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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

30e jaargang mei 2004

Mooi Thesinge

Van Peter Heidemaisditwel bekend
maar Reini Boer,Stoffer Havingaen
Richard V.d. Veen hebben ook ge
noeg spraakwater. Metha Nijkamp
proat goud grunnigs en Susan de
Smidt doet ontroerend haar best.
Trijn Dijkstra kennenwe natuurlijkal
van toneel met haar mooie oets
proaken en Johan Mollema werd
gehoordoverzijn werk alsbrijventer.
De gehaktbal van 't Jopje die de
presentatoren van de"Noorderrond
rid"altijdnuttigen incafé'soplokatie
werd een week later gewaardeerd.
Het toegekende cijfer is door nie
mand gehoord. Laat het onsweten
als Uhetwel gehoord heeft.

De publieke belangstelling viel be
hoorlijktegen.Erwerden even

alsvorig jaar inGarrelsweer
zo'n 3000 mensen ver

wacht. Een ruwe schat
tingkomtnuuitop 1500

bezoekers. Er
zijn re-

kwamen vervroegd terug van vakan
tie en hel voelde alsof erthuis een
groot cadeau voorons klaar stond.
Het begon al goed met de bekende
radio Noord uitzending vanuit café
'tJopje.Om achtuur'sochtendsreed
de geluidswagen al voor en begon
voor Susan de Smidtenhaar hulp
troepen een lange werkdag.De beo
grafenisverenigingnam hetop tegen
de biljartvereniging in het speldat
met grappen engrollen geleid werd
doorDerk BosscherenJannekeVos.
DeTaisner Steutershebben gewon
nen. Ineen overvol caféwerden de
organisatoren van
deze dag ge
hoord. Voorzit
ter van Dorps
belangen Kor
van Zanten
Jzn. praat zo
gemakkelijk in
een micro
foon dat je
denkt dat het
z'ndagelijks
werk is.

kende een forsehap uithet gebode
ne. Willeke Huistra van La Bloem
heefteen ergdrukke middag gehad.
Zij liet haarbezoekers een fraai boe
ketje op draadzetten.Deworkshop
kaligrafie werd minderdrukbezocht.
Hetsmederijmuseum wasook geo
pend evenals atelier BinnenZijde
Buiten. Als de voorspelde 3000be
zoekers waren gekomen dan was
ook elke voorstelling en expositie
afgeladen vol geweest. De telling
bleef ondanks het mooie weer bij
ongeveer1500bezoekers steken.

Meivakantie
Een fantastische afsluiting van de
meivakantie werd de 8' mei. Wij

Wij Thesingers vinden ons dorp altijd wel de moeite waard en op
dagen als deachtste mei zijn we zeer trots op de gelegenheid die
geboden wordt om amateurkunst teetaleren. Verspreid over hethele
dorp kon men genieten van muziek, dans, zang, schilderkunst,
kunstobjecten, theater en nog veel meer. Georganiseerd door het
Regionaal Cultuurplan Noord-Groningen met hulp van vele vrijwil
ligers en gecoördineerd door Jaap Alkema Produklies uit Hooge
zand. Het culturele samenwerkingsverband van de acht Noord
Groninger gemeenten wordt gesponsord doordeprovincie Gronin
gen en de Rabobank waardoor dit evenement voor iedereen gratis
toegankelijk was. Belangeloos stelden dorpsgenoten schuren be
schikbaar en zorgde de Vereniging van Dorpsbelangen voor de
nodige ondersteuning evenals de gemeente Ten Boer.

Overladen programma
"Voorelk wat wils" werd inde aan
kondiging gesteld.Datwasookwer
kelijk zo.Voor mensen met een bre
debelangstelling washeteenonmo
gelijke zaak om alle voorstellingen,
kunsttentoonstellingenenworkshops
tebezoeken. Elk uurvond ereen half
uur durende voorstelling plaats en
dus moesten er keuzes gemaakt
worden. De gezien de tijd maximaal
6keuzemogelijkheden betekendedat
ruim tweederde van het georgani
seerde, totaal 19 voorstellingen op
10podia,nietgezien kon worden. De
exposities konden leuk indewandel
gangen meegenomen worden maar
aan een workshop meedoen bete-



denen genoegtebedenken: lande
lijke fietsdag,meivakantie,voetbal..
.. Voor voornamelijk dorps- en
buurtgenotenwas heteen uniekfeest
maardeorganisatie hadermeervan
verwacht.

Een greep uit het gebodene
Deopeningshandeling werd gedaan
door de wethouder mevrouw Janny
Zwerver die door Patricia Suèr met
een specialeactwerd geassisteerd.
Het was zo geestig dat jetoen direct
wistdatjezekerookhaarvoorstelling
wilde zien. Hetverhaal over het era
keneiwaswerkelijkbeeldschoon.Het
publiek werd erbij betrokken en de
kinderen werden zo meegesleept
dat ze aanwijzingen riepen en mee
dachten met Patrida van Theater
Suèr. Zittend op het grasveldje bij
MoIenhorn genootmen vanorigineel
en boeiend spel. In de november
krantvanvorigjaarishetduoSuèren
SmelikuitThesinge uitgebreid gein·

terviewd. Dezenieuwste voorstelling
"Hetvogelhuis"werd toen alaange
kondigd. De voornamelijk uit ijzer
gemaakte draken worden door Pa
tridazelf gemaakt!Met fietszadels
alsbek en fietsketting als rugwer
vels en echt vuurspuwend!Gewel
dig!
Het isondoenlijkom alle voorstellin
gen en optredens teverslaan. En
kele wil ik nog noemen. Het man
nenkwartet Sequens bezorgde de
luisteraars kippenvel ,zo mooi!Jul
frouw Schollen,een vijftal datliedjes
van Annie M.G. Schmidtopcabare
teske wijze ten gehore bracht wa
ren verrassend knap en leuk!
Theatergroep Waark met het mul
tifunctionele decor voor 2 korte
sketches lietheelprofessioneel werk
zien. Paul Munting &deRddlesticks
bracht mooie luisterliedjesmetzeer
muzikale omlijsting.AJjevan Bolhuis
wistmet zijnrepertoireen anekdo
tes het publiek naar zich toe te

trekken. De optredens inHet Tref
punt werden teweinigbezocht ter
wijlhet voor liefhebbers van rock en
blues een topper was.Ookderap
per kreeg ten onrechte te weinig
aandacht. Het is teveel om op te
noemen maar het gevoel dat ikwel

erg veel gemist heb na een toch
intensieve middag en avond blijft
hangen.Hetwasteveel van hetgoe·
de.

Truus Top
Foto's:Wo/terKarsijns
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Nieuws van Dorpsbelangen Thesinge Wist udatjes
Op20april hebbenwe het halfjaarlijkseoverlegmet Burgemeesteren Wethouders vandegemeente Ten
Boer gehad. Ook dewijkagentwas daarbij aanwezig.Veel puntenzijnaanbod gekomen. Over depunten
die aangedragen zijn tijdens de algemene ledenvergadering islwordt in de nieuwsbrief een en ander
gezegd.

Alseerste kwamnatuurlijkde situatie
rond het MFC naar voren. Wij heb
ben aangegeven dat wij het idee
hebbendatdegemeente aanstuurt
opnieuwbouw, terwijl datvoor ons
zekergeen uitgemaaktezaak is. De
gemeentegeeftaan dat ze nu bezig
is met het inventariseren van de
wensen voor een eventueienieuw
bouw omde financiële consequen
ties duidelijktekrijgen.Vandaar dat
daarveelaandacht naar uitgaat. De
consequenties van renovatiezijnal
duidelijk dus daar isopditmoment
minder aandacht voor. Injunimoet
het onderzoek afgerond zijn. Inno
vember neemt de raad een beslis
sing.
Een ander terugkerend punt is de
mogelijkebypasstussenRijksweg en
Eemshavenweg. In de Regiovisie
staat voor 2011 onderzoek naar de
Bypass. B&Wwillen dit onderzoek
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graag naar voren trekken (20051
2006) zodat eerder meer duidelijk·
heid komt.
Dan de toestand van dewegen in
Thesinge. De gemeente werkt vol
gens een bepaald plan. Inhet "on
derhoudsprogramma verhardingen
2004"staataangegeven wat voordit
jaar op stapel staat. Voor Thesinge
staat o.a. inde periode junifjuli het
uitfrezen en opnieuw inlagen van
slechte plekken inhet asfalt aande
Molenweg (buiten de bebouwde
kom),deBovenrijgeweg (verkeers
maatregel), de Lageweg tussen
Stadsweg en Garmerwolde en di·
verse plekken opdeThesingerlaan.
Ook wordt onder voorbehoud en
zonder datum de Lageweg tussen
deSchutterlaan enhet onverharde
deel genoemd.DeSingelstaatnietin
ditplan.Hetmooistezou zijnom daar
hetasfalttevervangendoorklinkers.

net alsinderest vande kern. Maar
dat isduur en ermoet wel een potje
voor gevonden kunnen worden.
Ter afsluiting van het overleg werd
deveiligheidsscanvandepolitiege·
presenteerd.Hierbij iseen vergelijk
gemaakt met een aantal jaren gele
den over hoe vaakcriminaliteitvoor
komt inde gemeente en hoe veilig
mensen zich voelen. De algemene
conclusie is dat de criminaliteit af
neemt enhetveiligheidsgevoel wat
toeneemt.
Tot zover het overleg met B&W.

Ikwil afsluiten met het noemen van
een paar belangrijke data:
Op 11 juni is, ijs en m.n. wederdie
nendedefietstocht.
Op 8januari isdeNeijjoarsverziede
(regeren is vooruitzien).

Menco vanderBerg.Secretaris.

• Huiskamercafé 't Jopje sinds de
maand mei ook op zondagmiddag
geopend is? Tot eind september is
de openingstijd op zaterdag en zon
dag van 13.00 tot 17.00 uur.

• HerbertKoekoekookopzaterdag
en zondag de tuinopen stelt voorhet
publiek? Deopeningvan dezomer
expositie isopzaterdag 5juni.

• Atelier&theeschenkerij Binnen
ZijdeBuiten van AgnesGermeraad
Drenth in het voormalig bankge
bouw1je op dinsdag, woensdag en
donderdaggeopend isvan 13.00 tot
17.00uur? Ook het eerste weekend
vandemaand en volgens afspraak
(06-25051 054) isergelegenheid het
werk van dezekunstenarestebekij
ken.

• de Thesinger fietstochtopvrijdag
11 juni wordt georganiseerd? Was
gepland op 4 juni maar dan gaat
WillemOomkesmetdeVUT enviert
hij eenfeeslje.Defietstocht kan niet
doorgaan zonderdefamilieOomkes.



30 april 2004, het is zover. Koninginnedag in Thesinge. In deverte
klinktde muziek van de Bazuin uit Groningen, hetteken datkonin
ginnedag in Thesinge is begonnen.

met prijswinnaars en andere feest
gangers de dag in café Molenzicht
metmuziekal.Datdat laatwerd hoef
ikuvast niet meer tevertellen.

Geerle van der Veen

Uitslag zeskamp
Koninginnedag Thesinge

Koninginnedag in2010
Gezien hetsoepele verloopvandeze
30'" april is het een goed idee om
koning Willem·Alexander 30 april
2010, als hij zijn eerste koning(
inne)dag als koning gaatbeleven, uit
tenodigen.Natuurlijksamen metzijn
dan inmiddels tot 5personen uitge·
groeide gezin.Misschien kan debur
gemeester alvast een goed woordje
voor Thesinge doen.

Lageweg 1eprijs
Jeugd 2eprijs
Dijk/Singel 3e prijs

De cinemaset is gewonnen door
mevr. Oudman Molenweg.

Muziek op dewagen. (Foto:WolterKarsijns)

De Amalia mok.
(Foto:Geerle van der Veen)

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

.~

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

een goede invalbeurt. Vermoeiend
was de zeskamp niet echt, wel
boeiend en met het hele team door
een spinnenweb 'duiken', ook zeker
lachwekkend.
Totslot,terwijl de catering de zoveel
ste gehaktbal verkoopt en leden van
het Oranje Comité alvoorzichtig be
ginnen met opruimen, gaan de op
voorhand door elk team gemaakte
vliegers de lucht in. Nederlandse
leeuwen, artistieke werkjes en ge
woon heel goede windvangers, dat
alles zweefde (of zweefde soms ook
niet) zo hoog dat dekoningin vanuit
haarhelikopterhetvastheeft gezien.
'sAvonds sloot Piet Beukema samen

veer in de trein van Warffum naar
Groningen. Op het sportveld wordt
de suggestie gewekt dat ze na het
bezoek aan Groningen, buiten het
protoool om,waarschijnlijkThesinge
ende boerderij van J.J.Ritsema nog
komt bezoeken.We zullen het zien.
Tussen de middag ishetweer verder
eten en drinken en voor dekinderen
die 's middags hun spulletjes gaan
aanbieden opde vrijmarkt ishet thuis
de laatste voorbereidingen treffen.

Koos van de Belt. (Foto: Wo/ter Kar
sijns)

Vrijmarktenstratenzeskamp
Vrijmarkt en stratenzeskamp starten
zo ongeveer gelijktijdig. Rechts van
de looproute van brug naar terras
hebben vele handelaren hun koop
waar uitgestald. Kleedje mee en van
raceauto tot kinderjas en van strip
boektotglaswerkuitgestald.Dever
diendecenten worden zoalsgewoon
lijk in meer of mindere mate ook
meteen weer uitgegeven en zo ont
staat ereen levendige handel. Aan
het eind van de middag komt de
koopmansgeest boven en zijn aan
biedingen aan deorde. Twee voor
deprijsvan één ofalles nu afgeprijsd
tot 10cent per stuk.
Teams die deelnemen aan destra
tenzeskamp zijn netjes herkenbaar
aan zelfgemaakte 'hemdjes'ofgesp
onsorde shirts van Vaatstra, van der
Veen ofPatrimonium. Masoottes in
vormvanhondenzijnooknetjesinde
teamoutlit uitgedost. Start is het
metaaldetectiespel. Een lastigeklus
waar geblinddoekt een spoor ge
volgd moetworden met een metaal
detector. Aan ditspel doet één per
soon van elkteam mee. In de volgen
de spelen ismeer teamwork aan de
orde.Bijvoorbeeld als jemeteen gek
houtwerk, met touwen eraan als
spinnenpoten,een afstand moetaf
leggen. Voor het ene team een mak
kie,voor anderen duidelijk lastig om
dejuiste techniek onder de knie te
krijgen.Wel een erg leukspel voorde
toeschouwers.
Inmiddels iserhoog bezoek gearri
veerd op het evenemententerrein.
Wie,zult udenken. Nee,dekoningin
moest toch naar de Meerweg en
stuurde de burgemeester van Ten
Boer,mevrouw Pot,als vervangster.
Die toonde warme belangstelling
voor de feestvierende Thesinger,

De koningnaarThesinge in 20101

Catharina-Amalia mok
De 7' uitgave van het programma
van het Oranje Comité bevat naast
deadvertentiesvan develesponsors
weer een keurig overzicht van de
activiteiten.Nademuziekishetstee
vast debeurt aan de kleinere inwo
ners. Het thema van vandaag lijkt
vliegeren gezien de mooie vliegers
die kinderen inde leeftijd van groep
3en4 aan het knutselen zijn en de
vliegers die later inhet programma
ook aan bod komen.
Voor deallerkleinsten, al mag ikdie
natuurlijk niet zo noemen, isereen
wedstrijd vlaggetjessteken. Vieroran
jevlaggen en een Nederlandsedrie
kleur worden van stoof naar stoof
gebracht en geprikt. Prachtig gezicht
met winnaars, verliezers, dromers,
fanatiekelingen, lachers en huilers.
Metals prijs voor iedereen een mooi
exemplaarvan de Catharina-Amalia
mok. Intussen isde catering de spil
van de dag aan het worden. Men
loopt wat heen en weer, neemt een
kop koffie, kijkt naar despelleijes,
kletst een beetje boel en lanqzarner
hand verschijnen ookde eerste bier
tjes en hamburgers ten tonele. Bui
ten het spelleijesvermaak wordt de
jeugd een ballenbak en 2springkus
sensaangeboden.De plakkaten met
de leeftijdsaanduiding iseen goede
zet. AI verwatert die onderverdeling
wat gedurende de dag.
De bovenbouw van debasisschool
vermaaktzich metkorfbal en twister.
Jeweet wel,datspel metdiegekleur
decirkels opeen stukplasticwaarje
superlenig voor moet zijn. Hetweer
is dusdanig dat het gespetter van
watererg leukis.Plastic bekertjes zo
hoog mogelijk stapelen, dat gaat
natuurlijkopden duur fout. Dus,veel
nattigheid en plezier.
De koningin zit ondertussen onge-
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Willemien Foekens

Broodbollen
Ikwilnamens tafeltennisvereniging
Tornado '74 iedereen uit Garmer
walde e.o.bedankenvoorhet mee
doenaan debroocootenacûe.Deze
actie iseengroot succes geworden
voor de vereniging, maar ook voor
MarissaenEline.Dankzijuhebben
zijndemeestebroecbollen verkocht.

12 en 12-10.Dederderonde verloor
ze net met 9-11 . Inde vierde game
ging hetmoeilijker en verloorMarissa
met 5-1 1. Ook in de vijfde game
moest Marissa zich gewonnen ge·
ven met 8-11.
Eenderdeplaatsdus,waar Marissa
met recht trots op mag zijn.
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Op zaterdag 24 april 2004zijninHelmond de Nedelandse Bkampioen
schappentafeltennisgehouden. De nogjonge Elina Bakkerdeed ook
mee.Zij zat ineen zwarepoulewaarin ze uiteindelijke 3' isgeworden.
Vervolgens moest zij het opnemen tegen een twee jaar oudere
tegenstandster, waar zijn met 3-1 verloor.

Marissa Bakker werd2' inhaar pou
leen ging door naardehoofdronde.
In de hoofdronde werden eerst de11
8finalesgespeeld dieze met gemak
won.Vervolgens moestze dekwart
finales spelen en dewinnaars hier
van mochten op zondag 25 april
2004 meedoenmetdeNederlandse
AKampioenschappen.Marissa won
met 3-0en mochtdus hieraan mee
doen.

De halve finale was echt een met
rechtspannend tenoemen,wanter
moesten maar liefst 5 games ge
speeld worden voordat bekend was
wiedoor mochtnaardefinale. Maris
sa's tegenstandster had een zeer
sterke forehand,waardoor er span
nende wedstrijden volgden:Deeer
ste twee gameswon Marissamet14-

Marissa Bakker 3e Dp Nederlandse
Tafeltennis KampiDenschappen

Henk Vliem
Foto's:AukeKuipers

Het programma begon met een
Hindernisbaan voor de jeugd. De
deelnemers waren in een drietal
categorieën ingedeeld. Winnaars:
Richard Ritsema (categorie:jong
sten), Michiel van Bruggen (cate
gorie: iets ouder) en Tjeerd Drabe
(categorie: oudsten). Vervolgens
wasereen Poppenkastspel voorde
allerkleinstenen tot sloteen Barbe
cue. En zoalsuopbijgaande foto's
kuntzien viel ertijdensde barbecue
heelwatte bepraten.Zovan:.. .en
wat vond jijvandat spijkerjasje van
Maxima?. .. en wat vond jevan ..

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050) 5424519
Winkelcentru m Paddepoei

Tel. (050) 5793111..

Koninginnedag in Garmerwolde
Het Oranjecomitéhad dit keerhetprogramma beperkt tot een drietal
activiteiten aan het einde van de middag. Want zo'n beetje heel
Garmerwolde zou immers overdag wel naar Wartfum of Groningen
trekken. Daar was het dit jaar immers pas echt koninginnedag. Die
verwachting bleek uit te komen want de deelname aan de diverse
programmaonderdelenwas beperkt, is mij verteld.

Kleine Doerak

" baby-en.
kinderk led ing
van de betere

kwaliteit
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VOOR AL UW

LOON- EN GRAAF

WER KZAAMHEDE N
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven,Klepelmaaien,
Grootpak persen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N ••'.·.Uttl nft
Lageweg 22 Garmerwolde

(050)542 15 35

TOMMY
Voor vakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoopvan
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

® 050·5421615

Prunusst raat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 84 68
Ambula nt (050) 5736989

verznrgd e voet en ko men verd er

MCLY't'vru'/

L~~.9797 TAThesinge
050-5416272
www.romantico.nl

I

~Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

~ PensionstaUing

,j;Tevens terdekking:
de bewezen NRPS-rijpaard
hengst Romantico endeuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
Romantic Popcorn v.Romantico

VAATSTRA dakbedekkingen B. V.VAN DIJKEN
Autoschade

4Cl~
d ~2Qj~ó1'
~,=1

" ~ .. . 4' a'.
Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. OSO • 3021796

bitumineuze dakbedekkingen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

~::: Industrieterrei n:: J1f::- Postbus 91. 9780 AB Bedum
::••:- Tel. (0 50) 301 2832

www.vaatstra.nl
vaatst ra ér vaatstra.nl

n-.......--

DOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE·IH . ALO. LELY
• HAROl . FELLA

• KVERNELANO. KONGSKILDE
• FRASTO. PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO. KEW . TORO
• STIGA. HUSQVARNA

• MlD . GAROENA. BISON
• ZIRCON• CRAMER

LAN DBOUWM ECHANISATI EBEO RJJF

OOSTERHOF B.V.
Nij\lerheidsweg 5Te n Boer (050) 30236 14

Oog~IerK
O P T ICIEN

VAN 81een's
5AKKEQIJ

H. Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne conractlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

M eubel '''Clke,-ij
& ,-lijk t-Ioc,t VO.F.

Tafels op maat in iecere houtsoort
(ook oud houi !)

Tevens restauratie van Antieke meubels.
's zaterdags geopend (10-17 uur).

of na afspraak

Dorpsweg58· 9198PG Garmerwolde
T(054)15494580 · F(054)) 5494519

scho~tmakerij
/ --- '.'" >t#-.,- l'~ -.""'r\ ",

Sleutelservice

M i~"tI~:I'j a n 5
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050 -5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller
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Vogels die op sprong staan om hun nest te verlaten. (Foto:Henk Remerie)

De Rijge speelt: Juffers
en Hanenbalken
Ookvoordejeugduitdejaren SO en GO van devorige eeuw ishel bijna zover:
deouwe dag. Hel individualisme issterk toegenomen, maar niemand wil
alleenoud wordenenzeker niet sterven. Wat iser dan mooier dan jeaan
tesluitenbij eenwoongroep van gelijkgestemde ouderen en op zoek tegaan
naareengeschiktelocatie?
Toevallig staal de monumentale boerenbehuizing Bovenrijgerweg 19 in
Thesinge tekoop. De woongroep ZoW.Zo(ZorgeloosWonen Zelfstandige
Ouderen) maakt gebruik van de kijkdag om deze locatie te bezichtigen.
Makelaar F.Bruinsma en zijn assistenteAngelinegeven een rondleiding en
een presentatie met lichtbeelden overdekenmerken en mogelijkheden van
hetpand. Dewoongroep raakterg enthousiastoverdeverbouwvan hetpand
totzelfstandige woonunits, eenzorgcentrum in het voorhuis, een serre...
Samen wonen invrijheid, vriendschap enverbondenheid. Maar geldt dat
voor iedereen?
En dehuidige bewoners? Hendrik Graanhuis en Aaltje Schuurman zijn
beiden over denegentig en zijn ervast van overtuigd dat ze- zoalsvele
generatiesvoorzich -hungrond nog slechts eenmaal zullen verlaten... lsdat
moment gekomen?
Toneelgroep DeRijge speeltJuffersenHanenbalkenonderleidingvan Ton
Rohdeopdevolgendedata:17,18,24,2Sjunien2.3,8.gen10juiLAanvang
20.00 uur. Bovenrijgerweg 19, Thesinge. Reserveren: 050-3024402 (tus
sen 18.00-20.00 uur). Denkaan passende kleding!

e.c,\'en ri jg e rneg l'
9T9i "Tl) Thes; inQC:

DID -3D 21131

HenkVHem

Dit ishetprogrammazoals het ernu
uitziet. Er moet natuurlijk nog het
nodige geregeld worden,zoals:jury
leden, toiletvoorzieningen, verl ich
ting, elektra, geluid,parkeerterrein,
EHBO,podia,garderobe, verloting,
sponsoring enzovoort.Usnaptwel:
deFeestweekcommissie,aangevuld
meteengroep enthousiaste jonge
ren,draaitinmiddelsopvolle toeren.

CAIEi"
Voor cadeaus,

huishoudelijke artike
len en kleine afdeling

speelgoed.

Over ruim drie maanden ishetalzover.Daniser feestinGarmerwolde.De
datum heeftunatuurlijkalinuwagenda staan:zaterdag 4september.Vanaf
's middagsvier uur tot ver indenacht.

Dorpsfeest Garmerwolde:
voorbereidingen

Programma:
• 'smiddags (vanvier totnegen)
Hanengevechten boven het Dam
sterdiep.
Grandiozeshow van DennyCristian
(omstreeks zeven uur)

. 'savonds
Feest in de nieuwe schuur van de
familie van Zanten, aanvang: tien
uur. met medewerking vanFace to
Face en First Move
Onderwijl: prijsuitreiking Hanenge
vechten en trekking van de Dorps
feestloterij

CAIE~
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 4D 4D

D611161U2

d ijkc: rm@nc: lliaft .n l

Info UT1J ti e e n 11'0 rrTlIC:Ii ing

ro ndorn d e d ood :

Schoo Ihol m 3

C;ro ningc: ft (op 01$ prook)

GEO zakgeld
Het team GEO Cl heeft op koninginnedag voor City Club Groningen
ballonnen aangeboden aan hetpubliek. Zekonden ergeld mee verdienen
vooreen langweekend EurosportringtoumooiinSt.SouppletsbijParijs.Ze
moesten s'ochtendsafom 6uur op de GroteMarkt zijn.
KasperBehrendt. Thomas Smit,7jeerdDrabe,MarcelKol.(Foto:Bertus Kol)
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sanitair en verwarming

-#-~B__U~RINGA

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

SOLITAIRE &GUl KEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 - Ten Boer

HOFSTEDEf--

G.N. Sc hutte r laa n 28
979 7 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

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

NIJDAMCiJ~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

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

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon(0598)431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (5IER)BE5TRATING

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus

•
Rij ksweg 8 3
979 1 AB Ten Boer
(OSO)3021715
Info@bluemule.nl

Bij ons loop je binnen voor.....
• o"hill' lr.ke1en E'!l ::h.lkkB"l van VIsitekaar tje tot comp lete huisstij l

• R<.Jirre collectie famlliedrukwE'rk

51 Te'Xtle'ldruk. zwartw.t- en kieurkOpleetl van uit steke-de ovente.t

• Boeken, p rogrammabcx>k,lE'S . gidsen, cencd -eken . flyen. e tc

• VORMGEV ING • DRUKKERIJ : UITGEVERI J
--_ . _. __._ -- - - _ . _ - -- -- - - - -- - --- - - - ------------- - -- - - - - ~- ------------ _ .

Eigenlijk t e cf f.>d Hef en veelzijdig om op te noemen

Kom eens la ngs voot" een vrijbfijllf' nd advies.

Idf!'Hn uitwissf!'/M k.m voor ~;dti! pertijen vertrisserui wprkE'n

Toerfie tsen
Woon· Werk
Stadsfiets en
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrid es
Vouwfietsen
Kinderf ietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FIetsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkled ing
Racekleding
ATB-kleding

Fiets schoenen
Fietsh elm en
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdtagers
Accessoires
Onderdelen

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoon

• groenten & fruit
• aardapp elen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• bocren zuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHAND EL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en acces oires leverbaar
Prima service en reparat ie

JOOP NOORD HOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Ad"ini"'. " ,· Ritsema
érbtlllJti ..gJJl'ih buro I

Uw adres voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schurrerlaan 46
9797 PC T hesinge

telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier handel in:
+, Pallet- en magazijnstellingen
+, Magazijnwagens
+, Palletwagens
+, Kantoorkasten
+ Gebruikte kantoormeubelen
+, Enz.
+ "Top way." prof. alumÎnium
• steigers, trappen en ladders

Nijverheidsw!lQ 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 • 3024834
Mobiel 06 - 51581046
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Fototentoonstelling;over iederefotowerdgediscussieerd.
(Foto:Henk Remerie)

Expositie van de
"FotoGroep Garmerwolde"

KarelDrabe

to's,plusnogeen tentoonstelling van
de jeugd in hel bijgebouw van de
kerk.Het leukst vondikdediaserie
vanHenkterVeer.Opzaterdag, het
was orgeldag, malendag, fietsdag,
en er waren ook gevangenissen te
bezoeken, zat ik voor het orgel te
luisterennaardehobby-organisten
enondertussen naarde diaserie te
kijken. Het was een diaserie waar
vrijwelelkhuis inGarmerwoldeop te
zien was,duurdeongeveerdriekwar
tier,en datzou,denk ik,ook precies
detijdzijndie nodigzou zijn om de
wandelingzelf temaken. Alleen zou
iknietzoveeloog gehad hebbenvoor
hetliefdevolledetail.

De Jeugd/eden van FotoGroep Garmerwolde bij de Martinikerk; Marissa
Bakker,CharlatteBenneker,Saskia van Bruggen,SofieDoijer,Kim vander
Giezen, Latte van 't Riet, l ise van de Tuuk. Tamara Kattenberg, Marieke
Zijlstra enJelfe Vos ontbreken op defoto. (Foto:AukeKuipers)

Watvaltertevertellen?Veelmensen
hebben de fototentoonslelling be
zocht. Er waren tien foto's van het
Damsterdaip,daarnaasl andere fo·

foto (heIland ofwaler)zwart. Hel is
heelmoeilijkom daarietsgoedsvan
Ie maken, en vandaar dat in de
begintijdvandefotografie(zeg 1850)
ervrijwelgeen landschapstotc's zijn
gemaakl vanNederland.Zohad hij
nog en aantal leuke anekdoteslver
halendieikjammer genoeg nietaltijd
kon verstaan (ermoel vrij preciesin
de microfoon gesproken worden).
Eigenlijkhad ikhem moeten vragen
ofzijnlezingnielals stukje hadkun
nendienen, maar daarishet nu te
laat voor.

Nederland inprincipe eenvoudig is:
luchtboven en land onder. Resultaal
indebeperkte oude zwart-wit lech
nologie: bovenste deel vande foto
(de luchl)wil enonderstedeelvande

Hel was erg, erg druk op de opening van de expositie van de
fologroep. Dal iswelgezellig, en hel werd nogleuker loenbleek dal
degene diedeopeningsloespraakhield(JanAbrahamse,oud hoofd·
redacteur van het tijdschrift NoorderbreedIe) er geen doekjes cm
wond: hijhad beroepshalveveel foto's moeten screenen,enhij vond
hel leuk om deze expositie in te leiden omdal hel onderwerp een
landschappelijk Ihema had, namelijk "Damsterdaip, van stad lol
Delfsiel".

Landschapsfolografie, zo vertelde
hijwasmoeilijk,en indebegintijdvan
defotografiewaagdevrijwelniemand
zich daaraan. Hel punl is dal een
landschap, en zeker in hel vlakke

In herinnering penzeooktegenoverhuneigenhuis, door haar geoogste en bewerkte der,ook al houdthetsomsvoor ons
in het land naast het kerkhof. Het groenten.Inmiddels isereen nieuwe even op tebestaan. Uawordt ver-
kenmerkte haar leven; liefde voor lichtinglammetjes zonder haarzorg schrikkelijkgemistdoor hendiehaar
dieren, van wie ze alles wisten bij- grootaan hetworden,dehond heeft dierbaar waren, maar - zoals haar

Op 8januari vanditjaaroverleed Ua hield. Ze kreeg altijd alle schapen jongen gekregen,hethuis isgeverfd; grafschrift vermeld: "Achter tranen
Hofstede, 51jaar oud. Geboren en overde dam en inlammertijd wist ze zij weethet niet meer. Het leven kan van verdriet,schuiltde glimlach van
getogenalsUa Huisman inThesinge menig lammetje metdefles tol een mooi zijn, al beseffen we het niet herinnering."
op11 november1952aande Schut- sterk en gezond schaap te laten altijd, het gaat onverstoorbaar ver- Susan deSmidt
terlaan.GetrouwdmetKorHofstede uitg roeien,Grotezorgzaamheidook
(broer vanHarmenJanna),wonen voor wie zich inhaaromgevingbe- Beleef de wereld ~ LANDBOUW·zijmethun beidekinderenJantineen vond, haargezin, familieen beken-

onderwater met Co ..;Jan aan hetvoeteneindvanThesin- den. Ze was iemand op wie je kon MECHANISATIEBEDRIJF
ge, neteven buiten het dorp in het bouwen,trouw en toegewijd.Zewas duikschool --Mill
boerderijtjeeen eindjevande MoIen- eraltijd:thuisinde keuken-deeen-

~
.:; .... 111 .. . . '8 ~udmanwegaf. trale plek in huis- of ergens in het - \4"

Zo'n 14 jaar woonden ze in Over- dorp,opdefiets, tussendeschapen.
Van Introduc t iedui k Thesingeschild,totzich demogelijkheidvoor- Tot die achtste januari, toen haar

deed ominhunbeidergeboortedorp hart het opgaf, zomaar van het ene tot Divemaster
een droom te verwezenlijken: een ophetandere moment,middenin het • Duikopleiding ' Verkoop, verhuur en
eigen boerderij op de ruimte. De volle leven, haaromgevingverbijs- • Duikreizen reparatie van Tuin- enkinderengroeidenerverderopener tert achterlatend. • Verhuur duikmateriaal
kwamen dieren:een hond,een poes, • Video & Fotografie Landbouwmachines
een konijn en schapen.Vandie scha- Hel dorp is een beelje leger; de Bel voor meer informatie! ' Onderhoud van uw
pen kennenveel mensen haarinhet schapen lopen nog indewei, haar (050) 5417941 machine en tractorpark
dorp. Ua op de fiets in overall en gezinwoontnogsamenopde boer- • Grasdijkweg 3
stevels aan,opweg naardeschapen derij,erzijn nog veel sporenvanhaar • 9798 TCGarmerwolde G.N. Schutterlaan 10
inhet land achter de boerderij van bestaan, eenlaatste foto door haar • info@aquadonna.nl 050 . 3021321Koenesaan de Lageweg. Vaak lie- gemaakt, de vrieskist nog vol met • www.aquadonna.nl
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GA RJ\1ERWOL DE
!f) (0 50) 5424962

b.g.g. 06-20 188706

Klauwv erzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigdheden

Veeservice
R. van der WOllde

Oliebollen

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

BOUWBEDRIJF
A.BER

Lekker de lekkerste!
~.~

www.gebakkraam.nl

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers.

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

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

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.

--~~~

Mandyheefteen oorkonde gekre
gen (Foto:Fsm.vanOompselaar)

Fam,van Oompselaar

nog gratisfris, snoep, poster, pen
nenen schrijfblokje inontvangst te
hebbengenomengingenwe richting
Grunnen.Onderwegwasernog een
verrassingn.l.MacD....d.Ongeveer
20.00 waren we weer thuisna een
lange maar toch leuke dag.

Zaterdagochtend, 24 april, was hetvroeg (06.30) opstaan. Vriendin
netje van Mandy, Angela en nichtLoes hebben bij ons geslapen en
mochten mee naar "Het land van Ooit". Om 07.45 zijnwegaan rijden
enmet 2tussenstops kwamen we om 10.30 in Drunen aan. Het was
drukker dan we verwacht hadden want er bleken ookscholen in de
prijzen te zijngevallen. Bij deingang kregen we een uitnodiging om
een voorstellingbij tewonen. Inonsgeval kwamen we terecht bijeen
verhalenverteller. Hijvertelde twee leuke verhalen. Hierna mochten
wegaan dolen doorhet"land"enkwamen alspoedigbij een speeltuin
waar, buiten een aantal reuzen, enorme springkussens stonden.

GEO C1kampioen.Helaasnietmeermetde boerenwagendoordedorpen,
maar wel een groot feest metchampagne. (Foto: LucieKol)

Let op! Nieuwe-mailadres!
GenTexpress@hotmail.com

Mandy in"Het land van Ooit"
(Foto:Fam.vanOompselaar)

Reisverslag Prijswinnares
Mandy v. Dompselaar

Om half twee moesten we in de
manege zijnvoor de prijsuitreiking.
Hetprogrammawerdgepresenteerd
door Herman Guster (circusGuster)
met zijn band Herrie.Hij zongleuke
liedjes waarbij wij ook meezingen
moesten en tussendoor kregen de
ereprijswinnaarseen prijsuitgereikt.
Een school uit destad had ook een
ereprijsgewonnen.
Om halfvierwas het eindealweer en
gingenwe richtingdegrotezaalwaar
Mandyhaar prijskonophalen. Een
grotetasmetboeken meteveneens
degedichtenbundelwas de prijs.Na
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Bewoners voor een veiliger Bovenrijge
"Mag ik mijeven voorstellen, mijn naam is: Bovenrijgerweg. Ik ben een weg in hetbuitengebied van de
gemeente Ten Boer. Ikligtussen dedorpen Ten Boeren Thesinge.Erwonen bijmijdiverse mensen groot
enklein dieallemaal opverschillende wijze gebruik van mijmaken. Ikword gebruikt alsontsluiting van
deboerderijen indeomtrek endebewoners van onder meer Thesinge. Verder wordt erbijmooi weer veel
gefietst, gewandeld en gejogd. Ook kunt u in dezomer regelmatig overstekende koeien tegen komen.
Ervaltdusaltijd wat te beleven opdeBovenrijgerweg".

Mathieu Lam
Foto's:WolterKarsijns

male met klemmaar vriendelijk om
het rijgedrag aan te passen en wijzen
hen op demogelijke gevolgen.
Wij hebben plannen om op korte
termijn eenaantal snelheidsremmen
de maatregelen aan degemeente
voor te stellen. Hierbij krijgen we
ondersteuning van een verkeerskun
dig adviseur om te kijken wat zoal
mogelijkis.Oplettende automobilis
ten hebben ongetwijfeld de borden
langs deweg gezien die vragen om
eenaangepastesnelheid.Wij blijven
met deze borden aandacht vragen
voor een aangepast rijgedrag.

Hetverzoekvandebewonersvan de
Bovenrijge isdus ook: -Probeerniet
harderdan60te rijden enditdan stug
volte houden",wantniemand vraagt
erom dat ernog eens een ernstig
ongeval gebeurt op Bovenrijge.
Namens de B(ewoners) V(oor)
V(eilig) B(ovenrijge) alvast bedankt

de gemeente wist te vertellen dat
hardrijders op kleinere wegen bijna
altijd mensen zijn ,die vaker op die
weg rijden. Wanneer iemand voor
het eerst op een bepaalde langweg
rijdt zorgt niet alleen de onbekend
heid met zo'nweg voor een lagere
snelheid,demeeste mensen willen
dan ook iets van de omgeving van
zo'nweg zien.
Helaaszijn ookbij ons een aantal van
demensen, die regelmatig te hard
voorbij komen, bekend. Sommigen
zijnaleensdooronsop hun rijgedrag
aangesproken en wij vragen telken-

Zo zijnwe bijdegemeente geweest
om tevragen naar het verkeersvei
ligheidsbeleid van degemeente in
hetalgemeen en vandeBovenrijger·
weg inhetbijzonder.Erzijn inmiddels
door degemeente snelheidsmetin
gen gedaan om tebekijken hoeveel
auto's gebruikmakenvan deweg en
hoe hard erdan gereden wordt. Uit
desnelheidsmetingen blijkt dat60%
van de auto'sharder rijdt als 60 en 8
% rijdt zelfs harder dan 80. Onze
ervaringen worden dus door de
metingen bevestigd.
De verkeerskundig ambtenaar van

Uzult wel denken waar gaat dit in
vredesnaam over. Zoals beschre
ven denkjedirectaan een leukweg
getjewaar jeop jegemak overheen
rijdt.De praktijkisechter anders.AI
jaren ergeren wijalsbewoners ons
groen en geel aan automobilistendie
veelte hard langs scheuren.
Vaak gaat het net goed maar soms
gaat het ook gigantisch mis, zoals
september 2003 toen een van de
kinderen uit de straat door een te
hard rijdende auto is aangereden.
Ditongeval isdedruppel geweesten
voor ons de redenons om actie te
ondernemen.

/faarom ZOU je rus/ft willen rijden Op de Bovenriigerweg?
En waarom zou je jaKKeren op de Bovenriigerweg?
Lees onderstaande redenen en 5. Jegeeft met name fietsers en deBovenrijgerweg niet harder 3. Het geeft jeeen lekker gevoel
maak je keus. wandelaars een groter gevoel dan 60km terijden van snelheid, macht, een kick

vanveiligheid 10. Bij een onverhoopt ongeluk ofzoiets.
10goede redenen om rustig 6. Jeziet onderweg meer van het hoef jejezelfniette verwijten 4. Het lijkt stoer ofcool
te rijden opde Bovenrljgerweg mooie land. (Komende van de dat jetehard reed. (maar dat ishet natuurlijk
( en andere plattelandswegen) Rijksweg aleens gezien hoe niet...)

mooi Thesinge ervanuit de 5 redenen om flink door te 5. Als jedaar opuitbent: jepest
1. Jeovertreedt dewettelijke Bovenrijgerweg bijligt?) rijden op de Bovenrijgerweg aanwonenden met jerij-

60 km grens niet, en loopt dus 7. Jebent geen oorzaak van (en andere plattelandswegen) gedrag
ook geen kans op een boete ergern[s voor deaanwonenden

2. Het isveiliger voor jezell enje 8. Jerijdt minder snel overste- l. Jebent (iets) sneller opde HertJet1Koekkoek
auto kende vogels (eenden, plaats van bestemming

3. Het isook veiliger voor andere nachtelijkekerkuilen). hazen, (als jeover de hele Boven-
weggebruikers bunzings aan rijgerweg 80km rijdt inplaats

4. Jeverstoort derust van het 9. Jetraint jezelf inzelf-discipline: van 60 win jeprecies
platteland minder: minder het isvoor veel mensen niet 30seconden)
lawaai. minderbewegingsonrust makkelijk om opeen weg als 2. Jehoeft jezelf niet intehouden.
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Wigboldstraat 6, 9791 CR Ten Boer- Telefoon (050) - 3022151

Telefoon : 050 - 5496150
Fax : 050 - 5496151
Email: info@vishandelsmit.nl

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050)5410508

VlSHAND EL.~~ .

s-«

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

I.EVERANCIER CjROOTKEVKEN EN H ORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Voor de complete
w.0nin!f!nrichting ~
Zit U bi] ons {;~.
op de eerste rang . Oj<~
Bijonsvindtutopmerkenop hetgebied van: / \'\
gordi jne n, laminaat, binnen-enbui tenzonwering ~ r
en vloerbedekking! _.~ -- "-\ I
~ A SLAGTER ' Al \ ,

._~,-,",~ _.,,~., ~

I;:swe; 63 Ten Boer(OIO) 30mB3 :.

QUI CK'SlEP .
noos

aupJng
rtÜtil·j
~

'"irisetl.e·

1Jif!i#...
läiill de Ploeg

VERSTOPPING?
Alarmfe/efoon
050 5421890

2 4 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V .-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p9 KUIL
REINIGINGS SERVICE

Osloweg l 26
9723 BX Gron in gen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kui lreiniging.nl

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

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

JPCOM
computers
Degelijk & Goed koop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook veer reparaties & upgrades

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industr ieterrein De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam .nl

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

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Woller Karsijns 050-302 20 71
Eind·redactle:
Hillie Hamaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 • 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-541101 9
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatischeincasso € 10,40 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op internet:
www .garmerwolde.net

Kopij inleveren vla:
GenTexpress@hotmail .com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uilerlijk dinsdag 15 [unl
vóór 18.00 uur.

WelK van EdzardKrol(Foto:Wo/terKarsijns)

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

Agenda
22 mei tfm 27 juni
13 Nederlandse en Duitse heden
daagse kunstenaars exposeren in
elkaars buurland inhistorische ker·
ken rond Aurich en Appingedam (in
clusief Thesinge) . Informatie op
www.ontmoetingen.org
ofwww.stichtingcircuit.nl.
Opdewebsite isook een fietsroute te
raadplegen.
Zaterdag 12juni
Schutterlaan 20Thesinge:
van 10tot18 uur
Dineke enMenno houden weer een
open dag voor hun ' Wilde Planten
tuin' .
Vanaf donderdag 17 juni
Bovenrijgeweg 19 Thesinge 20.00
uur
De Rijge speelt "Juffers en Hanen
balken". Voor de speeldata zie het
artikel "de Rijge speelt".
Zaterdag 19 juni
Geweideweg 7Garmerwolde
Open biologischedagen;biologische
informatiecentrum"HetGeweide HoF
vande lamilievanZanten.
Zaterdag 26 juni
Disco inGarmerwolde voorde jeugd
van Garmerwolde.

Erediensten
SOW gemeente
6juni
9.30 uur Thesinge,
DS.Pol uitZuidhorn
13juni
9.30 uur Garmerwolde,
ds.Luinenburg uit Zuidhorn
20juni
9.30 uur Thesinge,
Ds.vobeda
27juni
9.30 uur Thesinge,
ds.SchuuruilZuidwolde

"De Soos"
De klaverjasavond in mei heeft de
volgendeuitslagopgeleverd:
1. Henk Vliem 6862
2. Joke Vliem 6419
3. Jan vanderMolen 6155

KeesWierenga 6155

Te huur:
4·persoons stacaravanopAmeland;
op 100 metervande zee. Nog vrij:
voor 11julien na21 augustus.lnlich
tingen: Fam.D. TIchgelaar, tel. 050
5421615 /06 215041 33

Gratis af te halen:
Diverse vasteplanten (schep mee
nemen s.v.p.). Adres: W.F. Hilde
brandstraat 21 , tel. 050-5420234

Te koop:
Amalia mokà€ 3,-per stuk;van het
Oranje Comité. Kor van Zanten
Molenhorn 14, tel. 050-3024958

Te koop:
Schuurfgarage6mx3m;prijs nader
overeen tekomen. Janette Ganze
veld-Frankot, tel. 050-5420234

Geboren:
3rood met witte kittens,geborenop
17mei. Dorpsweg 24Garmerwolde,
willemien.foekenS@planet.nl

Gratis af te halen:
Een bejaardehaanopzoek naareen
pensioenverblijf. Desnoods zijn
"Tri(e)ne-kipmee.Fam StuutDorps
weg 21 Garmerwolde, tel. 050
5411697.

Te koop:
Eieren voor€0,95perdoos.Enook
eenBaby Born met accessoires voor
ongeveer € 30. Fam Stuut Dorps
weg 21 Garmerwolde, tel. 050
5411697.

Wist U datjes
• er laatst inhetDamsterdiep ook
een motormaaieraan hetwerkwas?
Met eenelastiekje om denoodstop-
knop.

• eronlangs een verfomfaaide gij
zelaar bij Willem binnen kwam lo
pen?Hij was opdeRijksweg uiteen
auto gesmeten.

• het Damsterdiep zo ondiep isdat
een potentiële zelfmoordenaardaar
door zijn pogingen om te kunnen
verdrinken moest opgeven?

• ervorigeweek om middernacht
langsdeRijksweg driemannen zijn
aangehouden die juist daarvoor in
Garmerwolde een lek autowiel had
den proberen te wisselen? Omdat
hetnieuwe wiel nog aan andermans
autovastzatging diepoging metveel
herriegepaard en werddeeigenaar
wakker. Samen met opgetrommel
deburen enpolitiewerden dedaders
naeenachtervolging onderluidpro
test (hardhandig) ingerekend.
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