeente niet meer geïnformeerd dan bijvoorbeeld Leek," zegt
Klaassen.
In het overleg van de RegioVisie
denkengemeenteninderegioGroningen-Assen na over een gezamenlijke toekomst. Waarom is de
GemeenteTen Boertot nu toe niel
actief betrokken geweest bij het
ontwikkelen va n de plannen voor
Meerstad?
"Daarop kunnen wij geen antwoord
geven," zegt Klaassen. "Hiervoor
zou u de projectorganisatie van
Meerstad moeten benaderen. Het
isgebruikelijk datwanneer deplannen in procedure gebracht worden
(bestemmingsplan) deomliggende
gemeenten betrokken worden."
Dat klinkt nogal formeel. Marc Galon legt uitwaarom Ten Boerniet bij
de plannenmakerij heeft aangeze.ten: "Dat is omdat we echt aan de
zuidkant van het Eemskanaal blij·
ven. Het gebeurt op het grondgebied van de Gemeente Slochteren
en de Gemeente Groningen."

ge landelijk en open wil houden,
moet ze zelf met plannen komen
om dit doel optimaal te realiseren.

renzijnvoor enkelewandelpaadjes.
- En wat tedenken van bijvoorbeeld
een fiets/wandelbrug bij Garmerwolde over het Eemskanaal? Wie
daar oversteekt,belandtbijna rechtstreeks in het hart van Meerstad.
Dat kan misschien een impuls betekenen voor Garmerwolde ten zuiden van deRijksweg. En het isvast
interessant voor Meerstad zelf,waar
detoekomstige bewoners evenmin
zitten te wachten op een Eemska·
naai als niet teoverschrijden grens.
Duur? Ergens opeenopslagterrein
van de Gemeente Groningen ligt
nog wel een aardig afdankertje: de
pas verwijderde oude spoorbrug
over het Van Starkenborghkanaal.
Bij de verwijdering hiervan suggereerde iemand - was het wethouder Willem Smink? - al dat deze
ergens anders maar als fietsbrug
moest gaan dienen. Het is nog een
fraai historisch object ook. Wees er
op tijd bij Gemeente Ten Boer!

Oude spoorbrug
Waaruit zou die inbreng van Ten
Boer dan kunnen bestaan? Als al·
lereersteaanzet hier alvast wat losse ideetjes.
• In Meerstad is veel ruimte voor
natuur. Dat past heel goed bij lanGemiste kans
delijk en open. Dus waarom niet
De plannen voor Meerstad zijn dus eens kijken waar en hoe rondom
helemaal los van welke inbrengdan Garmerwolde en Thesinge meer
ook van de Gemeente Ten Boer tot natuur kan komen? Natuur als bufstand gekomen. Dat lijkt een ge· fer tegen de oprukkende stad, die
miste kans. Als Ten Boer pas met nu immers zelf nog geen plannen
eigen suggesties aan komt zetten heeft met Thesinge en Garmerwolop het moment datde procedures de.
Dan kom je toch automatisch uit voor het bestemmingsplan gaan - In Meerstad is veel ruimte voor
beginnen, dan zullen dealgedetail- recreatie. Dat past eveneens goed
in de buurt van Thesinge en
Garmerwolde?
leerd uitgewerkte plannen niet een- bij landelijk en open. Waarom niet
"Dat denk ik niet," zegt Galon. "We voudig meer aan te passen zijn. een aantal wandelpaden aanleggen
gaan nu eerst Meerstad doen en Zou het niet beter zijn als Ten Boer langs en door deweilanden;recreadaarna gaan we de stad veroch- als degesmeerde bliksem probeert tie op z'n Engels? Het moet niet
ten. Dus zijn eropditmoment geen aan te schuiven bij de planners?
moeilijk zijn enkele fraaie routes te
Edzard Krol
plannen om die beide dorpen aan Geen van debetrokken gemeenten bedenken. Waar deburen drie mil·
de stad te plakken."
ligtimmers opeen eiland. Ze liggen jard tebesteden hebben, daar moet
Geen plannen opkorte termijn,maar aan elkaar vast, delen liefen leed, ervoor Ten Boer toch wel een dui- Meer informatie:
al wel gedachten over een volgen- zelfs al vormt het Eemskanaal een zendste van dat bedrag los tepeute- www.meerstad-groningen.com
de schrede van de stad in de rich- moeilijk de nemen hindernis. Sating van Garmerwolde en Thesin- men problemen oplossen, waar
ge. Want wat gebeurt er als, in de Marc Galon het over heeft, betetermen van Galon,destad eenmaal kent ook samen plannen bedenken
isverdicht? Zullen Garmerwolde en en je niet verschuilen achter forrneThesinge dan het einde van deze Ieprocedures en niet afwachten tot
deander jevoor een voldongen feit
eeuw nog halen?
plaatst.
En hoe aanlokkelijk het uitgangsGeen inbreng
De Herv. Kerk (klooster) is beide dagen van 10.00·17.00 uur geoOm verschillende redenen zou je punt van Ten Boer ook is om Garpend. Op zaterdag is er van 13.00-17.00 uur calligraferen voor
verwachten dat de Gemeente Ten merwolde en Thesinge landelijk en
kinderen.
Boer al vanaf een vroeg stadium open te houden, dat hoeft nog niet
heeft meegedacht en meegewerkt te betekenen datde gemeente op
Alleen op zaterdag geopend:
bijdeontwikkeling van deplannen. dit punt van zijn taak is ontheven.
. detuin van Menno en Dineke
Gezien de aard, schaal en ligging Niks doen, omdat het doel - Gar- Herbert Koekkoek
van Meerstad zou dat bijna vanzelf- merwolde en Thesinge landelijk en
• boerderij Buist
sprekend zijn. Niet dus. De Ge- open -alisbereikt. datgaat niet. De
- boerderij Koert Tijdens
meente Ten Boer wordt slechts - stad komt dichterbij. Wie afwacht,
- de molen
passief, als ontvangende partij - via terwijl anderen vrolijk doorgaan met
- de smederij
de bijeenkomsten van de RegioVi- het bedenken van plannen,die delft
sie opdehoogte gehouden van de het onderspit. Dan kun je ook je
In de Kloosterkerk te Thesinge en in de kerk te Lellens is 'een
eigen doelstelfingen niet meer
ontwikkelingen van Meerstad.
routebeschrijving te verkrijgen van de boerderijen "Boerenbouw".
"Ten Boer wordt (over Meerstad) in verwezenlijken. Als de Gemeente
RegioVisieverband als naastliggen- Ten Boer Garmerwolde enThesin-

Open Monumentendag Thesinge
13 en 14 september
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Fotomanifestatie
"Noorderlicht"
In het kader vandeGroninger fotomanifestatie "Noorderlicht", welke op6
september op diverse locaties in stad en provincie Groningen van start
gaat, exposeert de FotoGroepGarmerwolde wederom in de Ned. Herv.
Kerk. Vanaf 10 september tJm 12 oktober zal deGarmerwolder kerk op
woensdag-, donderdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00
uur geopend zijn voor de manifestatiebezoekers. Daar de expositie is
opgenomen in deofficiële "Noorderlicht" tentoonstellingsroute zullen ook
veel bezoekers van buiten Groningen deexpositie in Garmerwolde gaan
bezoeken.
thema "Damsterdaip van Stad tot
Ziel" te gaan geven. Hetgeen beteDe bouwers plus de initiatiefnemers van het JOP in Garmerwolde.
kentdat het Damsterdiep vanaf de
stad Groningen tot aan Delfzijl in
(Foto: Henk Remerie)
foto'szal worden weergegeven. Inmiddels zijn er al prachtige foto's
gereed, zodat ook deze expositie welke gehoudenzal worden op 7,8,
g en 10 mei van het volgendejaarOp vrijdag 22 augustus was de officiële opening van het JOP De fotogroep heeft plannen om de voor degroep weer een succes zal
(Jongeren Ontmoetïngs Plaats) aan de Oude Rijksweg te Garmer- jaarlijkse grote groepsexpositie in gaan worden.
wolde. Burgemeester Pot telde af, waarna deheer Wigboldus (voor- bovengenoemde kerk voor 2004 hel
Auke Kuipers
zitter Dorpsbelangen) en mevrouw Zwerver (wethouder) om het
hardst pompten. Daarna werd het Jop uitgeprobeerd doorde ouderen; en was er een barbecue voor de jeugd.

Opening JOP

"Het is niel van bovenaf opgelegd,
de jeugd heeft de plek zelf uitgezocht. Het is een project voor jongeren, door jongeren: aldus mevrouw Pot. "Een eigen plek geeft
warmte."
Jan Wigboldus wijst erop dat het
dorp ervanaf het begin achter heeft
gestaan. "Dhr. Frenkel is met de
jeugd opstap geweest en heeft een
dergelijke "boshut" in Zuidlaren beo
zocht. Carel Hazeveld meldde zich
meteen als vrijwilliger om tehelpen
bouwen; hij werd ijverig geholpen
door deheren Wolters en Frenkel.
Ook dehulp en beschikbaarstelling
van materialen door de firma Ha-

venga wordl zeer gewaardeerd."
Het iseen prachtig honk geworden,
een beetje afgeschermd van het
dorp.Aan deachterkant komen nog
klimplanten.De ouderen zijn erbest
een beetje jaloersop.Zij willen graag
een avo (Ontmoetingsplek Voor
Ouderen) middenin het dorp: er
moet ook iets te zien zijn ...
Hiflie Ramaker·Tepper

N.B
Shery/Hoeks/ra is driftig opzoeknaar
debeide waterraketten. Wiebrengt ze
bij haar terug, tel.: OSO 541 7517.

Beleef de wereld
onderwater met
duikschool

,.
"'1"~d " .;; .. . . " IQ

HOV ENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
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Van Introductieduik
tot Divemaster
• Duikopleiding
• Duikreizen
• Verhuur duikmateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!

Telefoon (0598) 431135

(050) 5417941

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD
• (5IER )BE5TRATING

•
•
•
•

Grasdijkweg 3
9798 TC Garmerwalde
infa@aquadonna.nl
www.aquadanna.nl

Het is de bedoeling om plm. 45
foto's, bijeengebracht door Cheryl
Hoekstra, Katja Havenga, ElsKnolLicht, Gerrit Ier Veer, Henk Tunema, Kees Kwant en Auke Kuipers,
te gaan exposeren. Het thema zal
worden verwoord in "Impressies in
Detail".

NazomerfeestThesinge
30 augustus
15.00-16.30 uur:
16.30-1 7.00 uur:
17.00-17.15 uur:
17.15-18.00 uur:
18.00-21.00 uur:
21.00-24.00 uur:

Idols! Wie wordt Super Idol van Thesinge?
(voor alle leeftijden)
Straatmuziek
Onthulling kunstwerk bij "het k1apke"
Wandeling door het dorp met uitleg over de
archeologische vondsten
Straatmuziek en eten
Openluchtoptreden van "Swamp"

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
La ndbouwmachin es
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

B.......
U......
R1 NGA

--JIIt-............

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

sanitair en verwarming
Dorp sweg 28 - 979 8 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050 -5493673

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

HOF STEDE~--:"7-;:,
~ CHI L D E R S

1
II:Jme"i te, Vee,
KOI,"2'O
!;733CTGroningen

W!nk~centrumLflW6nborg

tejfJfo oo 050 - 5 4 '4487

v.o.f.

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit
G .N. Sc hut te rl aan 28
9797 PC THESINGE
Tele foon 0 50 - 3 021957
Fax 050 - 3 0 21574

NIJDAM ~\

Goede ren gebracht in de
L. v .d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thui s
gebracht

Tevens:

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

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

Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparati e
GOED VOOR UW GOED

,
,,
~"'-'--<-J •
• • _.

Gazelle Scott-USA
Batavus
Be-One
Kom langs voor gratis Fietsmel ing
Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen

Racefietsen
Mountainbikes
Hybrid es
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Ad",.,,,,,,,,

Uw flets ook leverbaar via
BedrijfsFielsen Nederland en
Nationale FietsP rojecten
Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding
Fietss choen en
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes
Fietsdrag ers
Ac cessoires
Onderdelen

Ritsema

• •

VOR MGEVING

On twikkelen en d rukk en van visitekaartje tot complete huisstij l

•

Ruime col lectie fa milied rukwe rk

U

Textieldruk, zw artwit- en kleurkepieen van uit st ekende kw alite it

•

&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
C .N . Schurterlaan 46
9797 PC T hesi nge
telefoon
(050) 302 13 19
fax
(050) 302 11 82
mobiel
06 51533772

Voor bedrijvenenparticulier handel in:

+ Pallel· en magazijnstellingen
+ Magazijnwagens
+ Palletwagens

+

Kantoorkasten• Gebruiktekantoormeubelen
. • Enz.
• ''Top way" prol. aluminium
steigers. trappen enladders

Nijverheidsweg ·6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g.
050.' - 3022689
Fax
'050 - 3024834
MObiel
ll6. 51581046

UIT GEYERIJ

Boeken, pro ç ramrnaboe kjes, g idsen, per iodi eken, flyers etc

•

RijKsweg 8 3
979 1 A B Ten Bo er
(OSO)30 2 17 15
in1o@bluem ul e.nl

Eige n /ijk te creatie f en veelzijdig o m op t e noemen
Kom (' !"/U tsn q s v o or een vrijblijve n d s avies.

Ideeën uitwisselen kan voor b ei r;h> partije n vertri ssen d we r ken

div er s in groe nten & fruit

financiële
administratie

DRUKKERIJ:

Bij ons loop je binnen voor.....
•

AGRISHOP

Uw adres voor:

•

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - -_ . -r- - - - - - - - - - - - - - - -

Direde boerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen
~
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

Voor motor, bromfiet s
of fi ets naar
MOT O R HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . Ofl. SUZUKI dealer

Alle me rken onderdel en
en accesoires leverbaar
Prima service en rep arati e

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462
Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond
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De laatste koster van de kerk?
Op zondagmorgen29 juni j.1. overleed Harm Winters,onze koster van de
kerk. Hoewel hij reeds langere tijd ernstig ziek was,gebeurde het toch nog
onverwacht; net na z'n 53e verjaardag.

Het prachtige volleybal toernooi op het hoofdveld van de w GEO ter
gelegenheidvan hetSS-jarig bestaan werd, zoals eerder gemeld, gewonnen - en niétvoor de eerste keer - doorhet team van de firma Ritsema
Administratiekantoor uit Thesinge. V.l.n.r.: Sanne V.d. Berg, Hans V.d.
Berg, Rudy Noordenbos, Vera Brink, AdvanZalk, Wim Ritsema en Mieke
Zijl.

Startweek 2003
Het programma wordt georganiseerd door de Jeugdraad van de
SOW-gemeente GarmerwoldelThesinge. Alle onderdelen vinden
plaats in Thesinge; Garmerwolders elo zijn natuurlijk van harte
welkom!
woensdag 3 september
14.00 tot 16.00 uur: Verrassingsmiddagvoor alle basisschooljeugd;
georganiseerd door de leiding van
dekindernevendienst Verzamelen
op het sportveldje aan de Molenweg.
donderdag 4 september
18.30 tot 19.45 uur: Viswedstrijd
voor kinderen van 4 Urn 12 jaar.
Zoals elk jaar vindtde viswedstrijd
plaats aan De Dijk, tussen beide
bruggen.
vrijdag 5 september
Spectaculaire activiteit over en bij
het Maar. tussen beide bruggen.
Georganiseerd door disco First
Move en Thesinger jeugd. Wie legt
het snelst het traject (droog) af ...
We dagen iedereen vanaf 12 jaar
uit een poging te doen. Muziek en
consumpties aanwezig.
zondag 7 september
Startzondag: vanaf 10.30 uur staat
dekoffieklaar.Om11 .15 uur begint
een bijzondere kerkdienst voor ie10

Begin 1990 kwamen Harm, Alie en
de kleine Marjolein naar Garmerwolde. Harmvoetbaldeal langerbij
GEO, maar woonde in Lewenborg.
Daar wilde hij echter graag vandaan. Op eendag zei Wim Kiel:"Er
iseen huisje leeg in Garmerwolde.
Maar eriswel een maar bij:jemoet
koster worden van de kerk."
Harm solliciteerde; en werdaangenomen. De contacten met dominee
De Vries-Batenburg verliepen uitstekend en Harmdeed z'n kosterswerk met plezier. Hij was bereid
"alles' voor de kerk tedoen. Zo zette
hij het oude gebouw inde schijnwerpers, gaf het hekwerk een nieuw
laagjeverf, hing op Oudejaarsnacht
inhet klokkentouw -en genoot alser
veel dorpelingen op af kwamen •
verstopte met Pasen eieren voor de
kinderen van de zondagsschool,
versierde de kerk met Kerst, verzorgde rondleidingen aan toeristen
en onderhield degraven van dekerk.
Hij hield deboel goed indegaten:als
's avonds het licht op het kerkhof
aanfloepte, ging hij geheid even kijken. Toch wilde hij niet zelf op het
kerkhof liggen: "k Wil nait, dat ze
loater over mie hinmaaien."

En na de dienst ging hij naar het
voetbalveld ... Ook de kermis had
z'n hart; hij was dikwijls bij de familie Por te vinden. Toen Marjolein
groter werd, nam hij ook deschoolschoonmaakwerkzaamheden op
zich.
Harm was altijdinvoor een lolletje,
maar wilde wel voor vol worden
aangezien: "Laten ze zeggen hoe
ze erover denken, maar niet van
dat achterbakse gedoe." Z'n motto
was: "Nait soezen, mor doun."
In hetbegin van z'n ziekte maaide
z'n neef het grasophet kerkhof. Het
deed Harm pijndat dit deelvan zijn
kosterswerk later werd overgenomen door Fivelingo. Hoewel doodmoe van de behandeling, bleef hij
vooruitzien: "Wat ik nog ken, dat
dou ik." En recht voor z'n raap: Wat
hem niet zinde, meldde hij.
Wij wensen Alie en Marjolein heel
veel sterkte. Het valt niet mee om
zonderman ofvaderverder temoeten ...
Hitlie Ramaker-Tepper

dereen inde SOW-kerk in Thesinge. Voorganger is ds. Frenay uit
Mensingeweer. Na afloop kunt u
lunchen in "Ons Trefpunt". Na de
lunch zijn er Oudhollandse spelen Het negende Europees Kampioenschap Zoetwaterhengelen werd op
voor jong en oud. Tegen een uurof 12 en 13 juli in Nederland gehouden. Topvissers uit 23 landen
vier kunt u nog even nazitten onder verzamelden zich aan het Noord·Willemskanaal in Vries. En dat is
het genot van een hapje en een ook echt de absolute Europese top! Deze topvissers vissen met
materialen tussen de15.000 en25.000 euro. Hier konden wij natuurdrankje.
lijk niet tegenop.
De Jeugd- en Kerkenraad zouden
het erg leuk vinden als u ook bij Onze voorzitter van visclub "De centraal gelegen aan hetparcours.
deze activiteitenop dezondag aan- Goede Vangst" uit Garmerwolde Detoepasselijkenaam vanditjeugdwezig zou zijn. Als het u leuk lijkt, heeft er - in samenwerking met evenement was "Rshing For Ever".
kunt u zich bij de leden van de sponsor D. V.d. Velde, parketdoe- Speciaal voor dejeugdvissers was
Jeugdraad aanmelden: Ina van ren, Leek - voor kunnen zorgen dat er een compleet programma
Zanten 302 3610, Heina van Zan- wij mee mochten doen aan een georganiseerd metclinics wedstrijdten 302 3426, Willy Havinga 302 uniek jeugdkamp vissen voor de vissen en andere hengelsportspe2102, Fanny Groothoff 542 1535, jeugdleden uit heel Nederland. Sa- cialismen, spel en natuureducatie.
Annie Schutter 302 1519 en Sake men methun begeleider (Arend Kol)
Heidema 3021629.Opgeven vóór verbleven we in een tentenkamp, Nederland werdditjaarderde. Heel
3 september.
knap! Het was een vermoeiend
weekend met weinig slaap, maar
veel viservaring rijker.

EK Vissen

Klaas Kof enM an Kof

'Rubym~telier
Tafe ls worden door ons
op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
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Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers.
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

de-do . en vr. van 11.00 tot 17.4S uu r

zat erd ag van 10.3 0 tot 17.00 uu r

QUICK'S1EP
f LO OR

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde
Tel: (050) 5417517

De witgoed·
elektro specialist.

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890

JPCOM
computers

24 uurs-dienst

Sierbestrati ng

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

Showterras 3000 m 2

€ 549!

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Te lefoon (050) 5493228

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

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

p'!tt:

KUil.

'i'41~ltdl~t;fWd4;lrlta=
No o rd dijkerw eg 13

dorpsweg 59 garmerwo lde

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

Oo k voor reparaties & upgrades

9734 AS Groningen
T (OSO) 5421890
F (050) 5423778
I www.kuilre ln lglng .nl

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Elektra
Gas
Water
CV
Zink

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Te l. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

• 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
Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam. nl
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Redactie
Fotograal Garrnerwolde:
Henk Remerie05().54 19630
Fotograal Theslnge:
Wolter Karsijns050·302 20 71
Eind·redactie:
HillieRamaker·Tepper
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Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatischeincasso € 10,40 p.j.
Postabonnees: basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net
KopijInleveren bij Dorpsweg 26ol
G.N. Schulterlaan 16, ullerlljk
woensdag 17september 18.00 uur.

Foto van de maand
"Poehpoeh buurvrouw mus, wal is hel heet deze zomert"
"Nou, walgelijk gewoonI Kom, nemen we nog een duik in onzegerecyclede koekenpan?' (Foto: Henk Remerie)

Wist-u-dat ...

Erediensten
SOW gemeente

Agenda

zaterdag 30 augustus
Nazomerfeest Thesinge met om
7 september, Startzondag
17.00 uur de onthulling van het
11.15 uur Thesinge, ds. Frenay uit kunstwerk
Mensingeweer
Van 5 september tlm 12oktober
14september
Galerie Abbemaar: expositie Hetty
09.30 uur Thesinge, ds. Douma uit Boogholt enHansSas(beidenfotoHardegarijp
grafen). Met op zondag 7 septem21 september
ber van 13.00-16.00 uur: portret09.30 uur Garmerwolde, ds. Zuur foto's door Hans Sas. Open: vrijdag,zaterdag enzondagvan13.00uit Den Haag
17.00 uur.
28 september
09.30 uur Thesinge, dhr.Dijkstra Van 10september tlm12oktober
NH kerk Garmerwolde: Fotomaniuit Gasselternijveenschemond.
festatie "Noorderlicht'.
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.
13 en 14september
Open Monumentendag
woensdag 17september
De Leeuw; 20.00 uur: Lezing "Van
Langs deze weg willenwij iedereen heel hartelijk bedanken dievóór,
stal naar pluche" door Janneke
tijdens en na onze niertransplantatie. inwelke vorm dan ook, aan ons
Snijder (NBvP, Vrouwen van Nu)
hebben gedacht.
donderdag 25 september
Ook willen wij aan iedereen duidelijk maken wat een donor kan
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
betekenen om een mens dat leven terug tegeven zoals het altijd was,
zaterdag 27 september
en niet meer drie keer per week drie uren aan de dyalise te moeten.
- Van 13.00 tot 16.00 uur:
Wij hopen dat steeds meer mensen zich bewust worden wat een
Pompoenenmarkt Garmerwolde
donor kan doen, want een mensenleven is een hoop waard.
- TiggelhalfTen Boer; 20.00 uur:
Nogmaals: iedereen heel hartelijk bedanktlll
jubileumconcert Harmonie(80jaar)
en Alpenjagers (30 jaar)
Annelies Jelten en Renate Dijk

• de opening van hel biologisch
informatiecentrum "Het Geweide
Hof" te Garmerwolde door vertraging indebouw isuitgesteldtoteen
latertijdstip?
• het 99ste OSA-concert in de
Kloosterkerk van Thesinge opzondag 5 oktober zal plaatsvinden?
Het 1OOste concert isop zondag 16
november.
• Corine Hörmann, fotografe gespecialiseerd in pinhole fotografie,
op c.b.s. "De Til' eenworkshop met
depinholecamera aan twee verschillende groepen zal geven? De foto's
worden tentoongesteld.

Beste mensen,
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Stoomfluitjes
• Te koop aangeboden
jongensfiets, 24 inch, 8t'm 12 jaar;
050-5419538
• Te koop gevraagd
voedster (vrouwtjeskonijn) Lotharingen. Joopde Haan,050-3022057

Gym 55+
Donderdag 4september beginnen
degymlessen voor de55 plus weer.
Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Kom
eens meedoen, dan kun je zien dat
het erg gezellig is. We beginnen om
14.15 uur inde gymzaal teGarmerwolde. Na een uurtje sporten, gaan
we gezellig koffiedrinken inde kantine. En u weet het hè: bewegen is
goed voor iedereen, maar vooral
voor ouderen.
Roelie Dijkema

Presto op Kardinge
Hete zomers ... koude winters; hou
er maar rekening mee! Presto in
iedergeval wel. Bij voldoende deelname beginnen we inoktober weer
met schaatsen opKardinge.ledere
vrijdag van 17.00 tot 18.00 uur
gaan we erweer tegenaan: jongeren en ouderen. Wil je meedoen,
geef je dan op bij: J. Hartog, telefoon 050-541 97 34 of bij een van
de andere bestuursleden.

