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IJsvereniging Presto al 125 jaar actief!
Hoe hetallemaal is begonnen, heb ik niet kunnen achterhalen. De eerste notulen dieik onder ogen kreeg, waren van 1909. Naar aanleiding
van de notulen door de jaren heen heb ik dit stukje geschreven. Het is zeker niet volledig, maar geeft wel een beeld van vroeger.

lijktelaateindigde.
Deverslagenindenotulenoverde
jubilea werden inde loopder jaren
steedskorter. Bij het 75-jarig jubi
leum in 1954 werd deavondopge
luisterddoorhetcabaretgezelschap
"De Bekketrekkers van Roden". In
1979 werd indeUniehet eeuwfeest
gevierd met een uitvoering van to
neelvereniging "Wester" enwerder
tot in de late uurtjes gedanst op
muziekvan de Alpenjagers.

DettavanderMolen

Gelukkigzijnertegenwoordigkunst
ijsbanen,wantmetdehuidige zachte
winters en dus geen ijs kan een
ijsverenigingindetoekomstweleens
overbodig worden. Maar we hopen
allemaal -denk ikwel-dat Presto ons
zal overleven, zoals hij al zo velen
voor ons heeft gedaan ...

lnterieur van café "De Leeuw" om
streeks 1936. Op de fol0 kastelein
Joh. Woldendorp.

Hoe ging vroeger hetorganise
ren vanwedstrijden?
Allerèèrst moest het natuurlijkvrie
zen. Zoora het ijshield, werden er
palendoorhetijsindebodem van het
Damsterdiepgeslagenomdebaan
teml'irkeren.Daarnawarendekeur
meestersaande beurt om het ijste
keuren,enwerdenerbaanoommissa
rissen benoemd die alles in goede
banenimoesten leiden. Er moest
besprokenworden waarde prijsuit
reiking was en wat voor prijzenhet
moesten zijn.Vaakwas het geldof
eenhorloge, maarin1911 hadden
ze kunstvoorwerpen.De eerste prijs
hadeen waarde van 25 gulden,de
tweede 12,50, de derde 7,50 en de
vierde 5gulden.

Er werdook gewoon voor de gezel
ligheid geschaatst door demensen
uithet dorp.Meestal werd erkruise
lingshand inhand geredenzoals op
de foto tezien is, ofallemaalaan een
langestok. De baanwerd regelmatig
geveegddoormensendieinde win
terwelwat bij wi lden verdienen.Het
was gewoonte dat elke schaatser
aan de baanvegereen centbetaal
de.Na het schaatsen schoof ieder
een aan,rond de kachel incafé "De
Leeuw"en werdergezellig gekletst
en eenborreltje gedronken.

Het 50-jarig bestaan werd gevierd
met eenfeestelijke vergadering bijB.
van der Molen op29 februari 1929.
Er waren140 mensenaanwezigdie
eerst naar een toneelstuk keken en
later naar een orkestjeluisterdendat
reusachtig speelde enonuitputtelijk
was. De voorzitter bedankte voor
eengenotvolleavondenschreefdat
heteenmooifeestwas, maareigen-

Bij het doorlezen van de notulen
bleekdat hetnietaltijd vaneen leien
dakjeging,vooral alshetgingomeen
eerlijke verdeling van de bijeenkom
sten en prijsuitreikingen. Er waren
vier kasteleins in het dorp en ze
dachten allemaal dat er een ander
voorgetrokken werd. Dit leiddewel
eenstotheftigediscussies.

Iedereen kent de L. van der Veen
straat; nu weet jeook wat hij onder
anderen was, nl. secretaris vanPres
to.

Er wordtaltijd beweerd datdewin- Wanneer het een jaar niet-vroor,
ters vroegerstrenger warendannu '~~erd ereen f~estelijke avondgeor
endat erelke winterwelgeschaatst ganiseerd. ln-1910 verliep dezeals
werd.Datisnietde waarheidgeble- volgt: -
ken. Toen Presto in Garmerwolde Feestelijke vergadering 26februari
werd opgericht, washet een koude 1910 ten huize van EB. van der
winter waarin wel geschaatst kon Moleninhet draaihuis. J
worden.Devolgendewintervan 1880 - Opkomst naar wensch want erwa·
was zeerstreng,duseengoedestart .renongeveer 140personen aanwe
voorPresto.Vandedaarop volgen- zig, die luisterdennaar de muziek,
de 68 jaren waren d~winters als lachten om de goochelt07re(l-van
volgt:24 slappe (zonderschaats ijs), " prof. Salinski, genoten bijde.voor·
27 normale, 4 strenge en 6 zeer drachten enzich druk onderling I'er-
strenge winters, namelijk: 1891 , maakten doorpraaqes van gisteien
1929, 1940, 1941, 1942 en 1947. heden en daarbij profiteerden van

_" alleswatmaarlekkerwas, vOClrzoo-
De eerste notulen dièbewaard zijn verde kastelekteroverbesChikken
gebleven,beginnenin1909;hetwas konen ditwasnogalzooiets.Gezellig
een koude winteren erwerdenwed- zaten we samentotruim2 uur; toen
strijden georganiseerd voor de le- deouderenzichgereedmaaktenom
den.Erwaren driecategorieën: jon- te vertrekken. Hetjongere deelbleef
gens tot16 jaar, mannen onder de nog een poosje, zoo werd ons I'er·
dertigen mannen boven de dertig. teld. En ze hebben zich vermaakt
De hoofdprijs voordemannenwas ook, voegde men eraan toe. Des te
een gouden horloge en voorde jon- beter!Als ereen feest ismoeten de
gens een zilverenhorloge. vroolijke gezichten meegenomen

worden, de zure zoo lang opgebor·
• gen in de onderste kabinetslade! 't

Was werkelijk eenmooi feest! L. van
der Veen

Schaatspret op het Damsterdiep op
22december1938:Aafke Havenga
(links) en EliaBofhuis.



Presto anno 2004
Elke vrijdagmiddag bindt een aantal leden van IJsvereniging Presto
degladde ijzers onder. Ze zeilen huneerste schreden ophetgladde
ijs,schaven aan huntechniek ofproberen deslag nog beter tepakken
te krijgen. Op het kunstijs van Kardinge wel te verstaan, want het
Dampsterdiep is "voor deeendjes", zoals schaatsleraar Jaap Hartog
zegt.

•••

Anne Benneker-Sanders

Harm-Jan Havenga, secretaris Pia
Pops en de leden Jacob Arends,
JaapHartogenJanSpanninga.Van
oktober tot half maart, elke vrijdag
van 16.45tot 18.00 uur, organiseert
PrestoschaatslesopKardinge,voor
jong en oud,voor beginners en ge
vorderden.

Het gebeurde op
vrijdag 30 januari

WinyRemerie

datik nietsvermoedend richting dorp reed en ler hoogte van de "vier
huisjes" (Lageweg 4Urn 10) twee politiewagens endiverse personen
auto'szag staan. Dan vraag1 een mens zich afwat ofdaargebeurd zal
zijn.Wanneer jedan een aantal uren latertijdenshet hond uitlaten een
njkwagenzietsloppen,slaatdeschrik jeom hethart:Het zal toch niet...?

Dat zal hetdus wel!Terugkomend van deStadsweg liep me een man
tegemoet,handuitgestoken,zich keurig voorstellendalszijnde van de
politie, met devraag ofikdiemeneer kende diedaar (enhijwees één
van de huisjes aan) woonde. "Paul Hamers?" vroeg ik en bleef
vervolgens instilzwijgen gehuld toen hijverteldevan hetoverlijden van
Paul. "Maar hij stierf een natuurlijke dood hoor," haastte hij zich te
zeggen bijdeaanblik van mijn,ongetwijfeldverbouwereerde,gezicht.
Van alles spookte doorm'nhoofd:Paul dood?Zomaar? En tweeweken
geleden liep iknog een stuk met hem mee toen hijweer eens richting
bushalte liep, defiets beladen met van diebeschermkartonnen voor
schilderijen.
Paul,diealtijdzoverruktwas vanDonna (onsteckeltje),omdatzehem
aan z'n jeugd deed denken. Dan vertelde hijdaarover, enthousiast,
gedreven.Paul,dekunstenaar meI z'nwarrige zwarte krullen,die ooit
eens exposeerdeindekerkvanGarmerwolde.

De politiemanonderbrakm'ngemijmer:"Wezijn opzoeknaarfamilie
leden." Konikhem misschien verderhelpen? Jammergenoeg niet echt.
Gelukkig heeft depolitiePauls familie gevonden: maandag 2februari
stond ereen overlijdensadvertentieinhelDagblad van hetNoorden.Hij
werd slechts 45jaar. Een kleurrijkmens isvan ons heengegaan ...

HetbestuurvanIJsvereniging Pres
to bestaat momenteel uit voorzitter
Jan Veenstra, penningmeester

Jaap Har10g geeftschaats/es aan dejeugd van Presto, op de ijsbaanvan
Kardinge.(Foto:Henk Remerie)

sloten ditteherhalen.Op13 maart
schuiven deledenonderdeklanken
van muziekvan Karst Berkenbosch
aan voor een gezellige gourmet
avond.

een keernatuurijs ligt. deslag al te
pakken hebben."

Eenijsbaan?
"De vereniging Presto telt momen
teel 120 leden, variërend in leeftijd
vanzes totboven detachtig.Sommi
genhebben nog nooit een schaats
onder gehad, maar het hoorde er
altijd bij in Garmerwolde dat je lid
werd van de ijsvereniging," vertelt
secretaris Pia Pops. De ouderen
wagen zich weliswaar nietmeer op
glad ijs, maarstaan welgraag langs
dekant tekijken naar deijspret.Ze
blijvenlid,omdat zede ijsvereniging
eenwarm harttoedragen.De mees
te leden komen uit Garmerwolde
zelf,maarookmensenuitdeomstre
ken weten de weg naar Presto te
vinden. Het bied1 hun de kansde
schaatslessen vanPrestoopKardin
getevolgen.Het iseen gelukdatde
kunstijsbaan zo dichtbij is. Misschien
zou een ijsbaaninGarmerwolde de
kansen omop natuurijs teschaatsen
wat vergroten!

Plannen maken
Prestoblijftgewoonplannenmaken,
of het weer nu meewerk1 of niet.
NaastdeschaatslessenopKardinge
probeert het bestuurde jaarverga
deringenaltijdex1ra leuktemaken.
Zotraderooit een ijsgoochelaarop
en eenanderekeerwerd ergegour
met. Datwaseengroot succes.Ter
gelegenheid van het 125-jarig jubi
leum heeft hetbestuur danook be-

Het is februari. maar de buitentem
peratuur doet anders vermoeden.
Bijna13gradenCelsius."Ishet niet
om moedeloos van te worden?"
vraagikaanJaap Hartog."Gewoon
afwachten: zegthij nuchter,"[sver
enigingenhetennietvoornietsvaak
"Nooitgedacht".Hethoorternueen
maalbij.Enalsjekijkt naardestatis
tieken,dan zie jebijvoorbeeld dat er
indejaren tussen1933 en1940ook
geen ijs lag, maar indewinter van
1940/41weer wel. De laatste echte
ijsperiode was in 1997. Dus alswe
uitgaan van eens per zeven jaar,
krijgenwemisschien inditjubileum·
jaar nog wel een dichtgevroren
Damsterdiep ....:

Jong geleerd
Jaap Hartog vindt schaatsen "ge·
woonleuk".Zo'nvijftienjaargeleden
ging hij als recreant schaatsen op
Kardinge als lid van IJsvereniging
Groningen. AI gauw deed hij mee
aan wedstrijden envolgde een trai
nerscursus. "Zelf heb ikook aljong
schaatsen geleerd. Mijn ouders
schaatsten niet.maarikherinnerme
dat ik als klein ventje met een me
vrouw, misschien een buurvrouw,
naareenplas ging en datikschaat
sen ondergebonden kreeg."
Nugeefthijalweereen aantaljaren
schaatslesaan dejeugdvan Presto.
"Het gaat er niet om dat ze grote
prestaties leveren," zegt hij daar
over, "maar dat ze plezier in het
schaatsen hebben.En datze,alser
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Een veilig gevoel 000

Nieuws Dorpsbelangen
Thesinge
Eerst even een tweetal verdwenen zaken. Langs het Maar stonden
bordjes met informatie over het dorp. Deze bleken van slechte
kwaliteit. Daarom zijn ze weggehaald en zullen worden vervangen
door betere. Ook verdwenen is detijdelijke verkeersdrempel aan de
Molenweg. TIjdens denieuwjaarsreceptie sprak ikmetdebuurtagent.
Het is onduidelijk waar dedrempel gebleven is, maar hetverdwijnen
is vervelend omdat dedrempel als testbedoeld was ... ennuvalter
nietstetesten. Jekuntallerlei redenen bedenken waarom dedrempel
weg is; maar ik hoopdatersnel weer een nieuwe komt, zodat verder
getest kan worden wat heteffect is.

Henk Busscher

De hoofdrollen van deavond waren
vooreendode rat enTrude. De rol
vanTrude werd met veel glans ge
speeld door ... Tja, door wie ook
weer?Helaasstaan alle rolleninde
convocatie genoemd; maar wie de
rol van Trude speelde, wordt niet
genoemd.Nou ja,danhadUookzelf
maarmoetengaankijken!

ben -danzijnalleingrediënten aan
wezigvoor "konsternaotsie".
De sfeer zat ergoed inop7februari.
Hetstukwerd metvaart gespeelden
erklonken regelmatiglachsalvo'sop
uit dezaal.

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de AGRISHOP.

Iedere dag lekker VERS van:

Punk Op t Darp

Kastelein Gradus begint een alter
natief restaurant. Wanneerzicheen
punker aanmeldt als hulp. en een
Baghwan dame en een actievoer
ster komenlogeren -die vervolgens
allemaal eenoogjeopGradusheb-

Gradus mitzien Trude. (Foto: WolterKarsijns)

Het is een winderige, natte zaterdagavond wanneer weop7 februari
naar café Molenzicht trekken om het jaarlijkse toneelstuk van VIOD
te gaan bekijken. De vertrouwde klanken van Piet Beukema op zijn
orgel verwelkomen ons reeds op afstand! VIOD en Piet horen bij
elkaar.

De zaal zit zo'n 20 minuten voor
aanvangvandevoorstelling algezel
ligvol en regisseur Arend Kampen
Iocptgespannenrond.Hetisdan ook
de eerste uitvoering! Klokslag acht
uurneemt Arend het woord om ie
dereen welkom te heten en uit te
leggen dat "Darp" geen Gronings
maar Drentsisvoor "dorp",waarna
iedereenplotselingbegrijptwaarhet
toneelstukovergaatenhetspelkan
beginnen.

Menco vander Berg,secretaris

Zodra er meer infannatie beschik
baarisen erduidelijkheidkomtinde
planvorming, zal ook de raad van
TenBoerhierover eenvisie ontwik
kelen. Hierbij zal de zorg die in uw
dorp werd uitgesproken over de
kwetsbaarheid van het gebied tus
sen Thesingeende Eemshavenweg
een belangrijk punt van aandacht
zijn.Uiteraardkrijgt uberichtals het
punt op de agenda kom t, zodat de
inwoners van Thesinge kunnen in
sprekenals zij dat wensen."

De gemeente heeftons verzocht dit
aan alle inwoners meetedelen. Bij
deze.
Delaatste vrijdag van maart isde
algemene ledenvergadering van
Dorpsbelangen. Meer informatie
komtvia denieuwsbrief, die begin
maartindebusvalt.
Ookeen datum om vrijtehoudenis
zaterdag 8mei . Dan vindt inThes
inge eengroots muziek/cultuurspek
takelplaats.Veelmeerweetikernog
niet van. maar ik zou die zaterdag
maar vast vrij houden!

nog nietindeconcept-Iangetermijn
agenda opgenomen. Deze agenda
wordt overigens behandeld in de
raadsvergadering van 25 februari
a.s.

"Over de tracéstudie is nog niets
anders bekenddan datde provincie
hetvoornemen heeft te onderzoe
ken waar een verbindingsweg tus
sen Eemshavenweg en N360 moge
lijk is. In dit onderzoek zal, naast
andereaspecten,ookdehistorische
waarde van de tedoorsnijdengebie
denworden meegenomen. De mo
gelijkheden liggendus nog volledig
open enhetonderzoekmoetnog van
startgaan. Bovendienheeftde heer
Calon,lidvanGedeputeerde Staten
van Groningen,onlangs tijdenseen
bezoek aan de gemeente TenBoer
verzekerddatalle betrokkenen,dus
zekerdegemeente ende bewoners,
mogen meepraten in de verdere
ontwikkeling.Omdeze redenen acht
het presidium het te vroeg om als
raad nu reeds een standpunt hier
over in te nemen.Daaromheeft het
presidium het onderwerp voora/s-

Vandegemeenteontvingenweeen
reactieoverdetoezeggingvaneen
aantalfracties tijdensdedorpenron
deom deagendacommissievoorte
stellen de '1racéstudie verbinding
Eemshavenweg-N360" op de poli
tieke agenda te plaatsen. De
agendacommissie (het raadspresi
dium)heeftditoverwogen en beslo
tenhetvooralsnog nietopde agenda
teplaatsen metdevolgendemotiva
tie:

Wistudat Thuiszorg Groningen al jarenlang ervaringheeftmetpersonen
alarrneringen nuhaaraanbod heeftuitgebreidmet professionelealarmop
volging?Inplaats vandedrievrijwillige sleuteladressen die men zelfmoest
zoeken, kan deThuiszorg nu ook als sleutelhouder worden aangewezen.
Dooreen halsketting metalarmknoptedragen kanmen ineen noodsituatie
opdeknop drukken, waardoor Thuiszorg Groningen gealarmeerdwordt.
Dezezorgtdandaterzo snelmogelijkeen verpleegkundige langskomt.(Er
kan ookworden gekozen vooreen combinatie vanvrijwilligersen Thuiszorg.)
Een veiliggevoel vooralleenstaande ouderen, en/ofgehandicapten !

Warme bakker voor ieder eetmoment
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Het is 18februari 2DD4. Een week geleden is mijgevraagd een stukje
Ie schrijven over mijn doen en laten in Irak; waar Ie beginnen?

Mandema T.E.H. Mam 1VB
(Teun Mandema Marinier 1verbindingen)

konvooi ook niet gauw eenpraatje
met een Irakees; daar rijd je langs.
Overigensweetikook nieteensofik
datwelzou willen,want ookalzijner
inhetzuidelijkdeel van Irak relatief
weinigincidenten enhebjehetidee
dat de bevolking nietafwijzend te
genoverons-militairen-staat,het is
toch wel zo datjede ene Irakees ziet
zwaaien en deandereengebaarkan
zien maken dat hij je de keel door
snijdt.

Af en toe ga ik vanuit Irak naar
Koeweit.Een enormverschil.
InIrakziejealleenmaarvrouwendie
van toptot teeninzwarte sluiers en
jurkenzijngehukt Kom jeinKoeweit,
dan benje-hoewelineenislamitisch
land - indewestersewereld. Vrou
wen met hoofddoekjes, maar ge
kleurde; en verder moderne broe
ken,korterokjes,laarzen/schoenen
metgekke kleurtjes, puntneuzenen
(naald)hakken. En mannen in mo
derne,nietalteexcentrieke,kleding:
of keurige broek, wit overhemd met
das... en somswat minderwesters.
Ook kun je, zeker in Koeweit-stad,
naar bars. Eigenlijkdus eenstraat
beelddatjevertrouwdis.metauto's
die vaak wat duurder zijn. Ga je
daarna terug naarIrak,danvaltweer
destemeeropwatdaarallemaal niet
isen ookdat de verschillende bevol
kingsgroepen echt niet op één lijn
zitten en hopen wij ,deNederlandse
mariniers en alle andere militairen,
datdooronze aanwezigheiden hulp
het land Irakeen stapjerichting we
deropbouw zal kunnen zeilen.

GroetenvanTeunMandemauit Irak.

Met de bevolki ng zelf heb ikweinig
contact. Desfeer inhet land is niet
dusdanigdatjeinjevrijetijd eensleuk
naarde"dorpskroeg"gaat;jeblijftop
de basis.En alsikonderwegben in
Irakmaakjealsbegeleiding van een

Watmijzelfbetreft:ikbenonderdeel
van de verbindingsdienst van het
PODpel, Port of debarcation pele
ton. Dit iseen eenheid die gelegerd
isineengroot internationaallogistiek
kampnabijBasrahen belast metalle
logistiekeverplaatsingenbinnenhet
Nederlandse deel van Irak (op het
vliegveldvan Basrah komendevoor
raden uit Nederland aan). Ik ben
verantwoordelijk voor het tot stand
brengen en behouden van radio
verbindingen tussen de konvooien
en het hoofdkwartier. Dit betekent
dat ik inmijnLandrover al heel wat
kilometers door Irak gemaakt heb,
dus inmiddelsalheelwathebgezien
vanhetland en de veelal niet al te
bestewegen. Enlangsdekant van
die wegen alsmaar weer kapotte
autowrakken,kapotgeschoten tanks
en bedelende kinderen,dievaakmet
hunfamilie inéén ofmeerautowrak
ken wonen.

InhetzuidelijkdeelvanIrak,waarik
gelegerd benen metkonvooiendoor
heenrijd,zie ikeen heel klein beetje
landbouw. Namelijkdeverbouwvan
tomaten.Die doen hethierkennelijk
goed. Zo goed zelfs dater niemand
meer isdie ietsanders verbouwt en
ook opde markt zie je alleenmaar
mensendietomatenverkopen. Wat
doetvermoeden dathetvoedselpa
troonwelwat eenzijdigmoetzijn.

150 km ten noorden van degrens
metKoeweit.Demeestevan ons zijn
vanuit Basrah vertrokken naar As
Samawah,waarhethoofdkamp van
de Nederlandse militairen is. Ikzelf
ben inBasrah gebleven opdeinter
nationalebasis,waarookeen groep
Nederlandse militairen isgelegerd.
De voornaamste taken vandeNe
derlandseeenheden inBasrah zijn:
transport,onderhouden van verbin
dingenen grenscontroles.

Watmeteen opvaltalsjeaankomt in
Irakishoekapot en armoedigalleser
uit ziet.Endeze eerste indrukwordt
steedsweer bevestigd,nu ikhierwat
langer ben.
Irakiseenlanddat,hoewel het best
idyllischeplekkenkent. toch voorna
melijk wordt gedomineerd door de
tekenen van jarenarmoede,oorlog
en onderdrukking.Kapot geschoten
auto's, tanks en gebouwen zijnaan
de orde van de dag. En wat de
bevolking betreft, zij zijn vaak na
jarenvan onderdrukking nietmeer in
staat opeigen initiatief stappen te
nemen die leiden tot wederopbouw
van hunland.Hierkomen wij (Stabili
sation Force Iraq 2),dan ook om de
hoekkijken. Het isonze taak omde
bevolking eenstukje orde en veilig
heid tebrengen;inandere woorden:
een klimaat tecreërenwaarin eigen
initiatief en ondernemingslust wordt
aangemoedigden men kan leven in
(hoe cliché) vrede enveiligheid. Dit
was een vrij globalebeschrijving van
detaakvan SFIR2.

Voormijbegon mijnuitzendingnaar
Irakop15 november2003. Geplande
terugkomstinNederland:eindmaart
2004.
Voorafgaand aan de groep (shift)
waarmee ikvertroknaar Irakwaren
eral5shiftsvertrokken envlaknaons
zou delaatste shiftvanuitNederland
vertrekken naar Irak. De grootste
groep,ongeveer700man,zijnwij,de
mariniers,namelijkhet 2e mariniers
bataljon(2MB) vande Groep Opera
tioneleEenheden (GOEM). En ver
der nog:
- een genie-eenheid van de land
macht
-3chinooktransporthelikoptersvan
deluchtmacht
-logistiekemedewerkers
- een Field Dressing Station (veld-
hospitaal) met chirurgische capaci
teit
-een eenheid van de marechaussee
Daarnaast wordt een contingents
commando uitgebracht en worden
diversestafofficierengeplaatstbijhet
Britse hoofdkwartier in Basra, het
Amerikaanse hoofdkwartierinBag
dad en bij de Poolse divisie in AI
Hillah. Totaal zo'n 1100 Nederlan
ders.
Dit even voordealgemeneinforma
tie.

Goed,we vertrokken vanuit dema
rinierskazerne in Doorn, waar we
van iedereen afscheid namen, en
gingen per bus naar het vliegveld
Eindhoven.Daarvandaanvlogenwe
naar Basrah inzuid Irak, ongeveer

Vanuit Irak
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WinkelcentrumLewenborg Groningen (OSO) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatievanallemerken
wasautomaten endrogers.

koelkasten,diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

••• •

Voor de complete
woninginrichting ~ _

zit u bij ons e:

op de eerste rang
Bijonl vindt utopmerken ophetgebiedvan:
gordijnen. laminaat.binnen-enbuitenzonwering
envloerbedekking! ,
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l~

auplng
!!lift!·)
Dla!L~

"'irisette·

",..... iiIde Ploeg

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde

Tel: (0 50) 54 17 517

Geop end :
di-do. en vr. van 11.00 tot 17 .45 uur

za te rd ag va n 10 .30 tot 17.00 uur

I Rubym~tel i er I

Tafelswordendoorons
opmaatgemaakt

vandiversehoutsoorten
engeheelnaaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

JPCOM
computers

Degel ij k & Goed koop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 . 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voo r reparaties & upgrades

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V .-inspectie
• Gevelre in iging
• Impregneringen

ptift KUIL
REINIGINGS SERVICE

Noo rdd ijkerweg 13
9734 AS Groningen
T (05015421 890
F (OSO) 5423na
I www.kuilreinlging.nl

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

/

J

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

• Zink
• Dakbedekking

050-3010735
0598-393504

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Ind ust ri ete rrei n De Drie bond )

050 • 5498416
www.ni jd am. nl
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Website en G&T-krant: geen concurrenten maar aanvulling op elkaar
Op deThesinger internetsitekunjelekker snel eenberichtjeplaatsen. 'sAvonds een vergadering geweest,devolgende dag staat hetverslag
er misschien al op. 's Morgens een sneeuwbui, meteen een loto ervan opdehomepage. Met een papieren krant zoals deoude vertrouwde
Garmer- en Thesinger Express gaat dat allemaal niet zo vlug. Zijn krant en website nu elkaars rivalen? Volgens onsniet. Misschien wel
integendeel.Aly Peppingbijvoorbeeld had voor dewebsite leuke stukjes geschreven over nieuwe inwoners. De G&T had voordit nummer
wat teweinigkopij,ende rest kunt uwel raden. Wat heen en weer bellen enklaar.Zo kunjeelkaar nog helpen ook. En datisweer hetvoordeel
van depapieren krant: die blijft een paar dagen optalelliggen. En bent u benieuwd naar wat ernuweer voor nieuwtjes opdewebsitestaan?
Regelmatig kijken op www.thesinge.com!

Inleiding:Elisabeth Tolenaar

Nieuwe bewoners in 2003
In2003 zijn erinThesinge 5 huizenvanbewonersgewisseld. Denieuwe
mensenzijn:
ErikBuitenhuisen InekeWessel enhun kinderenSterre enWanne
Roelf enLeonieBus-Poelstra en hun zonen Joost enWouter
JanGeulenen Carla Winkelman
Richard deVries en IngridHuitsing enhunkinderen GolinenSharon
Martinen Frederika Woltmanmet dochter Esther
Wie zijnze?Waarwonen zij?En watdoen zezoal?

ErikBuitenhuis enIneke Wessel
enhundochter Sterre (5) enzoon Wanne (3)
Mo/enweg 15(Voorheen van Trijn DijkstraenAndries vdMeulen)
Werkzaamheden Ineke isuniversitair docent bij de vakgroep Klinische &
Ontwikkelingspsychologieaan deRUG.Houdtzich daarvoornamelijkbezig

Grunningers?Wehebben heterg naaronszininhetNoorden,het dorpen
hethuis.Dementaliteitvan deNoorderlingenspreektonsveelmeeraan dan
dievan deLimburgersen wevoelenonssnel opgenomenindegemeen
schap.Wij vinden deGrunningers helemaalniet zostug!
Gezocht InMaastrichtmaakteik(Ineke) deel uit vaneenvrouwenfietsclub.
Alser vrouwenzijn diehet leuk vinden om regelmatig te gaan fietsen, laat
maarweten.Ikhou van best hard fietsen, maarnietzodanigdatergeen adem
meer isom bij tekletsen.

Jan Ceulen (50) enCarla Winkelman (43)
methond Toos (1,5) enkat Miep (2)
G.N. Schutter/aan 7(Voorheenvan de familieZij/ema)
Werkzaamheden Jan heeft een ei- III'IIIIII!"""'"
gen softwarebedrijf(aanhuis)waar
mee hij maatsoftware voor MKB I
kleine instellingen maakt.
Nu,inslappetijden,fulltime verbou
wer van het huis. Gana is docente
verpleegkunde in Groningen (Alfa
oollege).
Waarom TlJesinge?We hebbenThe
singeuitverkoren vanwege:rust.het
mooi,dichtbijdestaden hethuiswas
ook een belangrijke reden: 30-er
jaren, groot, en naaronzesmaak teverbouwen.
Zie ook: www.ceulen.nl/thesinge

www.thesinge.com:

I

Martin (33) en Frederika (31) Waltman
metdochter Esther(3) en hond (duitse herder) Jack (6)
Molenweg 29 (Voorheenvan defamilie Ve/dman)
WerkzaamhedenMartiniswerkzaam bijAusma inRoden als heftruckmon
teur. Frederika is werkzaam bij Fordgarage Boerhof in Groningen, drie

eoop uweigensupermarkt

Hoofdweg 42 • Harkstede
telefoon 050 • 4041218

Bezoek COOP ook op Internet:
_w.coop.nl

eoop
BEKKEMA

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050)3023045

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

~

Oliebollen

met onderzoek naar hoe het geheugenvoor emotionele situaties inelkaar
zit. Erik issoftware architect en begint binnenkort ineennieuwebaan.
Waarom van MaastrichtnaarThesinge? Erikhadgeenlolmeer inzijn baan.
Heeft zijn werkopgezegd en isgaan solliciteren. Toenkwameropeens een
leuke vacature voor Ineke aan de RUG. Toen ze daar ook nog werd
aangenomenwerd deaandacht dus verlegd naar het Noorden.En nuErik
een nieuwe baan heeft lijkt allesrond (opeenhuishoudelijke hulpna).
We houden van fietsen(opde racefiets) en schaatsen.
Wathetfietsen betreft zullen wede heuvelsmissen.Wathetschaatsen betreft
zienwe uit naar een echte winter (dezewas niet zoals we ons Groningen
hadden voorgesteld).GelukkigisKardinge nietver.
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dagen per weekinhet magazijnen
alschauffeuse.
En verderWij wonen hier sinds 1april
2003 entot nutoe bevalthetons hier
heel erg goed. Wij zijn hier komen
wonen omdatwij dichter bijhetwerk
wilden wonen en we zochten een
huis met een groteschuur.Hiervoor
hebben wij eerst anderhalf jaar in
Wirdum gewoond in een huurwo
ning en deafgelopen 9jaarhadden
wij een eigen huis inZeerijp.

Kaartclub "De Eendracht"
Op zaterdag 31 januari vond dejaarvergadering van deThesinger kaartclub
"De Eendracht' plaats. Van de31 leden waren er25 aanwezig.
De drie aftredende bestuursleden -mevr. Kampen en deheren R. Koopman
en A. ten Cate - werden herkozen.
Het hoogtepunt van het afgelopen jaar was het 50-jarig jubileum op 25
oktober. Hoewel er slechts een paar mensen uit het dorp aan onze
uitnodiging om die avond eens te komen klaverjassen gehoor hadden
gegeven, leverde het toch eenpaarnieuwe ledenop.

Richard de Vries en IngridHuitsing
en hun kinderen Colin (3) enSharon (1)
Thesingerweg 6
Werkzaamheden Richard is verte
genwoordiger bij Semex, een vee
verbeteringsorganisalie. Ingrid is
werkzaam indekinderopvang bijde
SKNG.
Verderhebben we heterg naaronze
zin.We wonen ineenlandelijkeom
geving, buiten hetdorpen we genie
tenvan derust en deruimte.

Roeit en Leonie Bus-Poelstra
en hun zonen Joost (6) en Wouter (3)
Thesingerweg 17
Werkzaamheden We zijnveehouder op AchterThesinge.ln april zijnwe hier
op 'deBeukenhoeve' komen wonen om samenmet Roelfsoudersen oom
het boerenbedrijf uit te breiden.Roelfsouders wonennaastons. Hiervoor
woondenwe 9jaar inSintAnnen.
Sport en spelen We wonen hier met
veelplezierendekinderen ook. Die
spelen alle dageninde schuren en bij
dekoeien en kalfjes, vaaksamen met
een vriendje. Het vol leybal op dins
dagavond inde gymzaalvan Thesin
ge iseen aanrader.

Artikelijesoverde nieuwe inwoners:AlyPepping

Nieuw op www.thesinge.com:
Het Prikbord
Voor alsutoch het schuurtjeofdezolder gaat opruimen, eenoppas
zoekt voor zaterdagavond, of wilt polsen of er nog meer mensen
geïnteresseerd zijninuw hobby.
Hang een digitaal briefje op!

Op deZeepkist
Hebt u een mening over dit of dat onderwerp? Stap opdedigitale
zeepkist opinternet en laat uw stem horen.

De kaartkampioen van 2003 was JaringdeWolff(Zuidlaren).Hijbehaalde
53074 punten; tweede werd Roelie Dijkerna met 52348 punten en derde
Greet vld Meer (Bedum) met 52247 punten. De beker voor de meest
gespeelde marsen, 35. was ookvoor deWolff.
Na afloopwerd ergekaart ommooieprijzen. lederlidging meteenvleesprijs
naar huis.
Mochten ernog mensen zijndie kunnen klaverjassen en graag lid willen
worden, dan zijndie van harte welkom. Er wordt gekaart op elke laatste
zaterdag vandemaand incafé Molenzicht en het begintom 20.00 uur.

RoelieDijkema

"De Soos"
Deklaverjasavond infebruari heeftdevolgende uitslag opgeleverd:
1. Joke Vliem 6654
2. Jannes Ramaker 6634
3. Riëtte van der Molen 6586
4. WilmaTammeling 5953
Op dinsdagavond 9 maart wordt erwederom gekaart.

Test of uw pensioen
uw carrière kan volgen.

Op de carrièreladder klimmen is leuk.
Maarals u uw pensioen niet laat meeklimmen,
moet u latereen grote stapterug doen.
Hetzogenaamde pensioengat ontstaatbij
steeds meer mensen.
Zet nu de eerste stap in de richt ing van een
goede financiëletoekomst.
Kijkop www.rabobank.nl of bel 0900-0907
en maak een afspraak met deadviseur
van uw Rabobank.

Rabobank
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Brave hond ...
Elke dag weer lopen erveel hon
den door de dorpen. Veel van
deze viervoeters luisteren goed
naar hun baasjes, anderen doen
dat misschien wat minder.

Sindsdecembervorigjaariserweer
een kleine pup inGarmerwolde bij
gekomen, bij de familie Van der
Molen. HethondjeheetVuri en iseen
Drentsche Patrijshond. Om er nu
voor te zorgen dat ook deze hond
goed zal luisteren naar zijn baasjes,
train ik elke week met Vuri bij de
Stichting Hondenclub Groningen,de
SHG.

De puppycursus isbegonnen op za
terdag 3januari en wordt elke week
gegeven. Inmiddelshebben Vuri (en
ik) alaardig wat lessen gehad dus.
De eerste leswas een kennismaking
tussen baasjes en honden. Ookwat
lopen en dan natuurlijk, zoals elke
week,evenlekkerspelen.lndeloop
van de lessen hebben Vuri en ik
steeds meer geleerd.De hond moet
veel leren, maar ikmerktealsnel dat
ook de baas veel moet leren. Als je
iets wilt bereiken met jehondje,dan
moetjealtijd heel duidelijken conse
quent zijn. En jedenkt van jezelfwel
snel dat jedat wel redelijk bent. Tot
op het moment dat je hondje niet
meer zoveelzin heeft en het geduld
op raakt .....

VicevoorzitterAnnekeSpanninga overhandigtdescheidende voorzittereen
leuke plant. (Foto:Henk Remerie)

Wisseling van de wacht
Opde jaarvergadering van de NBvP,Vrouwen van Nu afdeling Garmerwolde
d.d.18februari j.1. neemtJanna Hazeveld na haarzoveelste bestuursperiode
met gemengde gevoelens afscheid. "Iksta hier vanavond met een dubbel
gevoel:ikvind hetjammerdat ikuit hetbestuurga,maarikwil hetookweleens
van deandere kant bekijken. We waren een hechtteam ... Ikwens hetbestuur
alle goeds voordetoekomst:
Anneke Spanninga wordt herkozen en Coby Dijkhuis uit Oosterhogebrug
treedt toe tot het bestuur. In2005 moet ereen nieuwe penningmeester
komen: liefhebbers kunnen vanaf september stage lopen...

Nahetzakelijkgedeelte volgteen dia-lezing overons koninklijk huis.Mevrouw
Houwing heeft heel wat dia's verzameld en diverse paleizen bezocht.
Bovendien blijkt ze over een formidabel geheugen tebeschikken.En ze kan
het nog leuk en duidelijk brengen ook! Kortom:een aanrader voor ieder die
geïnteresseerd isinde geschiedenis van ons Koningshuis.

Even voorstellen ...
Hallo, mijn naam is Elleke van der
Molen.Sinds januari van ditnieuwe
jaarben ikredactielid van de G&T.
Ikwoon inGarmerwolde en werk in
Appingedam, bij Zorggroep FiveI
land. Ik werk hier sinds 1 oktober
2003 en het bevalt mij erg goed. Ik
hou me voornamelijk bezig met het
schrijven en invoeren van hygiëne
codes voor alles wat met voeding te
maken heeft.Ditdoe ikvoor intotaal
negen verzorgings- en ver
pleegtehuizen in de regio van Appin
gedam.

Naast mijn werk vind ikhet erg leuk
om me bezig tehouden met schrij
ven, trainen met onze jonge hond,
lezen, borduren, fotografie en film
kijken. De laatstekeerdatikiets voor
de G&Theb geschreven, ging over
mijn stage inZuid-Afrika. Ikheb al
een paar keer iets geschreven voor
de G&T,maar dat was meer toeval.
Het lijkt me erg leuk om nu meer te
gaan schrijven over allerlei onder
werpen, die ons inGarmerwolde en
Thesinge (kunnen) interesseren!

HillieRamaker-Tepper

Feestweekcommissie
De Feestweekcommissie Garmerwolde isvan plan om inofrond de
maand juni een gezellige middag voorde jeugd van vroeger indorpshuis
"DeLeeuw" teorganiseren. Iedereen vanaf zo'n50 jaar uit Garmer
wolde en omstreken isvan harte welkom! Nader bericht volgt.

Elleke vanderMolen

• deAgriShopvanaf 8maartookop
maandag geopend is? Om 11 .00uur
gaat de winkel open.

Wist-u-dat ...

• de ijsvereniging "De Scheuvel"
5000 euro subsidie van de Gemeen
tekrijgt?

• het groot cultureel project op za
terdag 8 mei in Thesinge groten
deels wordt gefinancierd vanuit het
Regionaal Cultuurfonds? Aanvullen
de financiering wordt nog gezocht.

• de Stichting Europa Kinderhulp
weer gastgezinnen zoekt voor een
drieweekse vakantie van "kansar
me" kinderen? Wilt u meer weten,
neem dan contact op met Anneke
Hommes,tel. 0598-4463560fkijkop
internet: www.europakinderhulp.nl

Om hetgeheelnog aantrekkelijker
te maken, is er tussendoor een
spetterend optreden van ??? 's
Avondsvolgteen grandioos feest.

De Feestweekcommissie

Er zal natuurlijk nog het nodige
geregeld moeten worden. De
Feestweekcommissie van Dorps
belangendraaitinmiddelsopvolle
toeren. Ookditjaarzitten erverte
genwoordigers invan zowat alle
verenigingen en clubs die Gar
merwolde rijk is; ook de jeugd is
weer ruim aanwezig.Intotaal zijn
we met zo'ntwintig personen.

Over een activiteit voor debasis
schooljeugdword1nogdriftignage
dacht. Hoe, wat, waar en wan
neer isnog onbekend.

Voorzaterdag 4septemberstaat
er weer een ouderwets Dorps
feest op stapel:vanaf 'smiddags
vieruurtotdiepindenacht!Noteer
dedatum alvast inuw agenda.
We beginnen met hanengevech
ten boven het Damsterdiep. U
weet wel: zo'nkussengevecht op
een paal boven hetwater.Afgelo
pen zomer heeftudaarvan, voor
het eerst na vele jaren,weer kun
nen genieten.

Elleke van derMolen

Steeds maar weer doorzetten en
enthousiast blijven, isdeboodschap.
En datheeftgeholpen! Inmiddels zijn
alle oefeningen een keer doorlopen
en het is nu een kwestie van door
gaan metoefenen. Maar met alleen
de wekelijkse training inBedum (tij
delijke locatie) ben jeernog niet. Je
moet daarnaast elke dag een kwar
tiertjeoefenen en hetgaat langzaam
degoede kant op.

AI met al ishet ontzettend leuk om
metVuri tetrainen en de vooruitgang
is tezien! Na het afronden van de
puppycursus zullen erongetwijfeld
nog meertrainingen volgen!Vuri en
ikkijken elke keer weer uit naar de
zaterdag om dan te gaan trainen !
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SOLITAIRE &GUlKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

sanitair en verwarming
~~B....iiiiiioU~RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050-5493950 - FAX050-5493673

liJme,;; ter Veer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

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

NIJDAM[iJ

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

G.N. Schu tte r laa n 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fa x 050 - 3021574

@ Belga F.-etse n "'""",,uvm tewenboc,
KSJUd 272. 9133 CT

• 050-542 22 52. Groningen BeIg . F""_12~,, n1

RUIm en 9' ë'1'I5parl<eren'

•Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
(OSO} 302 17 1S
in fo@blue mule nI

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontwikkelen en drukken 'IMI \lIsi tekaartJe tot complete huissbj l

• RUime ccnec ne f~m~ ,edr ...kwet"k

lU Textieki ruk, zwartwit- en kleurkopieën van IJltstelr:ende kwa liteit

• Boeker , progammaboekjes, gidsen. penodreken, flyers etc.

• VORMGEVING • DRUKKERIJ: UIT<iEVERIJ

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

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus
Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Race fietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfiets en
Kinderfietsen
Spec ials

Kom langs voor gratis Fietsmebng

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjeeten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fiets helmen
Fietstassen
Kinderzitj es

Fietsd ragers
Accessoires
Onderdelen

Eigenlij k t e creatief en vPelzijdig om op te noemE"n

Kom ee ns I",o g 5 \l OOi" een vr ijblijv end advies.

Ideeln uitwissef'm kan vo or beide partijen verfrissend we rken

• ~.

Rijksweg 15
Garmerwolde

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Bovag·lid . OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

Directe boerderij verkoop

• groenten & fruitti
• aardappelen
• scharreieieren

• vlees
• boeren zuivel
• salades & rauwkos t

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /54 18462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Voor bedrijven enparticulier handel in:
• Pa llet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pa lletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way· prof. alumin;um

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 · 3D24833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581 D46

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schuncr!aan 46
9797 PC Th csinge
relefoo n (050) 302 13 19
fax (ll50) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Uw adres voor.
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Schimpnamen
Misschien kentuhetGroningerprogrammavan Radio Noord:'DeNoorder
rondrit".Het isinmiddelsalweer een poosje geledendatzeinGarmerwolde
te gast waren. Een onderdeel van dit programma ishet MA-spel. Hierin
wordt dedeelnemers vaak gevraagd wat descheldnaamvoor een inwoner
vaneen plaats is. dezogenaamdeschimpnamen.
Voorde inwonersvan ongeveer alleplaatsenindeprovinciebestaan wel één
olmeerdere schimpnamen. De verzameling vanaldeze 'troetelnaampjes"
isgebundeld inhetboekje 'SchimpnamenvanGroningen".Hetisgeschreven
door Dirkvander Heide. AIbladerend doordit grappige boekwerkje kwam
ikook een aantal leuke namen tegen vandeinwonersvanGarmerwolde.
Thesinge enomstreken. Hieronder een selectie:

Hans van LierBluesmiddag inGarmerwolde. (Foto:HenkRemerie)

HenkVliem

Het Bestuur

contributie voor 2004 tevoldoenbij
depenningmeester.Ten slotte vra
gen wij uw aandacht voor uw subsi
dieaanvragen.ukuntuw aanvragen
nogtot 1april aanstaande indienen.
Ukrijgt tweewekenvoordevergade
ring een uitnodiging en deagenda
toegezonden. wij rekenen op een
grote opkomst.

vander Veen.Wietze Oosting,Bert
Buringa.Frits Stollenga.DickRitse
ma.Henk Klunder.TonBouchier en
Harrie Smit. De initiatiefnemerszijn
diktevreden. heb ikme latenvertel
len.Enterecht.lijktmij. Een paarvan
deze mensen zijn alweer bezigmet
een volgende muziekmiddag. Ho
pendat dit lukt. En als u deze keer
gemist heeft? Komdan ook.

Het optreden van de Hans van Lier Bluesband in dorpshuis "De
Leeuw" was een succes, mag jewelstellen. Prima muziek, waarvan
je echtkon genieten enwaarop jeooknoglekkerkondansen, als je
even zinhad.Enindepauzes was ernatuurlijk volopgelegenheid om
even bij te praten met vrienden en bekenden.

Blues in Garmerwolde ...
ook geweest?

Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

De belangstelling voor deBluesmid
dag in Garmerwolde was overwel
digend. AI vanal hetbegin washet
drukenhetbleef eenkomen en gaan
van Bluesliefhebbers. Veel publiek
vanbuiten Garmerwolde;althans ik
kwam een fiks aantalmijonbekende
gezichten tegen.
Deze bluesmiddag is mogelijk ge
maakt door: Jan Flokstra, Reinder

Opdinsdag 23maart vindtwederom dejaarlijkseoverlegvergadering
plaats methetgemeentebestuur van Ten Boer. In verband hiermee
kunnen debewoners van Garmerwolde punten van aandacht voor15
maart aanstaande insturenaan onssecretariaatOude Rijksweg 26te
Garmerwolde of E-mail dorpsbelangengarmerwolde@planet.nl

Woensdag 24 maart houden wij in
het dorpshuis"DeLeeuw"onze re
guliere voorjaarsvergadering naast
degebruikelijke agenda houden we
alsafsluiter vandevergaderingeen
superbingo met mooie prijzen ge
presenteerd"deur'nhailmooi span".
ditmagmenbeslist nietmissen.De
vergadering begint om 20.00 uur
precies. zaal open 19.45 uur.
Tevens is er gelegenheid om uw

EflekevanderMolen

Bronnen:
• SchimpnamenvanGroningen.

door Dirk van der Heide;
uitgeverij Profiel

• www.ateliervanhulsen.nl

hetweldeschimpnaamvande inwo
ners.De naam heeftalles temaken
met de eieren van kikkers, waaruit
kleine visjes metdikkekoppenvoort
komen.Dezekikkervisjeswordenin
het waterrijke gebied, waarin Ten
Boer ligt,dikkoppen genoemd.

Groningen - Grunnen
• Molleboon
Molleboon is van oudsher de bij
naam voor Groningers.Debijnaam
komt doorhet (vanvroeger)eten van
ontkiemde gepofte zoute boontjes.
Hierwerden paarden-en duivenbo
nen voor gebruikt.Een molleboon is
ongeveer zo groot als een bruine
boon.De boonwordtvoorconsump
tiegepoft indezogenaamde molle.

Dus alsuindetoekomsteen derge
lijke schimpnaam hoort vallen.weet
u wie er bedoeldwordt!
Helaaswasergeenschimpnaamte
vindenvandeinwonersvanNoord
dijk.

Te koop aangeboden:
• Kruiwagen. alluminiumladder(3
meter),droogmolen.electrischeheg
genschaarzondersnoer,garagekrik
1 1/2 ton, tuinklauw. strimmer en
schaatsen (Friese doorlopers
z.g.a.n.;maat 28. schoenmaat 43).
AI deze artikelengaanweg voor 15
euro perstuk.Pluseenbladblazeren
zuiger (40 euro) en Kärcher hoge
drukreiniger. metalleaccessoiresà
50 euro. Fam. S. Rozema. W.F.
Hildebrandstraat21.Garmerwolde.
telefoon 050-542 26 16.
• Aanhangwagenl.oox2.10m..75
euro. Telefoon 050-302 38 96

Stoomfluitjes

Garmerwolde - Gaarmwàl
• Räskammers
Röskammers zijn roskammers of
wel,zoalshierbedoeldis,paarden
handelaren.De oorsprong van deze
naamkomt vanhet uithangbord van
café't Klaphoes",datvroeger inhet
dorp heeft gestaan.
• Gallipollie
Dezenaamiswaarschijnlijkontstaan
tussen1853 en1856,tijdensdeKri
moorlog. Indezeoorlogwas onder
andereTurkije betrokken en Gallipoli
iseen oude stad inTurkije.Rond de
plaatsen Gallipoli enSebastopolvon
den heftige veldslagen plaats. Wel
licht is er in Garmerwolde vroeger
ookveelgevochten opkermissenof
dorpsfeesten.Maar misschienishet
simpelwegdeovereenkomstmethet
begin van de naamvan het dorp?

Thesinge - Taisn
• Kouk(vr}eters
Thesinge is de "koukstad" van het
noorden. hoewel niet iedereen het
daarmee eensis.Van 1926 tot 1956
had Hendrik Bloemendaal eenbak
kerij inGarmerwolde.Hijmaaktekoek
volgenseenzeeroudrecept.deechte
"Groninger koek". De koek was be
kend en geliefd indewijde omtrek en
was heel erg populair inThesinge. ln
alle kleine winkeltjes kon men koek
(Bloemendaalskoek)kopen.Erwerd
zelfsvertelddateen schip metkoekin
het Thesingermeer isvergaan. Een
bekenderijmdie betrekking heeftop
deze schimpnaam:"Taisnisnkouk
stad. Sunt Annen isnmoddergat".

Ten Boer
• Dikkoppen
HoeweldemenseninTen Boergeen
uitzonderlijkdikkekoppen hadden.is

Ruischerbnug - Roeskerbrug
• Melkbekken
Melkbekken zijn lieden meteenbleke
gelaatskleur. zoals die van melk.
Sommigen zeggen datveelmannen
daar werkten in de melkfabriek en
dat met namezij eenergbleke ge
laatskleur hadden. omdat zij altijd
'binnenwerkten".
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BOUW v.o.f.

Oud e Rijksweg 11
9798 PA Garme rwo lde
T (050) 5416501
F (050) 5419268
I www.havenga.com
E info@havenga.com

".........."
NVOB

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW"

§~
~ - DAMES- EN ~:::~::::a~

/

' He ndrik We ste rstraat 26 - 9791 CT Te n Boe r
"' Telefoon (OSO) 302 34 17

Siem

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àlle merken
auto's in topconditie te houden en Ie brengen.

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer OSO - 3021494

Opat onze reparaties
3 mnd, bo~ag gara"tie

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde OSO • S416244

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

.. B lo e m b i n d e r i j

~j.:. Lu?ine
~

Hoo fdweg / 0 .
• 96 17 AJ Hort slede •

'L- -ee 050·40 .10 791 •
. ," Fax : 05 0·4040859 •

Josie
BEENMODE,lINGERIE

&DAMESMODE

dé winkel voor al uw
t' Ondergoed - lingerie
iI Beenmode - Badmode

Narhtmode &
Damesmode maat 36 t/m 58

öeskundig adviesaltijd aanwezig
Win kelcentrum lewenbarg

Graningen
Te1.!Fax(05015418995

Voor.
Dumperwerlczaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooienstro staan
wijaltijd vooruklaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798TGGarmerwolde
TelefoonOSO-5418610

\\ooie brillenglazen heslaan niet .

mooie ogen wel.

• dl' nie uwstr ~t..' nl'ratil·'" ~l;lJcn • superlicht en 1IItr~HI\ln

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tlenze n - Hoortoestellen
WinRelcentrum Lew enborq
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gro ninçen
Telefoon/Fax (050) 5490549

Installatietechniek VAATSTRA B.V.

::: Ooste rseweg Jb !.;:."_...a~:. ! ~\c:.' f "__,:: .:. 9785 AD Zuidwolde Gr. ~ ~
::.::. Tel. (050) 301 28 32

www.vaatstra.n l
vaats tra@>vaats t ra. nl 24 uur service
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind·redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
annetteramaker@GRN.albracht.nl
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p].
Bij automatische incasso € 10,40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 17 maart 2004 voor
18.00 uur.

"Wij kippenhebben depéstinvanwege ons verplichte hokarrest. We zijntoch
geencriminelen 7" (Foto:Henk Remerie)

Foto van de maand

Stoeldraaierstraat35
G oningen 050· 3132453

blokfluit ineentriosonatevanGeorg
Philipp Telemann. Een qua
instrumentatie speciaal werk is de
sonate infvanTelemann: PietDhont
vindthet een uitdaging om ditwerk,
oorspronkelijkvoorfagotofblokfluit,
tespelenop zijnzelfgebouwdeoboe
dacaccia inF,dieeen octaaf hoger
klinkt dan de fagot. Op dit ooncert
wordtdebassooontinuo, vanwaar
uitbarokmuziek opgebouwdwordt,
gespeeld op een door Henk Klop
(Garderen) gebouwd kistorgelmet5
registers en ruim 200 cederhouten
pijpen,waaropGertvan deKaa ook
enkele orgelwerken speelt. Na af
loop kuntude handschriften en in
strumentenbekijken.

De barokmuziek inhedendaags Ne
derlandbegon methetontdekkende
samenspelen van musicidie in de
jaren vijftig en zestig rondom het
herontdekte klavecimbel de wereld
van deoudeinstrumenten verken
den - strijkinstrumenten met darm
snaren, blaasinstrumenten vrijwel
zonderkleppen. Sinds 1967onder
zoekt en beschrijftPiet Dhontorigi
nele barokhobo's (zoalsdie vanhet
HaagseGemeenteMuseum),diehij
vervolgens nabouwt en bespeelt.
Daarnaastmaakthijwerken uitoude,
nietuitgegevenhandschriften,speel
klaar. Uhoort ertwee: sonates voor
twee hobo'senbasso oontinuo van
Califano en Fasch. Ineke V.d. Kaa
Krielaart ruilt de hobo in voor de

OSA-concert

creatief
centrum

Op zondag 14 maart a.s. organiseert de Stichting OSA haar 103de
concert in de Kloosterkerk te Thesinge. Het Ensemble MUZIKAA
(Ineke van de Kaa-Krielaart, barokhobo/blokfluit; Piet Ohont, barok
hobo; Gert van de Kaa, kistorgel) speelt werken van Telemann,
Califano enFasch.Entree € 3,50,CJP/65+ € 2,50 (kinderen tot12jaar
gratis).

Agenda

Omalvasttenoteren:
zondag 18april
De Leeuw; 10.30uur:Koffieconcert
Alpenjagers

zaterdag 13maart
De Leeuw; 20.00 uur: viering 125
jaarijsvereniging "Presto"
zondag 14 maart
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
EnsembleMUZIKAA (Ineke van de
Kaa-Krielaart, barokhoboiblokfluit;
Piet Dhont,barokhobo; Gert vande
Kaa. kistorgel) speelt werken van
Telemann,CalifanoenFasch (OSA)
zondag 21 maart
tJopje;14.30 uur:RikBarron& Dave
Panting, Canada, met Canadese
Folk(zang,gitaren,banjoenmand
oline). Entree: 7euro.
woensdag 24 maart
DeLeeuw;20.00 uur:vooraarsver
gadering Dorpsbelangen Gar
merwolde
donderdag 25 maart
Kerkhörn; 10.00uur:Koffiemorgen.
Iedereen iswelkom.
vrijdag 26maart
Café Molenzicht;20.00 uur:Algeme
ne Ledenvergadering Dorpsbe
langenThesinge

7 maart
10.00 uur Thesinge,
ds. O.C. vanVliet
10 maart
19.30 uur Thesinge,
ds.Volbeda
Biddag voorGewas enArbeid
14 maart
10.00 uurThesinge,
ds.Volbeda
21 maart
09.30 uurGarmerwolde,
ds.Volbeda
28maart
09.30 uur? Thesinge,
nog niet bekend

Erediensten
SOW gemeente
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