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Klaes lleekstra, de Jules Verne ender de bakkers ... Ol

Klaes Hoekstra uit Bedumis bakker van het jaar2004geworden. Ook is hij een vande adverteerders uit de G&T enverkoopt hij een deel
van zijn producten in dewinkel van Simon Spanninga. Reden genoeg voor een interview met deze gedreven bakker.

BakkerKlaes Hoekstraiseen echte kampioen.

Hoe het allemaal begon
Klaes Hoekstra isbegonnen aan de
bakkersvakschool.Zijneerstebaas
bracht hem,naast de vele kneepjes
van het vak. ook deliefde voor het
bakken bij. Laterishij naarWagenin
gen vertrokkenom daardehoogste
opleid ing die erophetgebied vanhet
vak van bakken is, tevolgen.Klaes
heeft altijddewens gehad omeen
eigen bakkerij tehebben. maar als
jonge startende ondernemer was
het ook in die tijd al moeilijk omte
beginnen.Op23-jarigeleeftijdkon hij
een bakkerij in Leeuwarden huren.
De toenmalige eigenaar wilde niet
langerwerken,maardebakkerijook
nog niet verkopen.Dit wasduseen
uitgelezen kans voor Klaes om te
starten meteen eigen bakkerij.Toen
hijgenoeg kapitaal had opgebouwd
om debakkerijtekopen.deed hij dat
dan ook meteen. Na 15 jaar in
Leeuwardenhad hij zijnplafondbe
reikt en ging toenvoor eenperiode
vantwee jaar werken indebakkerij
machinehandel.lntussenkonhijmooi
rondkijken waarhijeen nieuweuitda
ging kon vinden. Deze vond hij in
Bedum.

BakkerinBedum
Dit jaar bestaatdewinkelvanKlaes
10jaar.VoorgangerHarry Oudman
was een goedebakkermeteengoe
de naam, die Klaes probeerde te
evenaren onder zijn eigen naam.
WatKlaesbetreftkanhet nooit gek
genoeg gaan. Ieder evenement of
gebeurtenisgebruiktde bakker om
eenleukenspeciaal product teont
wikkelen. "Alleen een aanbieding is
zogezapig, ikwil graagspetteren".
aldusKlaes.Activiteiten dieikorgani
seer hebben geen direct gevolg.
maar opdelangeduur merk ikwel
dat er meerklanten blijven hangen.
Klaes heefttwee doelstellingenwaar-

meehijzijnzaakrunt. Ten eerste wil
hij tweekeerperjaarineen landelijke
krant komen. Klaes vertelt dat het
best moeilijk isom steedsweer iets
leuks te bedenken waarmee je de
krant kunt halen. De tweededoel
stelling van debakkerisdatiederkind
uitdegemeenteBedum. voordathet
doorstroomt naar het middelbaar
onderwils. bij een bakker geweest
moetzijn.Dit isnietom zoveelmoge
lijkjongebakkertjestewerven.maar
om de kindereneen onvergetelijke
indruktegevenvanwat het vak van
bakker zoal inhoudt. Voorafgaand
aan eendergelijke middag. krijgen
dekinderen eerst een videotezien.
Daarnamogen dekinderen ookzelf
productenbakkenindebakkerij .
Daarnaast organiseert Klaes ook
infotainmentavonden.Ditzijnavon-

den waarop groepen mensen de
bakkerij bezoeken. Men krijgt een
video te zien, waarna een rondlei
dingdoordebakkerij volgt.Ookgeeft
Klaes een lezing over brood. Men
kanzelfook aanhetbakken gaan en
meedoenaaneenquiz.Ditduurtvan
19 uur tot 22:30 uur. Verder geeft
Klaesookbakdemonstraties eniser
een bakkersspreekuur. "Waarom
zaktmijncakesteedsin"en ''waarom
wordtmijn appeltaartaltijdzwart"zijn
vragen waarop Klaes tijdens dit
spreekuur antwoord geeft.
Naast hetbakken enhet organise
renvanallerlei ludieke activiteiten,is
Klaes ook nog actief in de hele
branche. Zoschrijft hijbijvoorbeeld
regelmatig columns in vakbladen.
geeftinterviewsenkomt afentoeop
televisie.

De winkel
Demeeste bakkerswinkelsbestaan
uiteentoonbankwaarvoor mensen
staan te wachten. Wanneer men
echterdewinkelvanKlaesHoekstra
binnengaat,ontdektmendatditniet
een traditionelewinkel is.Dewinkel
isvooreen groot deel (75%) zelfbe
diening.ledereen kan dus evenrus
tig rondkijken naar wat de bakker
allemaal tebieden heeft.Hetiszelfs
mogelijk om even lekker rustig te
gaanzitten indewinkel en wat lek
kers tenuttigen.Maaraandesnelle
klant is ook gedacht. men kan ook
meteendoornaardekassa.En voor
deklantdiegraag geholpen wil wor
den, lopen ergenoeg mensenvande
winkelrond.Uniek iseenconsumen
tenpanel, bestaande uit een aantal
inwoners uitBedum.Elkgekenver
nieuwendideedatKlaesheeft.wordt
kritischdoor het panelbekeken. Als
hetpanelhet niet ziet zitten, wordt
het idee snel vantafel geveegd (en
wordt de bakker dus behoed voor
eenmisser).Klaesdenktvervooruit
methetontwikkelen van concepten
voordewinkel.zodatde klantovervijf
jaarooknog steedstevreden zalzijn.
Ditconceptheeftgeleidtotbezoeken
vancollega-bakkersuithethele land.

Bakker van hetjaar 2004
HetNederlandseBakkerij Centrum
(NBC). hetGenootschap voor Bak
kers enhet vakblad Bakkerswereld
organiseren een keer per jaar de
verkiezingen "Bakker" en "Banket
bakkervan hetjaar voor hetcomple
te oeuvre". In november kwamen
een aantal juryleden alonverwacht
dewinkel bezoeken. Erwordt bijhet
jureren opverschillende onderdelen
gelet.Onderwerpen hierbij zijnhoe
dewinKel eruitzieten hoe deklant
vriendelijkheidis.Ookwordt ergelet
opdewettelijke eisen endezakelijke



Op 26 maart hield deVereniging Dorpsbelangen Thesinge haar 28'1' jaarvergadering, De opkomst viel
niet tegen en er waren maar liefst 47 leden aanwezig in café Molenzicht endatzijn erwel zes meer dan
vorig jaar! Er stonden 15 punten op de agenda en dan nog na afloop van hethuishoudelijke gedeelte
een lezing door Dhr. Mollema uit Leens over vrachtvaarders en koeriersdiensten in het Groningse.

Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Wel of Geen Multi-Functioneel Centrum?

Warme bakker voor ieder eetmoment

De sfeer indezaalwordt aanmerke
lijkernstigerwanneer het MFC,ofte
wel het Multi Functionele Centrum
ter sprake komt. Het bestuur geeft
aan dat desituatieenigszins ondui
delijk is.Het gevoel leeft dat dege
meentelijke coördinator voor hetpro
ject het MFC inThesinge "gewoon
wil"en opditmoment wordt gewerkt
aan eenplanvan eisen,maar Dorps
belangen heeft een aantalkantteke
ningen. Zo staat het bestuur op het
standpunt, dat het aangezicht van
hetdorp(de school,depeuterspeel
zaal en de boerderij van Rilsema)
doordekomst vaneen MFCnietmag
veranderen.Erontstaat een discus
sie indezaal overdevraag ofwe wel
een MFC nodig hebben:erzijn maxi
maal 10begrafenissenper jaarinhet
dorp,1O?toneelvoorstellingen waar
van een aantal inMolenzicht,3of4
feesten. Moetenwedaarvoordathele
dureMFC? Willen we nietveel liever
de school en het Trefpunt opknap
pen? Kan dat niet veel goedkoper?

Het bestuur deelt tevens mede,dat
hetgrote feest in2005,waar we wel
zelf verantwoordelijk voor zijn, de
Middeleeuwen als thema zal heb
ben.Voor deorganisatieiseen com
missie benoemd en we zullen er
ongetwijfeld meer van horen,

Roelfwas nooitietsteveel enhijhielp
mee bij het opzetten van de kerst
boomindecember,hetorganiseren
van het zomerfeest en is zelfs een
keerSinterklaas geweest.De voor
zitter bedankt Roelf uitgebreid en
overhandigt hem bloemen en ....
een reischeque voortwee personen
waarmee deelgenomen kan wor
den, jawel!, aan de SS' reis van
Dorpsbelangen. Daarna volgt de
verkiezing van Wolter Karsijns als
bestuurslid. Jammer dat deverkie
zing toch weer schriftelijkmoestge
beuren,want detijd schreed inmid
delsforsvoorten Dhr.Mollema zataf
entoe al eensop zijnstoel tewippen,
wanthijzag zijnlezing overvrachtrij
ders en koeriersdiensten al van het
programma verdwijnen. Misschien
voor een volgende keer toch een
idee om deverkiezing voordepauze
tehouden zodat destemmen inde
pauze geteld kunnen worden.

over. Subsidies onbenut laten kan
natuurlijk nieten het bestuur zal de
jeugd stimuleren meer teorganise
ren.Henri Schijfmerktalslid van de
kascontrole commissie op, dat de
bestuurskastenditjaarwel erg hoog
uitgevallen zijn. Kor legt uit dat dit
komt omdat het bestuur dit jaar in
plaats van de jaarlijkse barbecue bij
iemand thuis, "uit eten"geweest is.
Dat viel ietsduurder uit.De vergade
ring gunt het ze van harte, want
bestuurslid zijn van Dorpsbelangen
Thesinge isbepaaldgeen vrijblijven
detaak. De penningmeester wordt
decharge verleend met decompli
menten van dekascontrole commis
sie. Henri Schijfisaftredend en wordt
bedankt. Henk Busscher blijft nog 1
jaar en met het vooruitzicht van een
lekker etentje in het verschiet wil
Koos van der Belt graag toetreden
totdekascontrolecommissie.
Voor het komendeverenigingsjaaris
depenningmeester erweer in ge
slaagd een sluitende begroting te
maken. De begroting maakt gewag
van een reservering van € 500.
voor het grote feest in 2005, maar
ook dit jaar nog komt ereen groot
feest op8 mei onder denaam "Mooi
Thesinge", maar dat kost ons geen
dubbeltje!Later op deavondblijkt dit
geld tezijn dat door een aantal noor
delijke gemeenten jaarlijks besteed
wordt ten behoeve van een groot
feestineen van dedorpen.Thesinge
isditjaaruitverkoren enop8mei zullen
ermaar liefst 70 acts op diverse loca
ties inons dorp tezien zijn.Ongetwij
feldkomt ertzt meer informatie.
Er wordt € 1295,- welzijnssubsidie
verdeeld,waarvan het Oranje comi
té, OSA, dedamclub,dezangvere
niging,deouderenreis,de jeugd dam
en schaakclub ia,dejeugd voetbal
groep Thesinge, ons grote feest en
Sinterklaas zullen profiteren. Ieder
een tevreden? Nee, deSint isonte
vreden dat hij als sluitpost bij de
verdeling genoemd wordt en € 5,
minder krijgt dan gevraagd, maar
hopelijk is hij dat alweer vergeten
wanneer hijnaar ons dorp komt.

Na een korte pauze gaat deverga
dering over tot de bestuursverkie
zing, doch eerst wordt afscheidge
nomen van Roelf Koopman. Voor

Kor van Zanten opent om 20.10 de
vergadering, heet deereleden wel
kom en verontschuldigt ons erelid
Roelf Janssen,dievanwege het lam
meren verstek moest laten gaan.De
eerste kopkoffieopkosten van Dorps
belangen isinmiddels genuttigd. De
secretaris Menco vld Berg leest de
notulen van devorige vergadering
voor en laat vervolgens het vereni
gingsjaar 2003/2004 de revue pas
seren. Onverstoorbaar leest hijvoor
datdeSint op 29april2003 het dorp
binnenkwam. De zaal moet hem
corrigeren, maarwat geeft het?Piet
Huisman meldt naaraanleiding van
het jaarverslag dat erbij het haven
standbeeld ("Zich!"), nu ook een
miniatuur turfschip ophet steigertje
isgeplaatst, naast de drie melkbus
sen (ik wist het nog niet, gauw kij
ken!).

Het financiële verslagwordtook snel
afgehandeld, hoewel demicrofoon
onssoms wat indesteek laat, het
geen Rudi Bremer doet voorstellen
volgend jaar indebegroting een wat
grotere onderhoudspast "geluidsin
stallatie" opte nemen (volgens de
voorzitter is het batterijtje van de
microfoon gewoon leeg). De jeugd
blijkt nietzo actief geweest tezijn en
heeftdehaar toegewezen subsidie
nauwelijks gebruikt: er is € 500,-

EllekeenOettavanderMolen

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

Iedere dag lekker VERS van:

Let op! Nieuw e-mailadres!GenTexpress@hotmail.com

Wist U datje

kantvan hetverhaal.In decemberis
ereen consumentenonderzoek ge
weest waarin devraag "Hoe denkt
Bedum over zijn bakker" centraal
stond. In januariwarenerachtbak
kersbedrijven inNederland genomi
neerd voorde prijs "Bestebakkervan
het jaar 2004". Toen kwam er nog
een jury die wilde weten wat de
missieenvisie in2004 en in2008van
debakker zou zijn. Deacht genomi
neerdebedrijven werden allen uitge
nodigd om naar debekendmaking
en prijsuitreiking in Amsterdam te
komen. KlaesBakkeren zijnvoltallige
personeel reisden afnaardehoofd
stad,toch wel enigszins nerveusgin
gen ze achter inde zaal zitten. Tot
hungrote verassing was de uitslag
vandeverkiezing zeer positiefuitge
vallen voor debakker uitBedum.Ze
hadden gewonnen!!! Voordatdeprijs
inontvangst genomen werd, werden
allepersoneelsleden persoonlijkge
feliciteerd en kon een vreugdevolle
omhelzing met zijn vrouwniet uitblij
ven.De jury stelde dat KlaesHoeks
tra beschouwd kan worden als de
Jules Verne in de bakkerswereld.
Alle traditionele is hem vreemd en
alles watvoor debranche vreemd is,
is voor hem gewoon. Kortom, hij is
zijn tijd dus ver vooruit. Dit compli
ment is een bekroning ophet werk
van deze veelbewogen bakker met
ontzettend veelliefde voor zijnvak.

• Garmerwoldeop 26junieen disco
heeft voorde jeugd van Garmerwol
de
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Boderieder
Boderieder Moorlag gait mitpensioun.
Geem vertelt hai nog over vrouger daagen.
Minsken duurdendou alles wel vroagen:
Moor/ag kon zwiegen en was nman van fatsoun.
Nooithet nbreukbaand weer zomakkelk zeten,
asMoor/ag ain mitoet Grunnen brocht.
Veur veullu het 'rok nnijpakje oetzocht.
Nooitzal 'rien Stadnbodschop vergeten.
Oom Klaas hargain tannen en koezen ienmond.
Dat isop nduur veur nminsk nait gezond,
Mor iennraisnaar Stad, dat kinnen ie wel snappen,
harol boas van dik tachteg nait veul zin.
Moor/ag"vroug t, ..ierieden ermorgen toch hin,
Kinnen iedaarnait even veur miehappen?"

Dezaallijkttegen,maarnatuurl ijk,de
zaal is het dorp niet. Hans Wegge
mans verwoordt hetheel duidelijk:
"Bestuur,weesop Uwhoede enzorg
dat we nietalsdorp van hogerhand
een MFC opgelegd krijgen, omdat
MFC's nu ineens in de mode zijn.
Informeert Ugoed bestuur,omtrent
wat het dorp wil. desnoods door
middelvan een referendumenzorg
ervoordatdeuitslag van een derge
lijk referendum krachtig bij de ge
meente onderdeaandacht gebracht
wordt! Zo werkt democratie: "de
mensen beslissen, en niet deover
heid"(andersgezegd:deoverheid is
ervoordemensen en niet anders
om).Wewachtendeontwikkelingen
volspanning af.

Derondvraagleverteen aantal vra
genop, zoals
-waarom isergeen nachtverlichting
inhet dorp. Isaldat licht echt nodig
de helenacht lang?
-dezandbak bij hetZicht. lijktna een
regenbuimeer opeenwaterbak. Zit
er geen afvoer in?
-er zijn geen sirenes tehoren opde
eerste maandag van demaand in
onsdorp.Tellenwe nietmee ingeval
van nood?
-de drempel die aan deMolenweg
lagiszoek!Hetverzoekisdedrempel

de volgende keer 5 meter verder
buiten het dorp te plaatsen en niet
weervoorde ingang van debegraaf
plaats, want dat wordt wel een erg
"lullige" plaats gevonden.
-hoe staathet metde "bypass'. Dorps
belangen doet ertoch WE: alles aan
om te voorkomen dat ons Klunder
vernieldwordt tenbehoeve vaneen
"bypass"?Behoort 'tKlunder niettot
het bunenqebied van het Gewest
plan Noordijk?
-de bestrating vanMolenhorn isnog
steeds niet helemaal klaar.
-moeten ergeen seniorenwoningen
komen inThesinge?
-hoelang doetdegemeenteeigenlijk
overhetbeantwoordenvan een brief?
Het bestuurzal een aantalvan deze
vragen voorleggen aan B&W,tijdens
deoverlegvergadering.

Korsluitdevergadering rond23.00
en na enige aarzeling wordt beslo
tenDhr.Mollematoch zijnlezingte
latenhouden. Prachtige dia'sover
de vrachtrijders en koeriersdien
sten,ookwelbode rijdersgenoemd,
allen uit het beginen midden van de
vorige eeuw.Dhr.Mollema kentalle
bode rijders van gezicht en praat
over hen alsof hij ze persoonlijk
gekend heeft. Zelf ken ik debode
rijders nog uitdezestiger jaren,toen

mijn ouders jaar in jaar uit, twee
wekennaareenzomerhuisjeinNorg
op vakantie gingen.Wegingenaltijd
op defiets want een auto hadden
we niet, en mijn broer en ik zaten
danachterop, wat geenpretjewas
gedurendezo'ndikke 2uur. En de
bagage? Ja, die brachten we een
dag van te voren naar het Bode
terrein indestad.en wonderboven
wonder stond dekoffer altijd alklaar
in Norg wanneer wij er aan kwa
men!Met dankaan de bode rijders,
die tot ver in de vorige eeuw een

belangrijke rol speelden in onze
samenleving. Wie denkt er nu nog
over na,hoezijn pakjevan Thesinge
naarAmsterdam komt? Dhr.Molle
ma doet het besef herleven. dat er
deafgelopen 50jarentoch ergveel
veranderd is inonzesamenleving!

Kortom, het was een leuke, nuttige
en leerzame avond,deze28'" [aar
vergadering van Dorpsbelangen
Thesinge.

Henk Busscher

Na 15jaar trouwe dienst hebben deheer enmevrouw Ritsema uit de
KerksIraaI in Thesinge beslolen de dorpskranI niel meer rond Ie
brengen. "We hebben wel voor een opvolgergezorgd, hoor" meldt
mevrouw Rilsema aan Henk Vliem, onze voorzitter.

Familie Ritsema;
Bez~rgers van de G&1

De familie Ritsema geeft het stokje terug aan hun zoon Wim (Foto: Henk
Remerie)

Truus Top

bloementuin.Ookdekalveren,scha
pen enlammeren,vogels, kippen en
konijnendiezij huisvestenvragende
nodige verzorging.Van degezinnen
vanhuntwee zonen inThesinge iser
deaanloopwaar ze van genieten en
ook van zoon Menno die inBedum
woontenachterindeouderlijkeboer
derij een bedrijfspand heeft.

Bedankt.familieRitserna enwe wen
sen Uallegoeds namensbestuur en
redaktie.

Kansas, zoonPietinvoormaligOost
Duitsland en dochter Margreet in
Brabant.Daargaandereizen van de
oudersregelmatig naar toe en ook
zijn zemet Fred,vrouwenkind naar
Nieuw-Zeeland geweest opfamilie
bezoek.Eénvandie'1huisblijvers"is
Wim die het stokje weer van z'n
oudersterug neemt. Zijnvrouw Su
zanvindt 'tookeengezelligeklusom
te doen én hun kinderen helpen
graag mee. De G&T heeft mazzel
metzo'nfamilie-opvolging!De Ritse
ma'sseniorhoeven zichook zonder
deze klus niet te vervelen. De tuin
vraagtveellijd.eriseen moestuin en

zekermomenttegekom zo vroeg op
testaanwantvolgens haar had ikde
heledagdetijd.Hetwerd me ookwel
wat tezwaar en dusgebeurde't de
laatstejarenper auto".

Mevrouw Ritsernaverzorgde het in
nen vandekwitanties. "Dat vondik
altijdheel mooi werk.Jespreekt de
mensen eens en je leert nieuwe
bewonerskennen.Tussen 5en7tro!
ikde meeste mensen wel thuis en
danwerkte ikdeongeveer150adres
sen inhetvoorjaarbij langs. Ikvond
't wel jammer dat deautomatische
incasso werd ingevoerd. Maar, ja,
dat isvoor depenningmeester wel
eenstukgemakkelijker".

Als zeweer eenslangere tijd van huis
waren werd het werk door dethuis
blijvers opgevangen. Zoon Fred
woont inAmerika, tegenwoordig in

In ditdorp ishel bezorgen namelijk
van het beginafaan inhanden ge
weestvaneenRitserna.Zoon Wim is
erin1975 mee begonnenen gafhel
klusje uit handen aan zijn jongere
broer toen hij uit huis ging. Bijna
vijftien jaar geleden is Jan Jaccb
getrouwd en op deBovenrijgerweg
gaan wonen. Deouders namen het
bezorgen vanaf toen op zich. De
laatste jarenwillen de kleinkinderen
ookgraagmeehelpen, zekeralsopa
deritmet deauto naar achter-The
singe, deBovenrijgerweg en Klun
dermaakt. Het rondbrengen inhet
dorp gaatperfiets en Ritsernasr.gaf
erde voorkeur aan om 's ochtend
rond6uurdebuitengebiedenookop
defiets te doen."Voordekranten en
depestaan dan kun jezezoin debus
latenglijden!Hel iszo vroeg ookzo
mooi indenatuur.Wateenvogelszie
enhoor jedan.Mijn vrouw vond 'top
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Van razenkisttothetzingenvaneenslaap-enschoolliedjes

Kerkstraat ga
9797 PO Thesinge
tel: 06 - 250 510 54

van 13-17 u :
dl. wo . do en 1,le weekend v.d . m a and
en op afsp,~k

Agnes Germ era ad -Drenth

Janna Star-Wassens

• ZLJDESCHILDERI.JEN"

kot'l'"-e+ t he e met gebak ujt eige n keuke n

ATELIER & TH E ESCHENKERIJ

.. RELATIEGESCHENKEN OP MAAT·

.. PAPIERCOLLAGES ..

.. KUNSTKAARTEN ..

Karla Postma/ Marion Bennink

zingen liedjes. Daarna hebben we
metharpmuziekdeliedjes gezongen
en hadden veel bijvalvan aanwezi
gen. Familieleden die erookwaren
vindendatwe bestkunnen concurre
renmetdeIdols.maardaarwachten
we nog evenmee.

gefrist.Wehebben van andereover
blijfmoeders veel informatie gekre·
gen overhoe het op andere scholen
isgeorganiseerd.Dan blijkttoch maar
weer dat onze school de zaakjes
behoorlijkoporde heeft.
Maarook met certi ficaat blijven we
weerdagelijksvoor"onzekinderen"
klaarstaan....

~ ..:; !aJ,. -'In"''- ,l q

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

Beleef de wereld
. onderwater met

duikschool

Zelfsoverblijlmoeders hebben tegenwoordigeencertificaatnodig; Marion
Benninken Karta Postma tonentrots dehunne. (Temidden van een aantal
kinderen die regelmatig overblijven in "Ons Smurfenhol".) (Foto: Henk
Remerie)

• Overblijfregels
• Contactmetdeouderraadenhet
schoolteam
• Contact met de ouders van de
kinderendieoverblijven
• Hebjegenoegfinanciële ruimte
omook eens nieuw speelmateriaal
aan tekunnen schaffen?

Bouwien Post gevraagd. Het is de
bedoeling datwe zondag 21 maartin
het Natuurmuseum zingen met kin
deren dieharpmuziekmaken.
21maart. Om2uur waren weaan
wezig.De vierkinderen en hunlera
res kwamen kort erna. De harpen
moesten gestemd worden en enig
overleg over de volgordevan de te

Na vierochtenden opcursustezijn
geweest.zijn we weer helemaal op-

Nu. in februari 2004 werd Lies ge
vraagdmeetewerken aan eenmid·
dag met schoolliedjes. Uit het boek
"Kunjenog zingen.zing dan mee."Er
mochten nu wel een paar meer
mensenmeedoen.vier. Ze vroegmij
dus weermaar wie moestenernog
meer gevraagd worden. Na enig
overleg werden HannyHavengaen

EnigejarengeledenhebbenLiesen
Jaap Schaaphok eenrozenkist ge
maakt.dieeen tijdinhetNatuurmu
seum is tentoongesteld. In novem
ber 2003 werd Lies gevraagd een
slaapliedjetezingen vooreen project
voor kinderen.Omalleentezingen
zag Liesniet zitten. reden ommij te
vragen.Wijzingen ook allebeiinhet
plattelandsvrouwenkoortje. Op 25
november ishetliedjeSuzeNaanje
(inhetGronings)bij Lies thuis opge
nomen. Er waren al liedjes in veel
talen opgenomen. We kregen een
uitnodiging om bij de opening aan
wezig tezijn. Degenodigdenkregen
allemaal een CD waar de opgeno
menliedjes opstaan.Voormij iseen
bandje gemaakt. Jammer genoeg
konden we niet bij deopening aan
wezigzijn.

Samenmetnogzeven andereover
blijfmoedersvanintotaalvijfscholen.
hebbenwe vier morgens deze cur
susgevolgd. Datermeer bij kwam
kijkendanalleen een boterhammetje
eten.wisten we al.Maarweet uook
waternog meer bij komt kijken?
• Zijn er voldoende strippenkaar
ten?
• Heeft iedereenbetaaltvoor een
nieuwe strippenkaart?
• Bijhouden en aftekenen welke
kinderen eroverblijvenenwelkeover
blijfouder
• Hoe staathetmetdeverzekering
tijdens hetoverblijven?

lijk"geweest. De cursuswerd gehou
den inLoppersum bij deBestuurs
commissie Openbaar Onderwijs
Marenland. met als cursusleidster
mw. Fenny Boersma.

Op heel veel basisscholen bestaat demogelijkheidvoor kinderen om
tussendemiddag overteblijven.Zoook opdeOBS teGarmerwolde.
De school is verplicht omhiervoor een ruimtebeschikbaar testellen.
Dagelijks wordt hierdoorgemiddeld Bkinderen gebruikvan gemaakt.
TIjdens het overblijven iseraltijdeen overblijfmoederJvader aanwe
zig, die deverantwoordelijkheid draagt voorde kinderen.

Cursus
Om nog meer te weten te komen
overhetoverblijven en alleswatdaar
nog meerbij komt kijken · en niette
vergeten jeervaringen metanderen
tedelen- zijnKarlaenMarion naar
de cursus"Overblijvenisnietmoei-

Maar ja.kinderen zouden geenkin
derenzijnalsaltijd allesvan eenleien
dakjezou gaan.Kleineonenigheden
onderling.valparti~jesophetplein.of
tijdens hetetenstiekem jeboterham
weer in de trommel terug doen en
dan snel indetas stoppen en hopen
dat het niet gezien wordt. De erva
ringleert alsnel dat jesoms even de
tassen moet controleren. wantmet
een stalen gezicht durvenze soms
best te zeggen dat ze echt alles
hebbenopgegeten.

"OnsSmurfenhol"
Alsde kinderenom 11.45uurnaarde
overblijfkomenzoeken ze iedereen
plekjeaantafel en zetten hun brood
endrinkenoptafel.Voordeliefheb·
bersbestaatde mogelijkheidomeen
tostitebakken.mits ze kaasopbrood
hebben. Degene die klaar is met
eten. ruimtzijnspullenopinde tasen
brengtdezeterug naardekapstok.
Dan mogenze binnen spelen totdat
iedereenklaar ismeteten.Sommige
kinderen pakkenhetspeelkleed met
de speelgoedbak ominde gangte
spelen;anderen willen liever lezen.
tekenen. knutselen ofeen spelletje
doen. Schooltjespelen isookvaak
favoriet.
Pasalsiedereenklaarismeteten en
het weerhet toelaat.wordt hetsein
"opruimen" gegeven. Iederkind is
ook zelf verantwoordelijk dat alle
speelgoedweer netjes wordt opqe
ruimd.Alsoverblijfoudermoetjezor
gen dat de ruimte ("Ons smurfen
hol") naar behoren wordt achterge·
laten. want ook de leerkrachten
maken regelmatig gebruik van het
voormalige klasje.Dusdat betekent
in ieder geval: de tafelseven afne
men. de tosti-apparaten schoon
maken en de vloer vegen.

Wiezijn nudezeouders?
Karla Postma isopdemaandag en
dinsdag aanwezig,opdedonderdag
en vrijdag Marion Bennink, en als
invallerhebbenweWillyHazekamp.

Overblijven is niet moeilijk
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Ronaid Ritsema bezig met hettekenen van verkeersborden. (Foto: Henk
Remerie)

Alle kinderen hebben eenstepparcours-diploma; v.l.n.r. Henny Haringa.
Natasja Hazekamp, Hanna Boes. Joris Boes. Lars deJong. Rob Braspen
ning enRonaid Ritsema. (Foto:Henk Remerie)

Frieda Koller

Namenshet team
vandeOBS Gannerwolde

dingen die ze op school leren ook
tegenkomen buiten school. Onze
school werkt naast de leervakken
zoalslezen.taalen rekenen ook aan
zelfstandig werken,computeronder
wijs en creatieve ontwikkeling. Sa
men met deouders begeleiden we
deleerlingen naardevolgende stap
pen inhun carrière.

We vinden het leukals uwiltkomen
kijken op de school, bijvoorbeeld
omdat u een school zoekt voor uw
kind.Omteleurstellingen tevoorko
men ishet raadzaam om eerst een
afspraak te maken. Ons telefoon
nummer is: 050-5420002

Het nieuwe onderwijsteam van de OBS Garmerwolde; v.l.n.r.: Mariska
Jansen, Lianne Veenhuis. Hannie Leistra enAnneke Mulder. (Foto: Henk
Remerie)

OBS Gannerwolde

De jufvan groep3t!m 5heetMariska
Jansen. Ze werkt sinds augustus
2003bijonsop school.Mariska houdt
vanvolleybal. reizen enlekker eten
en ze woont inGroningen.

De bovenbouwers (groep 6 Vm 8)
hebben les van Lianne Veenhuis.
Lianne werkt vanaf oktober 2002bij
ons indebovenbouw.Lianne woont
inHarenen heef1 veelplezier metde
kinderenvan groep 6Vm8.

Dedirecteur vandeschool, Hannie
Leistra.geef1 ook lesaan groep 6V
m8.Ze heef1daarnaast de dagelijk
seleiding.Hannie isvorigjaar maart
benoemd als directeur aan onze
school.

We vinden het belangrijk datonze
kinderen met plezier naar school
gaan, we gaan regelmatig met de
kinderen oppad naar een tentoon
stelling of we bezoeken een mu
seum.De kinderen zien dan datze de

Onze school wordt bezocht door37leerlingen uit Garmerwolde,Ten
Boer en Groningen. Wij werken met drie groepen.

Ingroep1/2wordendelessen gege
ven doorAnneke Mulder en Frieda
Kolier.Juf Anneke woont inSchild
wolde en werktsinds augustus 2002
inGarmerwolde. Ze isvan dinsdag
tot en met vrijdag ingroep 1/2aan
wezig.JufFriedawerkt opdemaan
dag indeze groep en opdeandere
dagenwerktzeopdeobs De Lesse
naar inTen Post. Frieda woont met
man en kinderen in het dorpje
Tjuchem.

Karlapostma

de ene opdracht naar de ander te
komenmoestmenwelgoed opletten
inhetverkeer. Onderwegkom jeook
nog enkele verkeersborden tegen,
en na een tijdjeben jeook hard toe
aaneen rustpauze. Bij depicknick
plaats aangekomen staat er ranja
klaar met poffertjes; dit wordt door
niemand overgeslagen. AI met al
was het een zeer geslaagde och
tend, en gingen alle kinderen met
een stepparcours-diploma op zak
naar huis.
Het is zeker iets om nog eens te
herhalen.

Hier kon deheleweek naarharte lust
binnen enbuitenmee gespeeld wor
den.Tevenswas ervan de OBDG (
OnderwijsBegeleidingsdienst Gro
ningen) eenstepparcoursgeleend.
Vrijdagochtendwerdermethulpvan
enkeleouders. een groot parcours
uitgetekend ophet groteplein.Twee
rotondes met haaientanden en ze
brapaden, voetpaden en een pick
nickplaats. De kinderen werden in
groepjes verdeeld ;erwas een groep
je voetgangers. auto 's en fietsers
(kinderen op de step). Onderweg
kwamen ze allerleiopdrachtentegen
diezemoestendoen. maarom van

Veilig verkeer op de basisschool
Op de OBS Garmerwolde werd indeweekvan 13Vm16 april extra aandacht
besteed aanverkeer,voornamelijkingroep1t!m 3.3voheef1 een verkeers
kar(aanhangwagen)volmetallemaalmaterialen vooreigenlijkallegroepen.
Vooralvoorgroep 1,2 en 3 zitten er erg veel nuttigematerialen in zoals:
een verkeersmat. muziek cd's,verkleedkleren.auto's,eentrein.verkeers
borden. puzzels. videobanden. knieboeken; teveel om optenoemen.

Let op! Nieuw e-mailadres!GenTexpress@hotmail.com
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Voorjaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Ruim zestigleden waren eind maart
aanwezig op devoorjaarsvergade
ring van deVereniging Dorpsbelan
gen Garmerwolde.Hoeveel hiervan
speciaal gekomen waren vanwege
het Bingoën na afloopvan het offi
ciëlegedeelte valtmoeilijkte zeggen,
maarongetwijfeldwarenenkele aan
wezigen gelokt door de vele Dikke
Priez'n(enpotjes mosterd)die erte
winnen waren.
Van hetofficiëlegedeelte zijn mijde
volgende punten bijgebleven, blijkt
nu ik, al tikkend,terugkijk indeagen
davoor die vergadering:

• Mededelingen:Swiss Combi gaat
zevendagenperweekdraaien.Ditis
inovereenstemming metdedestijds
verstrekte vergunning.
• Omgevingsplan:vanuitdeProvin
cie iseen IdentiteitsstudieDamster
diep gestart. Dorpsbelangen Gar
merwolde neemt hieraan indirect
deel. Vanuit de vergadering wordt
aangedrongen vooralactief teparti 
ciperen want achteraf bijsturen als
deuitkomst van destudiejeniet zo
erg aanstaat, is onmogelijk bij dit
soort studies.
• Verslag Stichting Dorpshuis:Mie-

keWelling geeft aandat de"potmet
reserves"delaatste paarjaarkleiner
wordt.We teren in.Verderisdevloer
vanhetDorpshuisgrondiggeschuurd
en gelakt (dit laatste door vrijwilli
gers).
• Jaarverslag: het bestuur van
Dorpsbelangen istevredenover het
afgelopenjaar.
Er iszeer veel gebeurd. Deels voor
deGarmerwolders ook direct bruik
baar (bankjes, Jop)ofzichtbaar(hek
werkbij de kerk,aanplantOudeRijks
weg).
En er is een prijs gewonnen. Gar-

merwolde mag nu het predikaat
"Kern met pil" voeren.
• Bestuursverkiezing:JanWigbol
dus, devoorzitter van Dorpsbelan
gen Garmerwolde, wordt bij accla
matieherkozen.
• Rondvraag:AnneBennekervraagt
hoe hetbestuurdenkom tegaan met
"roken tijdens de vergadering". Na
discussie wordt besloten dat er tij
densde vergadering van Dorpbe
langen Garmerwolde niet gerookt
mag worden.
• Sluiting

Henk Vliem

NieuwsvandorpsbelangenThesinge
Als deze G&T uitkomt, is de ledenvergadering al bijna een maand
achterderug. Ikvond devergadering ineen prettige sfeer verlopen.
Een van deagendapunten was hethalfjaarlijkse overleg met Burge
meester en Wethouders van de gemeente op dinsdag 20 april. De
ledenvergadering noemde devolgende punlen omIe bespreken met
B&W:

8. Wat isdemeningvanB&W m.b.t.
seniorenwoningeninThesinge?

MencovanderBerg,Secretaris

Naast deze punten die tijdens de
ledenvergadering ingebracht zijn,
passeertnog een aantalpuntendat
vakerterugkomt derevue;zoalsde
situatie rond hetTrefpunllMFC,de
mogelijkebypassentoestand van de
staten inThesinge.
We hebben de gemeente van te
voren opdehoogte gebracht vanal
onze agendapunten zodat zij zich
goed kunnen voorbereiden.Op deze
wijze hopen we tot een vruchtbaar
geSprek tekomenzoalsdatzomooi
heet. In devolgendeG&T volgt een
verslagvan hetoverleg.

7. Watisdestandvan zaken herbe
strating en straatverlichting Molen
hom?

6. Wat gebeurt er met deklachten
en opmerkingen die gemaakt zijn
tijdens dedorpenronde?

4. De tijdelijke drempelwaswelerg
tijdelijken lag bovendien op dever
keerde plaats.

1. Er branden nu wel erg veel lan
taarns inhet dorp. 'sNachts zou dit
best wat minder mogen.
De 'poll' op thesinge.comkom geeft
ook aandat een meerderheid voor
minder licht is.

Gevonden in Thesinge:
• Digitalecamera, voor info:teI.06-21 655154
Te huur:
• 4-persoons stacaravanopAmeland;op100 metervan dezee,Nog vrij :
voor11 juli en na21augustus.Inlichtingen: Fam. D.Tichgelaar,telefoon050
5421615 /0621504133
Gratis af te halen:
• Surfplank en toebehoren. Haye vandenOever, telefoon3021 512

2. Erstaatwaterindenieuwezand
bak bij dehaven (verkeerde zand
soort gebruikt?)

3. De sirene isniethoorbaar opde
l ' maandag vandemaand (endus
ook niet alshet echt moet!)

Stoomfluitjes

5. Wat vindt degemeente van de
I borden langs deBovenrijgeweg?

Ltd Artlu••" P'I'a\l.. l, 0. ""'_1'4 ... ..""'...
'W a..... ' .III I1I' " . dJ a

voor afSflrej(en:
050-5424948

Sloep 37
9732 CS Gronirgen

SC hoonhe id~$eillllis~-~ .
..... ".... .pedicu re, mam c{J(e~{(

visagiste _~~{PJi;>

;.f1andacht l1GOr jezelf-.

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

In Thesingeis een TVster geboren: nauwelijks drie dagen oud en dan
alop TV. In hetprogramma Vara Laat op maandag 22 maart werd het
lammetjegetoond vanJoopBlaauw.Hetbijzondereaan ditlam isdathet
vijfpoten heeft. Bij de rechter voorpoot groeit een poot met een nagel.
(Foto: WolterKarsijns).

Thesinger Idol
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sanitair en verwarming

BURINGA
~~""'po-----

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

SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

G .N. Schut t erl aan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 050 - 3 021574

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

NIJDAM rmï\
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

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

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDR IJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

• RUime collectie fermhedrukwsek

• Ontwikkelen en drukkerl van visitekaartje to t complete hUisstij l

Bij ons loop je binnen voor.. ... Seott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus

@ Belga F."e t se n W,ck.'~",~mL,w,"b''',
KaruI1272, 9733 er

• 050-542 22 52• Groningen B",. F",se~12~,. ",
RuJlft lM gra ft! pat1<eren'

EItextelcruk. zweetwit- en klecrkcp.eén van uitstekende Kwaliteit

• Boe ke n, proqrem meb oekj es , gidsen, period ieken , flyers e tc .

,
,

,
:..>-......OLJ • VORMGEVING • DRUKKERIJ: UITGEVERIJ

--- -- - ------ - - - - -- - -- - - - -- -- - -- - --------- ------------ - ~ ---------- - - - --

•
I Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer

(050) 30 217 15
info@bluemule ,nl

Eigenlijk te creotiet en veelzijdig om op te noemen
Kom ee ns langs voor f'en vr ijblijvend advies.

tdee ën wtwissel en kan VOOf" M idP partijf!'n vertrissen d IM"rk pll

Toe ri ietsen
Woon- Werk
Stadst ietsen
Racet ietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinde rfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fielsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
Bedrjjfsf' ietsen Nederland en

Nationale FietsProJecten

Reparatie alle merken !

Regenkleding
Racekleding
ATB -kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
On derd elen

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & fruit
• aardappelen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• boeren zu ivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - afl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

uw adres voor:

financiële
admini stratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

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

Voor bedrijvenenparticulierhandel in:
+- Pa llet- en magazijnstellingen
+- Magazijnwagens
+- Palletwagens
+- Kantoorkasten
+- Gebruikte_kantoormeubelen
+- Enz. ; ii:.
+- "Top' wat:~ prol. aluminiûm"

steigers, !tappen en ladders--..
Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 . 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046
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Oos1e rweg 62 · 9785 TBZUldwold~· (OSO ) 5497857 . infOll 'ne t lal'lde!'l net - !NWW flet l" nden nel

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

(Foto:Henk Remerie)

Natuurgebied Kardinge
In januari dit jaar is een groot gedeelte van het park/natuurgebied
Kardinge in beheer gegeven bij Natuurmonumenten. Nubehoort dit
gebied bij degemeente Groningen, en daarom is hetstrikt genomen
nieteen onderwerp watindeGT Express thuishoort, Maar een groot
aantal van u zal er wel eens gelopen hebben, dan wel met de fiets
doorheen zijngereden opweg naar destad. Zodoende leek hettoch
wel relevant omeens nategaan of het beheerdoor Natuurmonumen
tennu grote veranderingen of gevolgen zal hebben voorhetgebied.

-
Ruimte om te overleggen.

Ruimteom te genieten.

Oliebollen

Ruimte om van gedachten te wisselen.
Ruimte om te dansen.

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

~

www.gebakkraam.nl

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Tja, je wordt een dagje ouder en ik moet helaas bekennen niet
geheel zonder gebreken. Natuurlijk heb ik denodigebeweging
met wat tennis en joggen maar ik persoonlijk vind datje er dan
niet bent!

Geschiedenisvan hetpark
Het rapport vermeldt:

ten.Hierbeginnendemoeilijkheden
al:ikweetwerkelijknietwa1 smienten
zijn,laatstaan hoeze eruitzien.Maar
hetkan altijd nog erger: laatst sprak
ik iemand die niet wist wat een
spreeuw was. Verder broeden er
fitis, tuinfluiter, fazant en torenvalk.
Verderisermoerasland metderiet·
zanger en kleinekarakiet, ensoms
de ijsvogel en deroerdomp. Alleen
de fazant weet ik. Wat betreft de
planten: een mooie naam van iets
wat er schijnt te bloeien was het
'duizendguldenkruid".Nuja,hoe dan
ook. een mens hoeft niet alles te
weten, en ook zonder benul van
smienten zijn erstukkenbijdiebest
wel mooi zijn. Enhet lijkt me dat het
bij Natuurmonumenten in goede
handen is.
Toch bleef dekwestie knagen. Het
gebied is in feite onderdeel vande
stad,eneenstadheeftaltijdbehoefte
aan woningen, wegen, voorzlerin
gen, sporthallen,voetbalvelden enz
enz. Dat het gebied in handen is
gegeven aan Natuurmonumenten.
en bovendien ook nog voor maar
liefst40jaar,wou erbijmijmaar niet
in. Hier moeten addertjesonder het
gras zitten, lijkt mij dan altijd.
En hetwas om die redendat hetoog
vielop een rapportvan degemeente
Groningen over Kardinge
(www.groningen.nllkardinge).
Onderstaand volgteen verslag van
ditboekwerkje van 66bladzijden.

Het leekeersthethandigstomeens
iemand van de vereniging Natuur
monumenten eens te interviewen,
envragen voorteleggenals:wat zijn
deplannen,zijnernogspeciale doel
stellingen (bijvoorbeeld stimulering
van slangen, roofvogels, weidevo
gels, bepaalde planten, enz). Dat
soort dingen.
Het wou niet erg lukken om iemand
tevinden, enzodoende ben ikver
dwaa�d en terechtgekomen op de
website van Natuurmonumenten
(www.natuurmonumenten.nl). En
inderdaad:Kardingestaattoch echt
vermeld als één van dezeven na
tuurgebiedenindeprovincie Gronin
gen. samen met bijvoorbeeld Dol
lard,HogeLand en Westerbroek.De
website vermeldt dat Kardinge een
gebied is van 233 hectare. Dat is
einderdaad eengrote lap, maar er
genskun jezeggen dathetookmaar
een klein lapjeis:233 ha correspon
deert met een gebied van ongeveer
1.5km bij 1,5km. Met deautoopde
snelweg rij jeerin0.9 minuut langs.
Over Kardingevermeldt desite dat
denatuurheeldicht bijdestad is.Er
zijnreeën. enoverwinterendesmien-

sEE

Zo ben ikvia kennissen incontaetgekomen metde
GROENE WEG slager.Biologischdynamischvlees
als zijnde gezonde voeding.En ikmoet toegeven,
ikvoel me erprima bij.ook alishet maar het idee.
Ikraad het iederebewustevleeseter aan. Boven
dien stimuleer ikzo ook nog het verbeteren van het
milieu.Bewusterword jewel op mijn leeftijd.

Lv
OP MIJN LEEFTIJD
WORDT JE BEWUSTER
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Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com

.. In 1989 isdeontwikkeling gestart
van recreatiegebied Kardinge. Het
gebied heettetoen nogstadsgewest·
parkNoorddijk. Het was (en is) beo
doeldom de (dag)recreatieve mo
gelijkhedenindegemeenteGronin
gen te verruimen. Drie jaar later
kwam de investeringsbijdrage van
het Rijk tevervallen, onder andere
dooreenverschuivinginprioriteiten.
Hierdoor moesten deambities voor
het stadsgewestpark op een lager
pitje worden gezet.
Het project is als recreatiegebied
Kardingetoch verderontwikkeld.Dit
kon door gezamenlijke initiatieven
van publieke en private partijen en
doorsubsidies,onder meervoor de
aanleg van bos.
Het project liep tot 2003. De ge
meenteraad van Groningen heeft
daaromdeontwikkelingvan het re
creatiegebied Kardinge laten eva
lueren. Dezeevaluatie is inmiddels
beschikbaar (Grontmij, december
2000) en dient als basis voor een
nieuwe toekomstvisie.Uitdeevalua
tiebleekondermeerdat het gebied
nogniet af is maar zeer zeker kan
uitgroeientot een veelzijdig recrea
tiepark. Doordeliggingnabijdestad
zijn er ideale mogelijkheden voor
recreatievormen met stedelijke én
landelijke accenten. Dit biedt weer
kansen voor natuurontwikkeling en
debeleving daarvan. Dit iséén van
de redenenomVereniging Natuur·
monumentenalsdeskundigebij de
verdereontwikkeling enhetbeheer
van het gebied tebetrekken."
Nu ja, deteneurvan bovenstaand
stuk is duidelijk: er was ooit geld,
maardatisgestopt. maartoch moet
enzal erhoedanook recreatie en/of
park en/of natuurkomen. Het crea
tieve idee isomdan maar Natuurmo
numenten erbij te halen: kennelijk
scheelt dat de rompslomp van on
derhoud,en misschien zijn daar wel
budgetten aanwezig.Hoezitdatmet
het TenBoersterboszovraagikme
nu ineensaf.

Deplanvisie
Interessant wordt zodoendewat in
het rapportals"planvisie"geformu
leerd wordt. Het rapport vermeldt:
" Met het plan wordt de volgende
doelstelling nagestreefd:hetbehou
den en verder ontwikkelen van een
goed bereikbaar en aantrekkelijk
recreafie- en natuurgebied in de
stadsrand.lnditgebied isruimtevoor
zowel intensieve recreatieen sport
als extensieve recreatie én ruimte
voordeontwikkelingvan natuur. Het
recreatiegebiedisgerichtopdestad-

I jeren opgebruikers uitderegio."Dit
klinkt alshet bekende rupsie-alles
eter: en intensieve recreatie (autorij·
denisook eenvormvan recreatie),

en sport,enpark en natuur enstad
jers en "gebruikers"uit deregio, en
dit, en dat, enz enz. Half om hall
verwachtte ikeenzintegen tekomen
in de trant: "ten behoeve van de
toegankelijkheidvan detoekomstige
wijk Meerstad zal bij Noorddijk een
10-baans snelweg aangelegd wor
den, waarvan de brede bermen,
aanliggende bossen en uitzicht op
het pittoreskedorp Noorddijkzowel
een intensieve natuurbeleving reali
seren alsook een verbeterde toe
gankelijkheid van de natuur in de
ommelanden als dewijkMeerstad".
Het gekke is dat ik dit niet teqen
kwam. lnfeitekomt devisieneerop
voortbordurenopdeoorspronkelijke
visie.die inhielddaterdriesubçebie
den zijn: een druk gedeelte. een
parkachtig gedeelte en een natuur
gebied.

De driesoortengebieden
Het(gebruiks)intensievegedeelteis
bijderingweg enhet sportcentrum.
Zwemmen,carten, tennissen,voet
ballen: drukte en bijbehorende beo
bouwing isgeenbezwaarzolang het
allemaal "recreatief"is.
Inde overgangszone, verder naar
het oosten, wordt het parkachtig:
hondenuitrenplaatsen, paadjes, en
geen bebouwing. Vermeld wordt in
het rapport: " De overgangszone is
een recreatiegebied met een groen
karakter, zonder bebouwing. Voor
deze helezonewordtuitgegaanvan
een afwisselend, parkachtig karak·
ter. lndezeovergangszoneblijft ruim
teaanwezig voor tweespeelweiden
en enkelehondenuitrenplaatsen. De
Wegafarm is een matig intensieve
voorziening opderandvan dewijk
Lewenborgen deovergangszone".
Ten derde wordt het "extensieve"
gedeeltevermeld. Dat moet natuur
blijven.en niet altedruk.Ditgebied
begintongeveerbijNoorddijkwaar
over geschreven wordt: " Lintdorp
Noorddijk. Het cultuurhistorische
waardevolle lint Noorddijk heeft de
aanduiding "matigintensievezonein
extensievegebruikszone". De visie
voorhetlintlangsdeNoorddijkerweg
ishet behoudenvanhet historische
ensociale karakteren beperktever-

Ook eensmient

sterking met recreatiebedrijven. In
aanmerking komen bedrijven die
gerichtzijnoplandschap,cultuurhis
torie en natuur. De bedrijvigheid is
namelijk dienstbaar aan de land
schappelijke en cultuurhistorische
structuuren denatuurenzalbeperk·
te hoeveelheden publiekmogentrek
ken. Gedacht wordt aan hooguit
10.000bezoekersopjaarbasis.
Het saneren vanniet-passende on
dernemingen moet bespreekbaar
zijn. Hetbestaandekanocentrumblijft
in principe behouden. Verder zijn
twee initiatieven bekend, namelijk
een forellenvoorziening en een beo
achvolleybalvoorziening."
Verder wordt vermeld:"Het bebou
wen van open terreingedeeltentus
sendehuidigebebouwing wordtniet
nagestreefd (met uitzondering van
percelendie opde overzichtskaart
met eenster zijn aangegeven). De

doorzichtenvanuit het lint naarhet
landschapzijnnamelijkkenmerkend
enwaardevol.Datbetekentdateven
tuelebedrijvigheid indebestaande
bebouwing ondergebracht moet
worden. Verandering aan bebou
wing zal qua vorm en kleur aande
cultuurhistorische omgeving aançe
pastdienentezijn.Deontwikkelings
richtingzalvoorhetgehele lintlangs
deNoorddijkerweg juridisch veran
kerdmoeten worden, metbijzonde
reaandachtvoordeplanologieende
milieukundigesituatie."
Voor het gebied ten oosten van
Noorddijk, dus richting Ten Boer, is
misschien de meest kenmerkende
passage:"Belangrijkeonderdelenin
het gebiedblijven hetuitzichtopde
recreatieheuvel (oriëntatiepunt),de
historische slootpatronen en land
schappelijkeopenheidrond deNoor
dermolen (windvang en beleving).
De recreatieve voorzieningen zijn

gerichtopdebeleving van natuur en
landschap,doormiddel van kanoën,
fietsen,wandelenenpaardrijden.Bij
alleontwikkelingen indeextensieve
gebruikszone wordt aandacht beo
steed aan detoegankelijkheidvande
openbare ruimten".
Tenslotteiserindit"natuur"gedeelte
nog een gedeelte: het ligt grofweg
vanafNoorddijk richtingBedum.Dat
isen blijft bos.

Watditjes endatjes uithetrapport:
Blz 21 : Er ligt nog eenaanplantver
plichting voorcirca 17hectarebos.
Blz28:Helofytenfilter(eenwaterzui·
veringsysteemdoormiddelvanriet
velden): zoeken naar een andere
locatie.Omdathethuidige filterinde
intensievegebruikszone een' land
art" is zal een nieuw filter ook als
' landart" vormgegeven dienen te
worden. Ik heb begrepen datdit

helofytenfilterwaarschijnlijkergens
inhet natuurgedeeltezal komen.
Blz39: aankoop van 100 ha land.

Samengevat.
De gemeente Groningen wil inprin
cipe hetgebied Kardingedekomen
de15jaarnietwezenlijkveranderen.
Dewijzigingenliggeninhetverleng
devanhet huidige:bij hetsportcen
trumwordthetwellichtdrukker,waar
schijnlijk wordt er nog bos aange
plant, misschien komenermeerpaad·
jes,enookwordtwellicht grond door
degemeente Groningen aangekocht.
En verderbeheert Natuurmonumen·
ten een groot gedeelte.

Rest nogdevraagwateen smientis.
Erschijnenexcursiesmet een bos
wachtermogelijktezijn.

KarelDrabe
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De beste artiesten van Noord-Groningen
presenteren zich op 8mei tijdens Mooi Thesinge
Op zaterdag 8 mei presenteert Mooi Thesinge een selectie vande amateurkunst uit Noord·Groningenaan iederdiehet wil zien. Een breed
scala aan groepen en ensembles uit de noordelijke gemeenten van de provincie Groningen maakt zijn opwachting in doorlopende
voorstellingen in het centrum van het dorp.
Thesinge is van oorsprong een wierdedorp. In 1978 werd Thesinge door het provinciaal bestuur bestempeld als "beschermenswaardig
dorpsgezicht vanwege het feit dat het gaat omeen bijna geheel gaaf dorp, waarvan degave randen grenzen aan het landelijk gebied". We
willen het publiek van dit prachtige dorp laten genieten.

Op negenkleinschalige binnenpodia
indedorpskern van Thesinge vinden
deze zaterdag doorlopend. korte,
prikkelende voorstellingen plaats
waarbij vele vormen van kleinkunst
zijngeprogrammeerd.Publiek isvan
harte welkom om opdeze zaterdag
vandiekunstuitingentekomen ge
nieten en wordt tijdens het evene
ment uitgedaagd tot activiteit. De
toeschouwers wandelen door het
dorp.Gemotoriseerd verkeeren fiet
sen worden uithet dorp geweerd.

IndeThesingerkerken,cafés,enke
leschuren en het gymnastieklokaal
zijnexposities ofvoorstellingen ge
pland.Depodiumvoorstellingen wis
selen elkuur. Het zeer gevarieerde
programmabiedt voor elkwatwils:
jong en oud,hip enklassiek.Vooru
treden onder andere op: Yellowish
Summer Eveningmet luistermuziek,
Tunebone (rock and blues), Tref
woord (hiphop + klassiek), Rapper
Sjef Weller, Saxofoonkwartet Wa
genborgen, mannenkoor Sequens,

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten endrogers,

koelkasten,diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.
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ACappellakoor Klankpalet, Juffrouw
Scholtenmeteen familievoorstelling
rond AnnieM.G.Schmidt,en singer
songwriter AljevanBolhuis. Verder
zijn er workshops kalligraferen en
bloemschikken. De oudste school
jeugd volgteenworkshop video en
legtallesmet beeldengeluid vast. In
het gymnastieklokaal geven twee
dansscholen demonstraties.Verder
zijnerop verrassendeplekjesenkele
expositiesbeeldendekunst.

Bij binnenkomst van het dorp krijgt
het publiek een speelschema met
dorpsplattegronduitgereikt.Tussen
de activiteleiten door wandelt het
publiek door het dorp. Ook is er
natuurli jkvolopgelegenheid om lek
ker teetenen tedrinken.

Mooi Thesinge isgratistoegankelijk
door toedoen van het Regionaal
Cultuurplan Noord·Groningen, het
culturele samenwerkingsverband
van de acht Noord-Groninger ge
meenten en door sponsoring door

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachin es
' Onderhou d van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

de Rabobank. Het evenement dat
onderauspiciën van deVereniging
voor Dorpsbelangen Thesinge en
met medewerking van een grote
groepvrijwilligersdoorJaap Alkerna
Producties uit Hoogezand wordt
georganiseerd,wordt verder rnoqe
lijkgemaakt doordeprovincie Gro
ningen, enkele grondeigenaren in
Thesinge endeGemeenteTen Boer.
Theater Suér uit Thesingeverzorgt
om 15.00 uursamenmet wethouder
Zwervervan degemeenteTen Boer
deopeningsact bij deChris1elijkGe·
reformeerde kerk. Daarna begeeft
hetpubliekzich naardeverschillende
binnenpodia waar 1ussen15.30uur
en 21.00uurvoorstellingenworden
gegeven.

Eenoverzicht van deactiviteitenop
zaterdag 8mei tijdens Mooi Thesin
ge:

1
'~h2r~rr:nngetf
WlnkllJj,*,frvmL~

lI/IetoOn050 - 54 '44 8 7

ge';j te, Vee,

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

Tevens:
Suède-rein iging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Artistieke
invulling podia:
Podium 1:
SchuurMevrouw vanZanten, G.N.
SchuIlerlaan 14
Voorstelling A:Acapella koorKlank
palet
VoorstellingB: PaulMuntingandThe
Rddlesticks

Podium 2:
Schuur Kees van Zanten aan het
Maar, Kerkstraat 10
Voorstelling A: Poppentheater Eya
Popeya
Voorstelling B: Trekharmonicaduo
M&M

Podium 3:
GereformeerdekerkKerkstraat 7
VoorstellingA:Juffrouw Scholtenmet
programma rond AnnieM.G.Schmidt
Voorstelling B: Trefwoord methip
hop-programma.

-~

Kleine Doerak

" baby-en.
kinderkleding

~

van de betere
kwaliteit

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050 ) 5424519
Winkelcentrum Paddepoe/

Tel. (05 0 ) 5793 111



(Foto:Gerrit terVeer)

Op zaterdag B mei, de landelijke
fietsdag, is de 13' eeuwse kerk te
Garmerwolde open en op gezette
tijden zalhet Van Oeckelenorgeldoor
diverseorganistenwordenbespeeld.

Van de ZOA
Vluchtelingen Zorg

J.Bijma-Schuttinga

Alsverplichtefoto-opdrachthebben
de leden als onderwerp gesteld:
.Damsterdap,van Stad to1Deifziel"

Defoto-expositiezalopvrijdag7mei
des avonds om 19.30 uur worden
geopend doorJanAbrahamse,oud
hoofdredacteur van het tijdschrift
"Noorderbreedte".
Defoto-expositieisgeopend opza
terdagBmeivan 10.00uur tot 1B.OO
uur, zondag 9 mei en maandag la
mei van 13.00 uur tot lB.OO uur.

Alle gevers en geefsters bedankt
voorugift. Collectantesbedanktvoor
jullieinzet.
De opbrengst is dit jaar € 225,59.
HartelijkdanknamensZOAVluchte
lingenhulp.

FOTO -EXPOSITIE

De FotoGroep Garmerwolde houdt op 7, B, 9 en 10 mei 2004inde 13e
eeuwsekerk teGarmerwolde haarjaarlijkse

"Inspiraties inde kerk"

De Fotogroep Garmerwoldebestaat
uitdevolgende leden; CherylHoeks
tra, Katja Havenga, Els Knol-Licht,
Janet Jansen, Margriet Bentem,
GerritterVeer,JanNoordhof, Henk
Tuinema,Kees Kwant enAuke Kui
pers.

De expositiebestaatuiteen vijftigtalfoto'siedermeteeneigen inspiratiemet
betrekking tot hetbrengen vancreatieve fotobeeldeninkleurenzwart-wit.

I' • , . " . 1'1 . tt • .

Endat doenwegraag Het IS tenslotte ookonzebuurt.

nou eenmaal biJ u In de straat. om ce hoe~ Inde WIJk Daarom

~;;~iFRegion.u1
Cu1ruurplan
Noord-Cl'01lingen

Voorstelling A: Literair programma
metKees deVries (DeKesanova)en
JanGlas
VoorstellingB:Singer-songwriterA1je
van Bolhuis

Workshops:
Workshopkalligrafie, verzorgddoor
JanEikenaarinDeTIJ. Kerkstraat6
WorkshopVideo TOF voordegroe
pen7en 8van cbs DeTil, Kerkstraat
6
Workshopbloemschikken:LaBloem,
Luddestraat 11

Straallheater:
ToneelgroepDe Rijge

Opengesteld voor publiek:
• SmederijmuseumDeSmidshouk
• GraanmolenGermania

Exposities:
• Landschapschilderes AlidaEverts
namens Kunstuitleen Frontaal uit
Appingedam
• Beeldend kunstenaar Herbert
Koekkoek met meerdere objecten
opverrassendeplekken inhet dorp
• Galerie BinnenZijdeBuiten met
expositie zijdeschilderen
• Landschapschilderes Roanka van
Weluit Woltersum
• Schilderes Anja Stuurman met
Vrijwerk
• Edzard Krol met illustraties en
grafisch werkinhetbaarhuisjebijde
Kloosterkerk

Podium 5:
Café Molenzicht, Molenweg7
Voorstelling A:TheatergroepWaark
Voorstelli ng B: Pelican Brassband;
oude stijljazz

Podium 4:
Trefpunt achter Gereformeerde
kerk, Kerkstraat7
Voorstelling A: Yellowish Summer
Evening
Voorstelling B: Rock &Bluesband
Tunebone
Voorstelling C:Schrijver/entertainer
Harry Zijlstra en Rapact van Sjef
Weiier

Podium 6:
Buitenpodium, Molenweg achter
Chr. GereI. Kerk
Theater Suér met openingsact en
voorstellingen metdetitel"Eendraak
van een verhaal"om 16.30 uuren
18.30 uur

Podium 7:
Gymzaal;
Danspodiummet voorstellingen en
eventuele publieksdeelname voor
diverse stijlen:
Tot18.00 uur:Dans-en balletschool
JacquelinePooluitStedum
Na 18.00uur:Dans-en balletschool
Hanneke Randoe uit Uithuizen

Podium B:
Kloosterkerk, Kapelstraat 2
Voorstelling A: Saxofoonkwartet
Wagenborgen.
VoorstellingB:MannenkoorSequens

Podium 9:
Huiskamercafé'1Jopje,Kapelstraat1
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Niet gegokt en toch gewonnen!
Onlangsontving deMartinimanege eenleukgeld bedrag van het casino in
Groningen. Gevonden geld en fiches, wat het publiek (de gokkers) laat
sl ingeren, werd ineen pot opgespaard voor eengoed doel. Onze Martini
manege was één vandezegoede doelen. Het casino ziet dan ook graag dat
de manege iets concreets met dit geldbedrag (€ 1725.-) gaat doen. In
gezamenlijkoverleg werd besloten om voor degehandicapte ruiters een
lespony aan teschaffen;dat ishet meest tastbare. De manege neemtdaar
nogeven detijdvoor,wantaan eenlesponyworden nogalhoge eisen gesteld
quakwaliteit;die kies jenietzomaar even. Dat wordt waarschijnlijkmedio
september. Dan moet de pony nog rijklaar getraind worden, voordat hij
daadwerkelijkindelessen mee kan draaien.DeMartinimanege isdanook
erg blij met het initiatiefvanhet casino.

(Foto:Kalja Havenga-Brouwer) Karfa Postma

Aan de bewoners van Garmerwolde en Thesinge,

Uitnodiging
Paaseieren zoeken bij
de Fam Arends in Vledderbos

Nationale Collecte Simavi

Op vrijdag 7 mei desavonds om 19.30 uur zal onze jaarlijkse foto
expositie officieel worden geopend door Jan Abrahamse, oud
hoofdredacteur van het maandblad "Noorderbreedte".

"Geef schoon water" was wederom het thema van de nationale
collecte van Simavi. Met de opbrengst van de collecte financiert
Simavi projecten inAfrika enAzië terverbetering van degezondheid.
Naast de basisgezondheidszorg speelt de aanleg van water- en
sanitaire voorzieningen een belangrijke rol, omdat met schoon water
80% van de ziekten kan worden vookomen.

Karfa Postma

Kinderen vangroep 4 Um 8
1Janine Arends29punten
2 Liz vld Giezen 9 punten + het
gouden ei
Wil lardWigboldusenMarij .. 5pun
ten, goedvoor de troostprijs

Kinderen van groep 3 tlm 5
1Jop Klamer 28 punten
2Liza Joop 11 punten +het gouden
ei
Jary Lemmen en Corina Lode 3
punten,goedvoor de troostprijs

De belangstellingvan dekinderen was weergroot.Vele kinderen kwamen
naar Vledderbos om eieren te zoeken, de sfeer was weer erg gezellig.
Hoeveeleieren erintotaal verstopt waren wetenwe niet,welweet ikdater
zo af entoe eenrauw eitussen zat (foutje vanTrijnArends).Allekinderen
kregeneenzakje snoep mee naar huis.De volgendekinderenvielen inde
prijzen:

Wij van FotoGroep Garmerwolde
zul len uw bezoek opdeopening en
deandere dagenbijzonder op prijs
stellen.

Beideexposities zijn tevensopzater
dag8meivan10.00uurtot t8.00uur
en opzondag 9en maandag 10mei
van13.00uurtot18.00uur tebezoe
ken.

Naast onze eigen expositie, iserin
het gebouw Kerkhorn tevens door
een tiental Garmerwolder jongeren
eveneens een foto-expositie inge
richt.

Tevenszal eropdeopeningsavond
een videofilm worden getoondover
Garmerwoldeen haarbewonersmet
als titel ..Garmerwolde ten voeten
uit».

Evenals andere jaren houden wij
onze fotomanifestatie indeprachtige
Ned. Herv. Kerk vanons dorp Gar
merwolde.
Naast veel vrij fotowerk van onze
leden hebben wij ons verplicht ge
steld om in de expositie ook een
opdracht uit te voeren, aangezien
het aloude Damsterdiep momenteel
indebelangstelling staatvanvelen in
dezeprovincie,hebbenwijalsthema
gekozen.Darnsterdaip.van Stad tot
Deltsiel- ,

De collecte inGarmerwolde enThesinge leverde met een opbrengst van€
263,35 en € 383.12 een belangrijkebijdrage aan het werk van Simavi.
Hartelijkdankhiervoor.

(

Na bijnadertigjaar, wilikgraag vragen, wie wilmijntaakalscoördinatorSimavi
collecte inGarmerwolde overnemen? (tel. 5416243)

J. Friezema·Martens
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Siem

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Dorpshuis

"DE LEEUW'
Voor:

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Autorijschool
VRIESEMA

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050 ·3021494

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

Op al onze reparaties
3 mnd. bo..aq qarantie

~
~

..: t::!'~*~
.........~_ DAMES- EN KINDERMODE

~ Jo landa Spraakman

/

\. Hendrik Westerst raa t 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefo on (050) 302 34 17

Installatietechniek VAATSTRA B. V.

Boekholt - Hensbroek

Mooic brillenglazen hestaan niet.

mooie ogen wel.

.:f LBlo embin.der ii

~. U?t.ne
Hoo tdweq 70 •

~
' >' ~ 96 17 AJ rlolxstede .

/. I. Te l: 050 -<'.040791 •

~ Fal : O~-W~8 59 .

• d l' niruwst« gl'lIl'ralil's ~I ;IIt li • su perlicht en ultradun

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Gronlngen
Telefoon/Fax (050) 5490549

~~'~
1"=- - I =_

24 uur serv ice

Lageweg20
9798 TGGarmerwolde
Telefoon050-5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijdvoor uklaar.

Jasje
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

::: Oosterseweg 1b
•• .:. 9785 AD Zuidwolde Gr.
::.::. Tel. (05 0) 30 1 28 32

www.vaatst ra .nl
vaats t ra é çva at s tra .n l

déwinkel voor ol uw
Ondergoed -Lingerie

Beenmode - Badmode
Nachlmode &

Damesmode maal 361/m 58

elektrische installaties

da ta & te lecommunicatie

centrale verwarming

kli maatbeh eersing

loodgiet erswerk

san ita ir

zinkwerk

deskundig advies alti jd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 5418995

BOUW v.o.f.

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (050) 5416501
F (050) 5419268
I www.havenga.com
E info@havenga.com

nBouwNed
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HenkVliem

KarelDrabe

RoelieDijkema

zekwaad. Ze wil het kost wat kost
hebben.Ze gaat zelf een vrijageaan
met Adelbert. Ze wordt echter ont
maskerd en moeteen flinke som geld
betalen aanopa,zo nietdangeefthij
het aan bij depolitie. Ze kiest eieren
voor haar geld.

Het publiek heeft genoten van het
spel. Erwerd veelvuldiggeklapt.Het
werd dan ook erg goed gespeeld.
Alle spelershebbenhunbestgedaan
eriets mooisvan temaken.Hoewel
ikniemand tekort wil doenspringen
er toch twee uit. Renger de Vries
zette een geweldige opa neer. wat
hebben we genoten. Roelf Jansen
speelde dedementeBertus.Eenrol
die Roelf op 't lijfwas geschreven.
Jammerdatwehemin'tvervolg niet
meerophet toneel zullen zien. We
zullen hemmissen.

De toneelvereniging WWK uit Thesinge vierde dit jaar haar 25 jarig
bestaan.Op delaatsteopvoeringsavond 3aprilwaren veel oud-leden
aanwezig. De drie oprichters, Ida Oomkes, RoeI! Jansen en Roelf
Koopman werden dieavond inhetzonnetjegezet. Alledrie kregen een
taart en bloemen aangeboden. Omdat Roelf Jansen stopt met
toneelspelen kreeg hij ooknog een paar flessen drank aangeboden
door oud-leden en enkele foto's.

Roeit Jansen nam
metditstukafscheid
van zijn toneelloop
baan, wantna25jaar
gaathijmetde toneel
vut.
(Foto:WolterKarsijns)

Opa apestaartje punt nl - WWK

WWK speelde dit jaar drie keeren
wel op 27 maart, 2 en 3 april. Ze
hadden gekozen voor het blijspel
"Opa apestaartje punt nl-. Naar de
titel tehoreneen modern stuk. Het
stuk draait voor een deel om het
schilderij "Madonna in het groen",
een half ontblote dame. Als Henk
Waanders naarhetverzorgingshuis
moetwil hij kostwat kostditschilderij
meenemen. Z'n dochter is daarop
tegen en haar man Adelbert doet
eenpogingom het schilderij weg te
halen. Het lukt ze niet en op opa's
kamer in het verzorgingshuis prijkt
het uitdagend aan de wand. Dit is
zeer tegen dezinvan dedirectrice
Juffrouw Kudelstaart.Zij gelast Max
(deklusjesman)het schilderij bijhaar
op 'tkantoor tebrengen.Maxechter
helptopahetschilderij teverstoppen.
Later plakt hij er een foto van de
Martinitoren over heen. Later blijkt
dat hetschilderij erg kostbaar is en
dat isbekend bij Kudelstaartwant zij
heeftkunstgeschiedenisgestudeerd.
De bovenbuurman Bertus Derks is
zijnkamer steeds kwijt en komt dan
bij Henk.Ookishijopzoeknaarzijn
hondje Fikkie. Hij is dan ook erg
dementzoals het lijkt.Eindelijkheeft
hijFikkie gevondenenloopthijmetde
stofzuiger aan de lijn op 't toneel.
Grote hilariteit in dezaal. Later zal
blijken dat Bertus netdoetof
hijdementis.Hijwordtdan
doorKudelstaartmetrust
gelaten en doordezus
ters BerthaenLucyver
troetelt. Als die zich
over hem heen bui
gen heeft hij zo'n
mooie inkijk! Die
oude snoeperd!
Als Kudelstaart
hetschilderij niet
kan vinden,wordt

• • •

Raymond van BarneveldbijRitsema Sierbestrating (Foto:HenkRemerie)

Dezaalin'Idorpshuiswasvol. DeAlpenjagersspelenTsjechischevolksrnu
ziek, endievindikwel leuk. Voorwiehet horen wil:
ziedewebsitewww.alpenjagers.nlof luister naar hun CD.

Afgelopenweekend 17 en 18 april was het bij Ritserna Sierbestratingtwee
dagen lang Showtime. Niet alleen tuinliefhebbers konden daar hun hart
ophalenaanallerleibuitenkansjes,maarbijvoorbeeld ook dedartersonder
ons.Want Barney,onze nationaledart-held,was namelijkopzaterdagmid
dag ook enkeleuren van departij. Compleet met lijfwachten want jeweet
immersnooit!Totvelerverrassing bleekdatopzo'nmiddagBarney nietaltijd
onoverwinnelijk is.
Verderwarenerzowel opzaterdag als opzondag enkeleoptredens van de
Urban Line Dancers uit Groningen. En natuurlijk waren er ook ettelijke
standhouders met een ruime variëteit aan handelswaar. Van Groninger
worsttotantieken vanviooltjes tot vogelhuisjes,om slechts enkeletenoemen.
Nieuw, voor mij althans, was het buitenterrein. Hier stond een ruim assor
timentaanheesters,struiken,coniferen en andergeboomte.Endan wasnog
maareenkleingedeeltevanhetbuitenterreiningericht. Dusdatbelooftnog
wat.
De bezoekers aantallen waren matig, zowel zaterdagsals zondags. Een
gemiste kans voor velen.vind ik.

Concert Alpenjagers
Hetisvoorjaar,het iszondag,hetiskoffietijd,eneens perjaariserdanook
nog hetconcertvandeAlpenjagers inhetdorpshuis DeLeeuw.Kortom, het
waszondag 18april, halfelf 'smorgens.Vorigjaarwaserookeen concert
(hetistrouwens een soort traditie om eens per jaarinGarmerwoldetespelen)
en voor wiezich nu direct ditgebeuren vanvorig jaar kan herinneren: de
Alpenjagerszijn circa 30 jaar geleden voortgekomenuit defanfarehier in
Garmerwolde en het iseen blaaskapel (dusbestaat uittrompetten,klarinet
ten, hoorns enz) van in totaal zo'n 15 hobbyisten. Een paar van deze
amateurs komen nogsteeds uitGarmerwolde zoalsdedirigent RoelfStol.
Het is een vrij goede kapel die vrijwel elke maand wel ergens speelt,
uitwisseling heeft met Tsjecho-Slowakije,en derhalve zelfs invakantietijd
vergt van dehobby- trompettist. -klarinettist, -hoornist, - drummer enz.

Showtime bij Ritserna
ook geweest?
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LEVERANCIERCjROOTKEUKEN EN HORECA

: 050 - 5496150
: 050 - 54961 51
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL.~~.

Smit

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Voor de complete
"'.onin~!nrichting ~

ZIt U bIJ ons ~(())

gordijnen, laminaat,binnen-en bu itenzonvering --:- . '
envloerbedekking! ( , -

- - 'h

'1

I ._lB.Sg~.9TER~
Itadsweg63 TenBoer(050) 3021383

QUICK '5TEP'
FLOOR

lil.lii.. deP'oeg

aupmq
~tjftj·l

~~
"'irisette·

np!

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

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

computers

Complete PC

€ 549!

JPCOM

Degel ijk & Goedkoop

Ook voor reparaties & upgrades

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

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

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

24 uurs -dienet
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelrein iging
• Impregne ringen

p'ftf: KUIL

Osloweg126
9723 BX Groningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industriete rre in De Driebond)

050 • 5498416
ww w.nijdam.nl

/

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. V.d. Veen - Kolham - tel. 0598-393504
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Foto van de maand
ParkNoorddijk. (Foto:Henk Remerie)

Van de Redactie:
Onze dertigste jaargang
DeGarmer&Thesinger Express gaatdit jaar zijndertigste jaargangin.Knap
werk,al isdateen pluimoponze eigen hoed. Maar,wie had dat dertigjaar
geleden durven voorspellen.Dezemijlpaalhebben we bereiktdankziju.Te
weten dankzij onze adverteerders,onzedonateurs en onze abonnees. Want
zonderugeenkrant.Verdermoeteen krantnatuurlijkookgemaaktworden.
Dusook onze dank aan al diedorpsgenoten diedeafgelopen jaren inde
redactie van de G&T hebbengezeten (of nog zitten).

Indeafgelopenweken zijneen aantalredactieledenlangs onze adverteer
ders en donateurs geweest. Soms ging dat contact per telefoon maar
meestalgewoonevenlangslopen.Endatdanmetdevraag:gajeweereen
jaar inzeemet deGee &Tee ? Gelukkig voor onzekrant heeftruim95 %
positiefgereageerd. Erhebben eenpaaradverteerdersafgehaakt,maarer
zijnookeenaantalnieuwe adverteerdersbijgekomen.Teweten:slagerij De
Groene Weg; Vishandel Smit: Rietland Kano- en Recreatiecentrum; Uit
vaartverzorging Nellian Dijkema: Atelier en Theeschenkerij Binnen Zijde
Buiten en Salon Symone Ottevangers. Kortom: we zijn weer bijzonder
tevreden.Onzeadverteerders en niette vergetennatuurlijk.onze donateurs
(Wiekei en Swiss Combi) zorgen wel voor ruim zestig procent van onze
inkomsten. Zonder hen, geen G&T.

Rekeningen:
We zijn van planom eind aprilderekeningenuit testuren.Tevens starten
we dan de automatische incasso bij die abonnees (ruim 90 '!o) die ons
daarvoor toestemming hebben gegeven.Dus begin mei verwachten we dat
hetmerendeelvan deinkomsten binnen isgekomen.

Henk Vliem
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Agenda
Vrijdag 7 mei
Ned.Herv.Kerk Garmerwolde:19.30
uur: Opening expositie FotoGroep
Garmerwolde. "Damsterdaip, van
Stad totDelfziel".
zaterdag 8 mei
Mooi Thesinge: 15.00 uur:
Zaterdag 8 mei
Ned Herv. Kerk en gebouw Kerk
hornGarmerwolde;10.00uur -18.00
uur: Expositie FotoGroep Garmer
wolde en Garmerwoldejongeren.
Zondag 9meienmaandag 10mei
Ned Herv. Kerk en gebouw Kerk
hornGarmerwolde;13.00 uur-18.00
uur: Expositie FotoGroep Garmer
woldeen Garmerwoldejongeren.
Zondag 16 mei
VerzamelenbijKerk Garmerwolde,
11 .00 uur;8km lopen van hetJacob
spad alspelgrimage.
Opgaveeninformatiebij Fam. Kar
sijns· 3022071 of Ale! Rutgers
54 13391
Zondag 23 mei
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
105'" OSA concert. Nynke Boeke
ma,mezzosopraan, Bert Kars,bas
bariton.Cas Straatman,piano en De
DrieMezzo's(NynkeBoekema. Ria
Moorlag en OlgaSchoonheim)bren
gen "Chansonsd'émotion" van Mo·
zart, Schumann, Tsjaikowsky,
Brahms,Grieg,Vaughan Williamsen
andere componisten;entree € 3,50,
CJP/65+€ 2,50 (kinderentot12jaar
gratis).
zaterdag 26 juni
Disco inGarmerwoldevoordejeugd
van Garmerwolde

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind·redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
979S PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
979STE Garmerwolde-050-541 101 9
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 19 mei
vóór lS.00 uur.

Erediensten
SOW gemeente
2mei
9.30 uur Thesinge,
dhr. Dijkstra uitGasselterni jeveen
semond
9 mei (jeugddienst)
11.00uurThesinge,
mw. M. deJager uit Delfzijl
16 mei
9.30 uurGarmerwolde,
Ds.OokelsuitGarsthuizen
20 mei (Hemelvaart)
9.30uur Thesinge,
Ds. DingemanseuitGroningen
23 mei (Groninger dienst)
19.00 uur Thesinge,
ds.Oldenhuis uit Coevorden
30 mei (Pinksteren)
9.30 uurGarmerwolde,
Ds. Volbeda

Bedankt
Graag willenwe u langs deze
weg bedanken voor uw hart
verwarmende reactie in welke
vormdanook, tijdensWillem zijn
ziekte.

Willem enHennie V.d.Schans


