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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken
30e jaargang oktober 2004

RederijkerskamerWester 1864 -2004
In november viert deRederijkerskamer Wester zijn 14D-jarigejubileum. Allereden om hier even bij stil testaan. Waar komtdenaam "Wester"
vandaan en wat is eigenlijk een Rederijkerskamer. Ik dook maar eens de geschiedenis in.
Hendrik Wester (1752-1821) geboren teGarmerwolde uiteen huwelijk
van Roelof Wester en Wieke Hindriks.Dezeouderskregeneen zoon
die uit zougroeien toteen onderwijsvernieuwervanformaat. Eén van de
grootste mannen op onderwijsgebied diedeze provincie ooit zou krijgen. Vader Wester had zijnzoon de
eerstejaren zelfonderwijs gegeven
en stuurde hem pas naar school in
Ten Boer toen hij 10 jaar was. Daar
had hij inkorte tijd lezen, schrijven en
rekenen onder de knie en las hij
moeilijkleesbaregeschriften en drukwerken.Na korte tijd winkelbediende
geweest tezijn,werd hijruim 10 jaar
onderwijzer in Ten Boer endaarna
hoofdmeester in Oude Pekela. Het
dialect moest wijken voor Nederlands.Hij ontwikkelde spel- en leesmethoden,die hijverwerkte inlettertafels, A-B-C-boekjes en in deloop Rederijkerskamer Westerin deheristvan 191 7
Achterste rijstaandevan links naarrechts:Egberdina Kuipers,
der jaren verschenen van zijnhand Aallje Wieringa.Omge Meyer, Seliena Wieringa, Derk Groeneveld,Stienlje Vredevoogd, TiemenHo/man, Hielke
een tal van schoolboeken. Koning Vredevoogd. Voorste rijzittendvan links naar rechts: Janna Nieboer, Trienlje Ho/man,Manje van derMolen.Meester
Willem Ibenoemde hem tot Broeder WF. Hildebrand, Klaas van Huis. Janna Jantina Wieringa, Trienlje Kuipers, Manje Kuipers, Geesien van Huis.
van de Orde van de Nederlandse
Leeuw. Helaas.toenhij in 1820 aan schreven staan van af 1920! Zells voeringen werden oa. gehouden in discussie ofhetnou wel ofnietkon en
ontslag dacht kon datniet want van een kasboekje vanhetjaar 1906 (het Café de Unie, die helaas niet meer ofhetinhetNederlands moest. Dhr.
zijn jaarlijks toelage van200 gulden heette toen voor een aantal jaren bestaat, en dorpshuis "de Leeuw". C. Klei dacht datdit nodig was voor
kon hijzichnietredden. Hijstierfeen Rederijkerskamer Excelsior) wordt nu nog steeds voor debinnenspelen. het publiek uitde toen nieuwe wijk
liefdevol bewaard. Ook de fotoal- In 1986 deed de allerjongste gast- Lewenborg.Daarwasmen nietvoor.
jaar later.
bums laten zien hoe betrokken de speelstertotnutoe haar intrede. De Inde eerste plaats was hetblijspel
De Rederijkerskamer: De Vereni- leden zijn geweest en nog zijn. Met toen 4 maanden oude Mandy Kap- bedoeld voor Garmerwolde en de
ging die zich ten doelstelt: "De bevor- veel plezier en ontzag bladerde ik petijn deed mee inhetstuk "Zummer omliggende dorpen. Ook delocatie
dering van de welsprekendheid. het door dejaren heen. Zomerkte ikop komt". Zij had de rol van Potje en was een probleem. Dit werd opgehouden van gezellige bijeenkomsten dat alle blijspelen tot 1982 binnen vertederdedaarbijnatuurlijk onmid- lost: het werd de Geweideweg bij
enz. Men tracht dittebereiken door werden uitgevoerd.Misschienzullen dellijkde zaal,Indecoulissen werd zij Kees Jansen, waar het jarenlang
hetgeven van voordrachteninproza enkelen van unog herinneren: "Mijn zoet gehouden met suikerklontjes. werd gehouden. tot de verhuizing
en poëzie.. het geven van toneel- vrouw verlangt salaris"(1976)". "Een Kennelijkwas dit nietvoor herhaling plaats vond naar hetschoolplein van
stukken enz."Ditaldus de statuten beeld van eenman"(1978) waarna vatbaarwant bijeen tweedeuitvoe- deO.B.S.
de muziek werd verzorgddoor 'Het ring in Siddeburen werd gebruik Weet u overigens dat dhr. Klei in
van de Vereniging.
StarTrio"uitHarkstede (bestaan ze gemaaktvan een pop.
1988een KoninkJijkeonderscheiding
Janna Hazeveld (al42jaar lid!) over- nog??). Soms werd er een drama- Hetopenluchtspel werdvoordeeer- heeft gekregenvan deburgemeeshandigdemijhaarschriften enschrift- tisch stuk opgevoerd zoals in 1982 stekeeruitgevoerd in1982:" 'tKoom tervan TenBoer (de Eremedaille in
jes waar notulen en statuten be- "Klokkenluiden voor Annie" .De uit- is onderdak". Dit, na jaren lange Zilver) omdat hijal40jaarlid was van
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deRederijkerskamer Wester.
En als ikzo naar deledenlijsten kijk.
dan zie ikdat sommige namen er al
generaties invoorkomen.Opdeledenlijst van 1934komen namen als
Havenga en Bolhuisalvoor.De liefde
voor het toneel ismisschien wel genetisch bepaald(?)ofhoudt bijna het
heledorpendaarbuiten,van toneelspelen,want ikkom heelwat bekendenamen tegendie zich inhet verleden verdienstelijk hebben gemaakt
opdeplanken:BertBuringa ,Pietvan
Zanten, Vera van zanten, Jan Wigboldus. een aantal leden van defamilie Havenga. Jan Veenstra. Het
zou te ver gaan als ik iedereen op
noem. In 2001 ben ik ook besmet
geraak1 door het "Virus"want sindsdienmag ikook mee doen. Detrouwe leden zoals HannieHavenga lid
sinds 1966, Janna Hazeveld sinds
1952,PiaPops1974,DickGroenhagen 1981en TonWerdekker1990.ik
noem slechts enkelevan de24. geven methun ervaringeenvoorbeeld.

Ikdenkdatzeer vers inhetgeheugen
ligt, de uitvoering van "De Twee
Weezert , toenWester 125 jaar bestond en het groots gevierd werd.
Nu, 15 jaar later, wordt erweer een
feestelijke uitvoering ten tonele gebracht. Dit jaar wordt hel toneelstuk
Pygmalion van Bernard Shawopgevoerd.Noteert umaar alvasteven in
uw agenda dedata:26 en 27 november.
Bernard Shaw vond datdeEngelsen
hun taal zeer slecht uitspraken en
dus ook voor hun kinderen een zeer
slecht voorbeeld waren. Daarom
bedacht hij in dit stuk een zekere
Professor Higgins (een spraakdeskundige) die ineen straatmeisje een
uitdaging zag om haar een perfecte
uitspraak en verfijndemanieren aan
te leren. Ziet u de link :... Wester versus -Shaw?.. Hierisduidelijkover
nagedacht.
Hannie Havenga heeft van het toneelstukPygmalion.bijvelen bekend
als de musical My Fair Lady, een

......eninde herfst van 2004;een toneelrepetitie voorhunjubi/eumuitvoering
van hettoneelstuk "Pygmafion". (Foto:Henk Remerie)

eigen bewerkinggemaakt. Met Iiedjes uitdeze musical.Ikgeef haarnu
aleen pluimvoor alhet werk datzij
reedsvanafvorigjaarhiervoorheeft
verzet, en ga er van uitdathet ook
deze keer weer een groot succes
wordt. Het Gemengd Mannenkoor
verleentzijnmedewerking.OCkdoet

het draaiorgel Fledderbosch mee,
waarvoor Freddy Riddering zelf zijn
boek met liedjes heeft bekapt. Ik
hoop vanhartedatuingrote getale
komt en zultgenieten van PYGMA·
L10N.
LeniArends

Vijf jaar
Agrishop!
In de G&T van oktober 1999
schreef Bineke Veninga: Na ..tig
jaar weer een groentewinkel in
Garmerwolde! Het zal niemand
zijn ontgaan dat Garmerwolde
vanaf 1 oktober jl. een Agrimarkt
heeft. Dat staat voor divers in
groenten & fruit; ook is er een
ecologische afdeling. Hoofdzaak
is datdeproducten rechtstreeks
van regionale telers afkomstig
zijn. Eindecitaat.
De Agrimarktwerd in het begin gerund door Simon, Jan en Anneke
Spanninga.Simon wasalleen 'smiddags aanwezig; 's morgenswerkte
hij nogbijeenandere firma. Jeweet
tenslotte maar nooitofhet wel aanslaat en zo hield hij nogeen achterdeurtje open.
Veel mensenstondenerinhetbegin
wat sceptisch tegenover: Dat luk1
hem nooit ...inanderedorpen gaan
dewinkelsjuistdicht! Straks heefthij
alle rijdendewinkels eruit gewerkten
zitten wij helemaal zonder ...
Maar Simon zette door en hetishem
gelukt! Nu - vijf jaar later - draait de
Agrishop (denaam Agrimarkt bleek
altebestaan en moest worden ver-
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Foto: Simon Spanninga voor de deur van zijn Agrishop. (FotoHenk Remerie)

anderd) als eenlier.Jan en Anneke
hebben zich teruggetrokken.Simon
is fulltime aanwezig; hij wordt zelfs
regelmatig bijgestaan door twee
parttime krachten. Met zaterdags
nogeen extrahulpvoorhet bijvullen
van deproducten.
"Ikmoethetvooralhebben vanverse
productenenkwaliteit. OCkde aardappelen doen het goed. Geen blikspullen.die kopendemensenwel bij
de supermarkt. De eerste vier jaar
ging het in opgaande lijn; nu wat
minderdoordealom heersendeprijzenslag en teruglopende economie.
Jemoet deartikelen scherp prijzen
en met leuke aanbiedingen komen.
Indestille uren kan één persoon het
aan, maar op drukke tijden - de

zaterdag! - staanermaar liefstdrie
mensenindebediening. Er issoms
zelfs geen tijd om bij tevullen!"
Hoewel hetbest gezelligisom even
"bijtepraten",ishetnietdebedoeling
vanSimon datdemensen lang moeten wachten.

Kortom:wemogen als dorp (enook
veel Thesingers en Ten Boersters
maken er gebruik van) de handen
dichtknijpen metzo'nwinkel. Wiehad
dat vijf jaargeledengedacht?

Feeslje
Alleredenvoor eenfeestje! NatuurZeer divers
lijkbetrek1 Simonhierbijookdejeugd.
Voor heel veel dingen kun je er te- Op 1en2oktober staatereenenorm
recht: van brood (plusboter/marga- springkussen ophetgrasveld naast
rine en beleg) totallesvoordewarme de Agrishop. Vrijdag overdag is er
hap (aardappelen, groente, vlees, volop ruimte voor de kl ei n~es ; na
meel, nagerecht ...). Plus nog iets schooltijd - en op zaterdag - komt
lekkers bij dekoffie,een bloemeqeop ook deschoolgaandejeugd aanbod.
tafel,een kran~e en een lekkerglaas- Op naarhet volgendelustrum ...
je wijn. Na de verdwijning van de
Rabobankkun jeerook geld pinnen
Hillie Ramaker-Tepper
en - sinds kort - zelfs kopiëren.

4Mijl. Het is gelukt!
Er waren eens 12kinderen van de PCB "De Til" die allen meededen
aan de 4 mijl. Eén van de 12kinderen had het nr. 10550,
Zondag 10oktober, eindelijkis het zover. Heelvroeg indeochtend was ik
alwakker, nugaat het danecht gebeuren. AIdrie nachtenslecht geslapen,
ik red hetvast niel.
Om half twee vertrokken we met
onze begeleidersGeerleenWilleke
naar Groningen. Bij de Ikea gingen
weverder met bussen naar Haren.
Daarwashet heel ergdruk. Duizendenhardlopers,welleukaldiemensen in hun gekleurde shirtjes. We
werden geplaatst in kooien. Iedere
vijfminutenmochten er 1000 hardlopersstarten.Langsderoutestonden
ergveel mensen. Af en toehoordeje
iemand je naamroepen, erg leuk.
Bij het Sterrenbos lag het bezaaid
met plastic bekertjes, evendacht ik
dat het ijs was. Zo leek het. Het
laatste stukdoor de Herestraat en

Vismarktwas hetleukst. Opeens zag
jedefinish enhad jehetgevoel"yes,
ik heb het gehaald". Wat warenwe
blijmetdemedaille.Wel vonden we
hetergstom datervanaf deWesterhavengeenbussen terugreden naar
de Ikea. We moesten het helestuk
lopen, ja dan wordt je alsnog wel
moe.Weklommenover eenhek voor
een kortere route, maar een politie
hieldonsaan.Hijvond hetnietnetjes.
Ikdenkdat Geerle en Willekeweleen
beetjetrotsoponszijn.Volgendjaar
weer?

Er wareneens 12 kinderen van de PCB"De Til"dieallenmeededenaande
4mijl.(Foto:Geerle van der Veen)

Nr. 10550

Klein Griekenland op de foto?
Nee,hetiseenkijkje inhetnitrificatiebassinvandezuivering inGarmerwolde.
De pilarenzijnbestemdvoor het betonnenbrugdek.Erishardopgeschoten
met het bouwen, metselen en storten. Het nitrificatie- en hetdenitrificatiebassin staan ernuenophetdenitrificatiebassin ligtinmiddelsook debetonen
deksel. Debassinsworden eerstaan debuitenkantomkleed metisolatieplatenendan worden ze nogaangekleed met een grijsachtige profielwand. De
bufferopslag is gereed en kan ook verder afgebouwd worden. Aan het
controlegebouw wordtookhardgemetseld en daar liepmen zelfseen paar
dagen voor opdeplanning. Voor dit gebouw wordtdezellde bruinachtige
steen gebruikt alsbijdeingangipoort. Door het mooieweer loopt alles naar
wens. Het plaatselijke timmerbedrijf liep ik nog tegen het lijf. Zij waren
inmiddels aan hunopdracht begonnen;hetplaatsenvan geluidsisolerende
wanden indeblowergebouwen,zodat hetpersoneel zonder gehoorbeschadiging bij debesturings-paneelwand kunnen werken.

BOUWBEDRIJF

""",.-.0=.,8 R
Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

Foto Bouchier

Sieb-Klaas Iwema
Nieuwe Ebbingestraat 3, Groning en
Telefoon (050) 312 42 06
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uimte om van gedachten te wisselen.
Ruimte om te dansen.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.
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Klein Griekenland.(Foto:Sieb-KlaasIwema)

www.oetlandJ.let · il.O@rietlaooJ.let . OOSIerseweg 61a · zuidwolde · 050 5491851
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Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Najaarsvergadering
Op dinsdag 16 november 2004 houdt de vereniging Dorpsbelangen de
Najaarsvergadering inDorpshuis "DeLeeuw".Aanvang20.00 uur. Naast de
reguliereagenda isvoor dezeavonddeheerJ.F. Oldenhuisuitgenodigd.Hij
zaleen inleiding houdenover hetdorpGarmerwoldeen omgeving. Met name
voor onze nieuwe bewoners een mooie gelegenheid om nader kennis te
maken met degeschiedenisvan ons dorp.Wijgaranderen uallen een zeer
interessanteavond.
Punten van aandacht voor deze vergadering kunt u inbrengen bij ons
secretariaatDorpsweg 30. 9798 PE Garmerwolde. telefoon 050·54t 5364
ofe-mail:dorpsbelangengarmerwolde@planet.nlofgzeedijk@planet.nl.De
officiële agenda zal t.z.t. aan de leden bekend worden gemaakt door
publicatie en persoonlijke uitnodiging.
Sinterklaas inGarmerwolde
Op zaterdag 20 november om 13.00 uur doet Sinterklaas en een aantal
zwarte pieten zijn intocht inGarmerwolde. Kwamhijandere jaren perboot
ons dorp bezoeken. ditjaar komt de goede man en zijn gevolg perpaard
(schimmel). Ook zal desinteen rondgang door ons dorpgaan maken met
uiteraard voorop muziek. Alle kinderen en de ouders krijgen natuurlijk
schriftelijk berichthoe laatenwaardesint zalgaan vertrekken. We maken
ereen groot feest van.
Prijzen vande feestweekverloting
DeprijzenvandeFeestweekverloting zijn gevallen opde volgende nummers:
1eprijs No 330.2e No 5t2, 3e No 389.4e No 1586. 5e No 394. 6e No 1023.
7e No 723 en 8e No 32t . De winnaars hartelijkgefeliciteerd. Een verslag
Dorpsfeest kunt u lezenindeG&T Express van september jl.
Grote schoonmaak kerkhofGarmerwolde
Erbestaan plannenomevenals enkele jaren geleden het kerkhofwederom
een schoonmaakbeurt tegaan geven. Het ligt indebedoeling om volgend
jaarmei het geheeltedoen plaatsvinden.We komenbegin 2005hieropterug
om zoveel mogelijk dorpsgenotentegaanmobiliseren om ereen prachtige
dag vantegaan maken. evenals de vorige keer.

Nieuws van dorpsbelangen Thesinge
Zoalsu misschien heeft gelezen indekrant komt ergeen Multifunctioneel
Centrum (MFC) inThesinge. De gemeente heeft een haalbaarheidsonder·
zoek laten uitvoeren waar verschillende varianten bekeken zijn. Zelfs de
goedkoopste variant waarbij deboerderij van defamilieSchutter gesloopt
zou worden,was nog teduur.Bovendien was eronvoldoende draagvlak voor
het MFC (dat zou natuurlijkhelemaal gelden als deboerderij gesloopt zou
worden).
Nu zal deschool opgeknaptworden.waarweer verschillende variantenzijn.
Voor het opknappen van het Trefpunt is € 22.000 toegezegd. Eris circa
€ 140.000 nodig. Dit iseen groot verschil.Voorwaardevoor subsidieisdat
het Trefpunt overgaat ineen stichting. De kerk (eigenaar vanhet Trefpunt)
kan zich hier in vinden. Dorpsbelangen heeft toegezegd zitting te willen
nemen in de eventueel op te richten stichting. De gemeente neemt het
initiatief voor vervolgacties.Wordt dus vervolgd.
Op dinsdag 5oktober hebben we het halfjaarlijkseoverleg met B&Wgehad.
Behalve desituatie rond het Trefpunt zijn nog meer onderwerpen gepas·
seerd,waaronder detoestand van demolen Germania.Voor herstelvan de
molen isdoordeprovincie€ 60.000toegezegd.Voor ditgeldzal deomloop
hersteld worden en zaldemolen weer wind-en waterdichtgemaakt worden.
In het jaar 2005/2006 zal demolen dan weer openkunnen voor bezoekers.
Om demolen weer tekunnen latendraaien isechter veel meer geld nodig.
Hier is nog geen zicht op.
Met betrekking tot de drempel in de molenweg wil de gemeente eerst
experimenteren met een trillingsvrije drempel aan deSchutterlaan en op
basis van deze ervaring wordt verder gegaan met de drempel aan de
Molenweg.
Nog twee korte mededelingen:We hebbenbericht uitSpanje ontvangen dat
hij op27 november Thesinge aan doet.
Hetfeestin2005vindtplaatsvan30aprilUm5mei. Wehouden heteenvoudig.
Thema is de middeleeuwen. Meer informatie volgt.
Mencovander Berg.secretaris

Koffieconcert
Alpenjagers

al biju in de straat. om de hOek. In de wijk Daarom

.. . .. .....
~

Endat doen W~ graag Het IS tenslotte ookonze- buurt.

De Alpenjagers geven opzondag"
morgen 21 november a.s. een
koffieconcertindorpshuis"DeLeeuw"
te Garmerwolde.
Deblaaskapel bestaat uiteen groep
enthousiaste muzikanten en staat
onderleidingvan kapelmeester Roei!
Stol. De groep speelt voornamelijk
Tsjechische volksmuziek uitdestreken Bohemen en Moravië. aangevuld met Nederlands-en Duitstalige
zang.
Het concert begint om 10.30 uur
(zaalopen om 10.00 uur).De entree
bedraagt e 5,00 p.p.inclusief1kop
koffie/thee.
Wilma Tammeling
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DAMES- EN KINDERMODE

Jolanda Spraak man
Hendrik West erstraat 26 - 9791 CT Ten Boe r
Telefoon (050) 302 34 17

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

Siem
Op al onze reparaties
3 mnd. bo~a9 qarantie

Groene Zoom 2 Ten Boer 050·3021494

BEENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

Examentraining
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW'

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.

Voor:

Wigboldstraat 20

BOVAG Autobedrijf

Jasje

VRIESEMA
Vamor L.M.I . gediplomeerd

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenen persen
vanhooienstro staan
wij altijd voor u klaar.

Ten Boer
Telefoon 050· 3021905
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Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244
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, dé winkel voor aluw
Ondergoed - Lingerie
i
Beenmode
- Badmode
•
I
Nachtmode & Damesmode
mooI J61/m S8

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg
Groningen
Tel./Fax (050) 5418995

VAATSTRA
dakbedekkingen

B.~

LOONBEDRIJF

lil
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W. LODE

---

Lageweg20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050-541 861 0

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

,\ l()oil' hrilkngb /l'n hestaan niet.

mooie ogen wel.
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gb /t'lI . ..upcrlicht en ultradun

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

BOUW v.o.f.

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

...............

NVOB

5

Hobbelen over de Bovenrijgerweg
Iedereen diedelaatste maand over deBovenrijgerweg heeft gereden,
heeft hetgemerkt: dedrempels, variërend van nauwelijks merkbaar
tot zeer pill ig. Thesingers enanderen die regelmatig over deBovenrijgerwegkomenzijnerlangzamerhand aangewend geraakt, mensen
die onbekend zijn met de weg schrikken zich, naar wij hoorden het
'leplazarus', Is hetde bedoeling, datdeze drempels blijven? Zijn er
andere plannen met deze weg?
De 'Bewoners Voor een Veiliger Bovenrijgerweg' (BVVB) hebben
overleg gehad met een delegatievan degemeentelijkeVerkeerscom·
missie en afspraken gemaakt. Hieronder leest u daar meer over.
Het voorstel was om deze kli nkerstrokenop tehogen totdrempels.In
onze eerdere BVVB-vergaderingen
werder drempels als weinig ideaal
gezien. Met name voor zwaar landbouwverkeerzijn het erg vervelende
obstakels.Tochhebben we met enkele drempelachtige verhogingen ingestemd,omdat
-verdergaande maatregelen nog
een hele tijd op zich zullen laten
wachten; bovendien zijn we er als
wegnogniet uit watvoor onsideale
oftenminste wenselijkeoplossingen
zijn. Zoietsheeft tijd nodig.We willen
erallemaal achter kunnenstaan.
-er zichper directeen mogelijkheid
aandient omde snelheid met name
inhet dichtstbewoondedeel van de
weg uit het verkeer tehalen.
Ditalles wasvoor de BWBredenom -er sowieso een jaar langoneffenhe·
zelf bordenteplaatsen,maarook in denindeweg zullenblijven.
gesprek te gaan met de gemeente -de maatregelvantijdelijkeaard isen
enwel metdeVerkeerscommissie. we zo kunnen ervaren wat deze
Er bestaat een gemeentelijk Ver- maatregel oplevert,zonderdatweer
keersveiligheidsplan (uit2000), waar- vooronbepaalde tijdaanvastzitten.
ino.a.staatdatdeoverheid nooitkan -ce drempels alleen daar gelegd
volstaanmetuitsluitendplaatsenvan zouden worden, waar debewoners
60 km borden. Die snelheid moet erinhun woningen geen directe last
door verkeersremmende maatreqe- vanzoudenhebben.
len worden afgedwongen. Uit ons
overleg met een delegatie van de De drempel (de eerste vanaf de
Verkeerseommissiebleekdatdeprio- Rijksweg) die op 25 augustus werd
riteit nog steeds ligt bij het veiliger gelegd waszoonverantwoord hoog,
maken van debebouwde kommen. dat we direct degemeente hebben
Daaris, metname bij descholen, al gewaarschuwd voor hetcreërenvan
veel verwezenlijktop het gebied van meer onveiligheid en het mogelijk
verkeersveiligheid. Verdere priorite- veroorzaken van schade.Op 26 au ring isook afhankelijkvan subsidie- gustus isde drempel erweer uitgeverlening van onder andere provin- haald en lager gelegd.
cie en rijk. Er is, zoals wij vermoedden, nog geen beleidontwikkeldm.b.t. De afspraak was om drie drempelde verkeersveiligheid inhet buiten- achtige verhogingen temaken, gegebied. Een eventuelereconstructie markeerd met witte strepen. De anvandeBovenrijgerweg kan dus nog dere doorsnijdingen van de weg zoueen heeltijdje opzich latenwachten. den na nazakken ongeveergelijkmet
Omdatde Verkeerscommissieonze de hoogte vande weg uitkomen. Na
zorg m.b.t. de verkeerssituatie van een jaar,wanneer deoneffenheden
de Bovenrijgerweg deelt, kwam ze voldoende ingeklonken zijn, gaan we
met eenvoor ons onverwachtvoor- metdeVerkeerscommissiede ervastel. De weg was op een aantal ringen bespreken. De BVVB gaat
plaatsen doorgesneden om de nisu- intussen door met het ontwikkelen
we riolering aan te leggen. Herstel van meer structurele oplossingen
vanhet wegdek kan voorlopig alleen voor deweg.Ze krijgtdaarbijordertijdelijk metklinkers,omdat deopen- steuningvan een professionelevergesnedenstukken zullen nazakken. keersconsulent.

Eerder hebt u in de G&T kunnen
lezen, dat veel bewoners van de
Bovenrijgerweg grote moeite hebben metdehogesnelheidwaarmee
veelautomobilisten hun weg passeren. Inmiddels worden hunwaarnemingenondersteunddooreen aantal metingen. Ter hoogte van de
Stadsweg,eenerkend gevaarlijkpunt
vanwege dekruising met het soms
drukbefietstefietspad,rijdt 60 %van
deautomobilistenharderdan detoegestand 60 km.Ruim een kwart rijdt
erharderdan 70km.Omdatdeweg
een lang recht stuk heeft ishetniet
verwonderlijk, dat daar harder dan
60 kmgereden wordt. Diesnelheid
blijft echter ook hoog waar de weg
door meer bewoond gebied loopt.
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Een proefdrempel.(Foto: DesireeLuiken)

Verderisafgesproken,datterhoogtevan destadswegtwee rijen'katteogen' worden geplaatst en op het
fietspad aan weerszijde waarschuwingsborden:voorlopige maatregelen,welkegeen hoge kostenmetzich
meebrengen.Ook hierwil deBWB
optermijneen meer structurele oplossing. Overigens wordt de straatlantaarn-met-zonnepaneel niethersteld;dezeiseenaantalmalenmoedwilligvernield. Onbegrijpelijk,vinden
we. Maar ook onverantwoordomer
maar steedsoverheidsgeldinteblijven steken.

de maatregelen die daarvan een
gevolgzijn.

Inmiddels isbijdegemeente gemeld,
datde eerstedrempel vanafdeRijksweg nog steeds aan dehogekant is
en bovendien slecht gemarkeerd.
Opditmomentwetenwij nietofhierin
veranderingenwordenaangebracht.
Bewoners van het 'bedrempelde
deel'van dewegconstateren tothun
vreugde, dat de drempels hoe dan
ook helpen:erwordt aanzienlijkrustiger gereden.Overigenszijnernog
steeds enkele automobilisten die
dagelijks de weg en de drempels
nemenmet een snelheid vanzeker
80 km/uur, zonder mededogen met
de aanwonenden en zonder mededogen met hun voertuig. Onbegrijpelijk,vindenwij.
Voor deandere gebruikers van onze
weg: dat de drempels enige last
bezorgen islogisch,anderszouden
ze niet werken. We hopen dat de
automobilisten die onze weg ·vaak
passeren begripkunnen opbrengen
voor de zorgen van debewoners en

Wil/em van Son,Garmerwolde.

HerbertKoekkoek

Dank
Ikwil iedereen bedanken voor hun
steundieik heb mogen ontvangen
tijdens de ziekte van mijn partner
Frouke Schuringa.Ookhetfeitdatzo
velen aanwezig waren bij haar crematie heeft mij goed gedaan.

"De Soos"
De klaverjasavond inoktober heeft
de volgendeuitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen
6707
2. Riëttevan der Molen
6509
3. Jo Reinders
6380
4. Elleke vander Molen
6300
Zoalsuziet,komt de familievan der
Molen weer volopaan haar trekken!
Wie durft het tegen hen op te nemen? Nieuwe deelnemers - zowel
jong als oud - worden met open
armen ontvangen!
Wanneer? Iedere tweede dinsdag
van de maand, aanvang 20.00 uur.
Info:Jannes Ramaker, tel.050-541
5335

BURINGA

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

~~""poo-""'--sanitai r en verwarming
Dorpsweg 28 - 9798 PE Gar merwold e
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 - Ten Boe r

HOFSTEDI-[-

HOVENIERS- &
BESTRA TINGSBE DRIJF

G .N. S chut t erl aa n 28
9 797 PC THESING E
Telefoon 050 - 3 021957
Fax 0 50 - 3 021574

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

H.W. Mollema

NIJDAM

Hoofdweg 64
9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

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

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

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD
• (SIER)BESTRATING

,

,
• VO Rt«;EVIN G •

DRU KK ERIJ :

U ITGEVERIJ

@

Belga Fietsen
Groningen

W lOkelCEI ntrum Lew erlb o rg
Kajuit 212. 973 3 CT
050 -542 22 52
Be lga Fiet sen@12mOlle nl
RUIm en grati s patfcere,, '

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

Bij ons loop je binnen voor.....
•

•

On twikkelen en d rukken van visitekeert je to t com plete hUI5Stiji

Rijksweg 83
979 1 A B Ten Boer
(050 ) 302 17 15

info@bluemule.nf

•

Ruime col lecti e fam iliedrukwerk

!l.LJ

Text ieldruk, zwartwit- en kleurkop loon van uitst ekE'flde kwa lit eit

•

Boeken, progra mma boe kjes, gidsen , pe riodie ken, flyers e tc

Gazelle Seatt-USA
Batavus
Be-One

Eigenlijk te creatief en vee lz ijdig om op te noemen

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Kom eens '..m gs VOOI een vrijb lijvend e etvtes;

tdee ën

uitwis ~len

ka n VOOI bt'ick p.Mtijt'n vertn ssen a we rtt'n

••

~.

AGRISHOP
d ivers in groe nten & fruit
Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen ~
• scharreleieren ~

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rau wkost
• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921/5418462
Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar
MOTORHAND EL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . Oft. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverb aar
Pr ima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Toerf ietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefietse n
Mountainbikes
Hybrid es
Vouwfietsen
Ki nderfiets en
Specials

Uw fiets ook leverbaar via
Bedrijf sFietsen Nederland en
Natio nale Fiets Projecten
Reparatie alle merken!

Ritserna
I

REINDER
vld VEEN

Admi. i" ",i, .
6" hrliNingadvit:sbIlTt:1

Uw ad res voor:

financiële
administratie
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
G. N. Schutterlaan 46
9797 PC Th esinge
relefoo n
(050) 302 13 19
fax
(050) 302 11 82
mob iel
06 51533772

Rege nk leding
Racekl ed in g
ATB-kled ing
Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitj es
Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Voor bedrijven enparticulierhandel in:
+ Pallet· en magazijnstellmgen

+
+
+
+
+
+

Magazijnwagens
Palletwagens
Kantoomasten
Gebruikte kantoormeubelen
Enz.
"î op !Vay· prof. aluminium
steigers,trappen en ladders

~Niiverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon
B.g.g.

'% Fax
Mobiel

050 - 3024833

050 - 3022689
050 -,.3024834
06 ·51581046
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Herfstmiddag Vrouwenraad
Dinsdag 5 oktober washetweer zover: de alom bekende herfstmid·
dagvan deVrouwenraad met kaarten, sjoelen enbingovoor 50+. Niet
alleen Garmerwolders lieten zich tot een gezellige middag verleiden,
ook twee Thesingers, drie Ten Boersters en een stadjer vonden de
weg naar het Dorpshuis in Garmerwolde.

Gezelligheidtroef!
GeertBouwman enJoReinders blijken de kaartmatadoren met 3640
punten tegen Roelie Dijkema en
Hennie Havengamet2950.De hoogste score bij het sjoelen is na zes
beurten voor Aaltje Steenhuis met
661 punten. Nummer twee wordt
Sietze Rozema met 636, drie Luik
Venema (628) en vier Ettie Bouwman (624).Eenheel verschil metde
laagste score: 453. Maar, zoals u
weet. het gaat bijde Vrouwenraad
nietomdeknikkers maarom hetspel.
Zo maar wat opmerkingen tijdens
het sjoelen om desfeerteillustreren:
• Datschotje hè,datdut homt toch
wel!
• Nou, ik zei mien kunsten weer
vertonen ...
• Ikgoa nait noardijain,dijgonnen
der vanzulf in ...
• Ja! Dedrij endevaaier ... Nog n
keer dijdrij.

• Ja, de vaaier ziterook in.
• Ja ... ze kin t wel!
• Kiek eshier, noudij andernnog
even ...
• Ja, hoeven ... hier, dizze eerst
• Ja, ik begriep t wel .
(brikken
• Bennen nait meer
bennen op)
• Jóó6h! Goed zo! 104!
• Nou gait erweer ain in ...
• Joa hur, komt nog
• As ik t mor zeg .
• Ze stoeven d'rin .
Demiddag vliegt om!Voordatwe het
indegaten hebben,ishetalweer tijd
om naarhuistegaan.Op vrijdag 23
december komen we weer bijelkaar
voor onze kerstmiddag plus
broodmaaltijd. Houdt de datum
alvastvrij!
HilfieRamaker-Tepper

Collecteren tegen nationale ramp
DeStichting Alzheimer Nederlandheeftvan 8totenmet13 november2004
haarlandelijkecollecte.InheelNederland gaan dan ruim 15.000 collectanten
destraat op. Metdeopbrengst vandecollecte werkt Alzheimer Nederland
aandeernstigeproblematiekronddementie inNederland, ook inuw regio.
De ziektevan Alzheimer mag geen nationale ramp worden.

107e OSA-concert
Masja van derMeer (piano)brengt eigen werk (lichlljazzJimprovisatie),

Van haar ontwikkeling en huidige
werk zegt depianiste Masjavander
Meerzelf: Muziek makenisvoor mij
een combinatie vano.a. gevoel, ritOp 18december a.s,zal erop Het Geweide Hof (bedrijf van Piet enVera miek,dynamiek enklankkleur. Ook
aspecten zoalsbeweging,adem/rust
van Zanten) een kerstmarkt worden gehouden.
Wilt uals vereniging,bedrijf,instellingofparticulier hieraan deelnemen,dan tellen hierbij mee.Klank speeltbij mij
kunt u zich hiervoor aanmelden. Wel graag vóór 20november. Het is een meestal de grootste rol, maar het
kerstmarkt.dus wewillen demarktook graag inkerstsfeerhouden (diti.v.m. hoeft nietaltijdmooi tezijn;soms wil
uw deelname).Ook voor leukesuggesties staanwij open. Ukunt hiervoor ik iets anders uitdrukken. Hethoeft
contactopnemenmet Veravanzanten,Geweideweg lte Garmerwolde;tel. ooknietal1ijd'veel'tezijn:somsisèén
050-541 6091 .Eenuitgebreideaankondiging volgtinhetnovembernummer noot of één akkoord met de juiste
klank en op het goede moment ge·
vandeGen T Express.
Stichting Het GeweideHof: noeg. Op zesjarige leeftijd begon ik
Veravan Zanten metpianospelen.Opmijn achtsteont-

Kerstmarkt Garmerwolde

Kleine Doerak

Oliebollen

. baby-en.
kinderkleding
van de betere
kwaliteit
Waa r ?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050) 5 424519
Winkelcentrum Paddepoei
Tel. (0 5 0 ) 5793 111
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dekteikdatikhetleukvond zelfliedjes
temaken.Na mijn studiepiano (klas·
siek)benikgaan improviseren.Naast
piano speelde ik vanaf mijn achtste
ook viool. Ik heb veel in orkesten
gespeeld, waardoor ik een bredere
kijkopmuziekkreeg.Eenpaarjaar na
mijnstudieben iklessen'lichte'muziek
gaan volgen (jazz) en benikeen mix
van klassiek, jazz en modern gaan
maken.Nuwil ikmijn eigen werk laten
horen:een combinatievan vaste stukken en improvisatie,gebruik makend
vanstemming,hetinstrument,akoestiek enomgeving.

De witgoedelektro specialist.
Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten,diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

Lekker de lekkerste !
www.gebakkraam.nl

Uniek optreden Beetenbainties én Wia Buze in Thesinge
Een avonóvullenópro/ramma met Gronne/er !aiójes op niveau
"Eerliekse muziek, Iiek oet recht aan schreven en speuld mi!'n noatuurlijke drijklank in heur stemmen"
schreef Engbert Gruben als voorwoord bij hetuitreiken van devijfdespaigelploatvan deBoetenbaintjes
uit Winsum. De Boetenbaintjes zijn: Alje van Bolhuis (zang engitaar), JannieSchaaphok (zang)en eoen
van der Molen (zang, accordeon en percussie). Het trio zingt vooral grunneger luisterliedjes.
geleden ging het trio helaas uitelkaar.Gelukkig voor hunfans hebben
ze besloten om eind 2004 enbegin
2005 nog enkelekerensamen opte
treden. Eén van deze optredens is
natuurlijkinThesinge!
De welbekende zangeresWiaBuze
uitTermunterzijl isvan allemarkten
thuis.Maarze zingthetlielst. meteen
dijk van een stem, in degrunneger
toal.

Deboetenbainljes herenigd in het Trefpunt. (Foto: WafterKarsijns)

Tussen de Boetenbaintjes en het traditioneleniÜoarsveziedes.Dit gedorpThesingebestaatsindsdejaren beureninspireerde henzelfs om een
negentig een goederelatie.Metveel lied te maken dat desleer opdeze
succes traden ze hier op tijdens de avonden verwoord. Enkele jaren

Op vrijdag de 15' oktober zat Ons
Trefpunt vol. Ruimhonderdentwintig mensen, van tieners tot zestigplussers, genoten van de unieke
combinatie vandeze artiesten.Meezingers,het bijnaafgezaagdeIkkom
van Ziel,stommelaidjes (volgensAije
zelf),sentimentenvooral humorwisselden elkaar al. Geen stadse Irat-

Wia Buze.(Foto : Wo/terKarsijns)

sen, want "doarhetTaisn feilijk niks
mit op". Gewoongenieten dus!
Met dank aan de organisatoren
(DorpsbelangenenPeterHeidema)
ende hoofdcateraar JoSchuppert!
Roe/ieKarsijns

Lezing in Garrelsweer over ontstaansgeschiedenis Damsterdiep
Auke Holtverzorgt opzaterdag 6november om20.00 uur een lezing over hetontstaan van hetDamsterdiep.ln deIdenlileitsvisie Damsterdiep
die onlangs doorde provincie Groningen werd gepresenteerd, wordtdeomgeving van het Damsterdiep omschreven als de "Geheime tuin
vanhet Noorden". Holt zal op 6 november in het Dorpshuis Weersterheem in Garrelsweer met name ingaan op de ontstaansgeschiedenis
van het Damsterdiep.
HetDamsterdiep iseigenlijkontstaan een uitbreiding te krijgen naar dit
uitwaterkronkeltjes dietussen11 00 vaarwater.
en 1200 aan elkaar werdengekop- AukeHoltverteltopuiterstboeiende
peld. Voor de scheepvaart werddit wijze overhetonderwerp.Inoverleg
water pas belangrijk na 1600.Toen met de Stichting Historie Garrelsbegonnendorpen alsGarmerwolde, weer is daarom gekozen voor de
Ten Boer, Ten Post enWirdum ook zaterdagavond.
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Iedereen is van harte welkom bij
deze lezing die door de Stichting
"Kronkelsdoor Fivelingo"insamenwerking met het Huisvoor deGroninger Cultuur wordt georganiseerd.
De entreeprijs is twee euro.
Kronkels door Fivelingo iseenorga-

nisatie die het mooie van Fivelingo
onder deaandacht vandemensen
wil brengen.MooiGarrelsweerwerd
het vorige jaar al inen ophet Damsterdiepgeorganiseerd,nu staatde
wijdereomgeving centraal.

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

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwo lde (050-5413045)
worden vrijda gavond thui s
gebracht

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
GOED VOOR UW GOED

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment
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luisterde niet. Hij begon met mij te Hetisvoor dewandelaarsenfietsers
vechten en dat wasniet eerlijkwant ookwelzoprettig om hetniettedoen,
hijwasIosenikvast. Eenkleinwondje maardan moeten defietsers ook niet
zonderlichtgaan fietsen,wantdatis
inmijn flank washet resultaat.
dandeomgekeerde wereld,deeen
Maarikheb nog een anderprobleem ziejetegoed endeander helemaal
nu het weer vroeger donkeris.Loop niet.
Ikben ook nog uillogeren geweest, je lekker te wandelen in het dorp
bij Morris. Dat was heel erg gezellig komen erheel vaak een paar gigan- Verder gaatalles nog steeds zoals ik
maar ookvreselijkvermoeiend. We tisch felle lichten aan, zodat jehele- graag wil,elke middag het land inmet
begonnen
'smorgensom 7 uur alte maal verblind wordt en m'nbaasjes Morris en dan samen achter de reeDeze maand, om precies te zijn
op 13 september ben ikelf maan- spelen endatging de hele dag door. ook.Meestalgaat hetwel goed en is ën aanzitten. Wat kunnen die hard
den oud geworden. De afgelo- M'n baasjes waren 4 dagen naar het gedimd licht. Ikheb her en der lopen zeg, ikkan ze nietbijhouden en
penzomer was dus deeerstevan Parijs,nou van mijhaddenze nog wel eens geïnformeerd maar kreeg te hazen ook. Zo ikstop ereerst weer
horen dat het toch echt niet mag met mee, totdevolgende keer!
mijn levenenik moet zeggen een wat langer weg mogen blijven.
ongedimde lichtenineen dorprijden.
Yun
zomer bevalt wel goed. Vooral
lekker buitenzijnindetuin, lange Maar weten jullie,afgelopen vrijdag
wandelingen maken in het land, was het mooi weer en zaten we
met Floris spelen, nou ja spelen buiten een pilsje tedrinken na een
met die oude hond wil niet meer dag hard werken, ik niet hoor! .
maar hem een beetje plagen is Ineens zag ikdat het nieuwe hek bij
tante Dien niet helemaal dicht was.
ookwel leuk.
Ditismijn kansen benerheel stilleijes
Hetwasweleen drukkezomer,want tussenuit geknepen,naar Morris.Ze
Elleke is verhuisd naar Holwierde. zatenteetenmaar ikwistwaarons Na 125 bijeenkomsten oponze vaste stek in Kerkhörn zijnwedit keer
Hierdoor zijn we veel alleen thuis speelgoed lag enben erlinea recta "op locatie". Op uitnodiging van Piet en Vera van Zanten nemen we
geweest, maar gelukkigkwamMor- naar toe gelopen. Maar schijnbaar een kijkje bij het biologisch informatiecentrum "Het Geweide Hof"
ris elke dag langs om ons mee te mocht het niet wantJantje deed me aan deGeweideweg in Garmerwolde.
nemen het land in. Er gebeurde ook een riemom en bracht me weer naar
nog wat spannends, opeen zater- huis. M'nbaasjes waren ontzettend We worden gastvrij ontvangen met veel mest en waar vandaan, incl.
dag aan het einde van de middag verbaasd toen ze me zagen terugko- koffie en koek. Daarna vertell Pietop bemonsteringsrapporten.
kwamen baas en vrouwtje thuis,ter- men.Misschien lukt het me nog wel boeiende wijze hoe het allemaal tot Zonder papieren wordt niet gelost!
stand isgekomen.
DaarisPietheel predesin:desnoods
wijl wij in de tuin waren achter het een keer.
Rond 1840 begon een van z'nvoor- wacht de chauffeur maar een paar
gaasdatvoor deoprit langs gespannen was. Ze stonden nog even te 25 september moetikexamen doen vaderen hier een gemengd bedrijf. uur of gaat delevering niet door.
praten met Tiemon en Hilda en ik vandehondenschool,ikdenk dat ik Pietisinmiddelsaldezesde generableef, met héél véél moeite keurig maar ga gehoorzamen dat is voor tie. Zijn vader stapte indejaren 60 Wat verbouw je?
over opde akkerbouw.
achter hetgaas zitten wachten.Maar Elleke ookwel zo prettig.
"Waarisbehoeftaan? Gewassendie
De eigenlijke aanleiding van deover- in de grond groeien, vallen af. De
ineens zag ikeen kipopdeopritlopen
en datwasteveel voor eenjachthond
stap naar biologisch boeren was een grond istezwaar, erblijft teveel aan
zoals ik en met één sprong vanuit
lezing van ir.Darwinkel in19980f '99. zitten. 'Je motten boven de grond
stilstand sprong ikover het gaas om
Volgens deze meneer moesten de blieven ...' Met arbeidsextensieve
diekip eens even tegrazen tenemen.
opbrengsten nog groter worden door gewassen, te behappen met grote
Maarikhad buiten de snelheid van Ik ben geslaagd, ik mag doorgaan meer kunstmest en nog veel meer machines. Hetgewas wat jekiest. is
Riëtte gerekend,met één greep pak- met de volgende cursus, gedrag en spuiten. Toen vroeg Pietzich af:"Wil een gok;jeweet nooitpredeshoehet
teze me inmijnnekvel.Weg kip! Erg gehoorzaamheid deel 1. Dat zal nog ikdatwel?Isdatwaarwemetelkaar wereldwijd loopt ... Is het gewas
weleen fikse dobberworden voor mij naar toe moeten? Kan het nietzon- schaars,danvangje een goede prijs:
jammer.
want nu moetikhet predes zo doen der kunstmest en al dat spuiten? bij een overschotrnarkt kun jehetwel
Later inde week zag ik Riëtte thuis- zoalsmijn baasjes zeggen.Smokke- Gewoon weer net als vroeger, met schudden. Uiteraard baseer je je
komen en dacht, ik ga haar even len iserdan niet meer bij en daarwas varkens-, kippen- en koeienstront? keus opjarenlange ervaring:
begroeten, iklaat me niet weerhou- ikjuist zo goed in.Maar jahet leven En schoffelen en eggen? 'Din blift er
van een hond gaat ook niet over mor nroetje over;dat staait mie wel Akkerranden
rozen, maar tegenwoordig wel over noar t zin,'
Om de natuur een kans te geven
dorre bladeren dievan de bomen zijn We moetenterug naardenatuur!De liggen er rond de akkers 12 meter
A T E LI E R & T HEESC HE N KERIJ
afgevallen. Wanneer het dan een hedendaagse mens staat er veelte brede groene randen. Voor vogels,
beetjewaait dwarrelen ze zo heerlijk ver van af. Onze kinderen -en vooral muizen,enz.Dezewordenslechts1
• ZUOESCHILOERIJEN ..
op en dan wil ikze allemaal achterna stadskinderen -denken dalmelkvan xper jaar gemaaid.'Vorig jaar hadrennen. Leuk spelletje vooral in het desupermarkt komt! En van wat er den we een bruine kiekendief met
.. PAPIERCOLLAGES ..
bos, Nu ikeen jaaroud ben mocht ik allemaalkomt kijken voor een brood vier jongen; zangvogeltjes ....
laatst m'n eerste lange wandeling hebben ze ook totaal geen notie:
.. KUN STKAARTEN ..
ook maken.We hebben ongeveer15
Kortom: een leuke en leerzame
kilometer gelopen vanhet Domela- Biologisch boeren doe je nietzomaar morgen.En ditisnog maar een deel
.. RELATIEGESCHENKEN OP MAAT "
pad, dat is een wandelroute van
van wat Piet ons allemaal heeft verHaren naar Steenwijk,viadepeizer- Piet isaangesloten bijdeSKAL,een teld! Donderdag 18 november
maden en Roderwolde naar Leek. organisatie die zich bezighoudt met ontmoeten we elkaar weer in KerkDat was hartstikke mooi.Alleen het de certificering van biologische land- hörn;vanaf tien uur isde koffie bruin.
Agnes Germeraad -Drenth
laatste stukje was niet zo geweldig, bouw en het toezicht daarop. Aller- Die komen wil,kome. Mannen.vrouKerkstraat 9a
op een stukje waar geen honden eerst moet jekomen met een bouw- wen, ..iedereen iswelkom.De deur
9797 PO Theslnge
mochten loslopenliepertocheentje plan: opperceel nummer 8 groeien staat wagenwijd open.
lel: 06 - 250 51054
los,
die geen cursus had gevolgd, groene erwten, facturen van het
van 13-17 u :
dl . wo . do en 1.t. weekend v.d . maand
want
zijn baas riep hemwel maarhij zaaizaad - plus herkomst! en hoeHillieRamaker-Tepper
en op -"pf_k
den door een stukje gaas! Alleen
werden ze toen erg boos op mij en
hebben ze ereenhogerhekneergezet. erg jammer want een beeije
vrijheid iswel leuk. Maar ikblijf ernu
wel achter.

M'neerstezomer

De koffiemorgen op locatie!

dinsdag 21 oktober 2004

De Hertst
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ZIt U bIJ ons
QR/ op de eerste rang

$irisette·
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.. iill dePloeg
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Bijons vindt utop merken ophetgebiedvan:
gordijnen, laminaat, binnen-en buitenzonwering
en vloe rbedekki ng!

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN H OREû\
QUICK·STEP·
FLOQR
I

WON ING INRIOITlNG
/

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

MEU8 ELMAkUtii
;;/

~

-_.. -

Itadsweg63 Ten Boer (050) 3021 383

Telefoon : 050 - 5496150
Fax
: 050 - 54961 51
Email
: info@vishandelsmit.nl

/

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

RlrrsEM~

050 5421890
24 uurs-enenet
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V. -inspectie
• Gevelreinig ing
• Impregne ri n gen

p'fit:

KUIL

REINIGINGS

SERVICE

Sierbestrating

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

Showterras 3000 m 2

Oslo weg 126

€ 549!

Grasdijkweg 3 1a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

www.jpcom.nl
050 • 549 07 75
dorpsweg 59 garmerwolde

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

972 3 B X Gronin gen

T (050)5 421890
F (050) 5423778
I www.kuilrein;ging .nl

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken vloeren - Laminaat - Parket
Koldingweg 5 - 9723 HL Gron ingen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

Ook voor reparaties & upgrades

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra
• Gas
• Water
• CV

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking
M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - te l .

050-3010735
0598-393504
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsilns 050-302 20 71
Elnd·redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bii automatische incasso € 10,40 p].
Postabonnees;
basistarief + portokosten
Priis per krant € 1.25
Hoofdartikel op Internet :
www.garmerwolde.net

Foto van de maand
Hetwas tijdens deHanengevechten inGarmerwolde een vochtige bedoeling en nietdebedoeling datjedroog achter
deoren thuiszou komen. (Foto:Henk Remerie)

Agenda
zaterdag 6 november
Dorpshuis Weersterheem Garrelsweer; 20.00 uur
Auke Hoft verzorgt een lezing over
het ontstaan van het Damsterdiep.
Zondag 7 november
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur
(StichtingOSA)
Klezmer&Co,m.m.v.CarladaSilva,
zang, presenteert een NIEUWE cd.
Nazit in huiskamercafé 't Jopje tegenover dekerk.
Dinsdag 9, 16 en 23 november
Trefpunt Thesinge
Workshop breakdance
Lijkt het je leuk om hieraan mee te
doen.geel jedan opbij SakeHeidema, sakeheidema@hotmail.com
(naam,telefoonnummer,e-mailadres)
Vrijdag 12 november
BuurhoesfTen Boer; 20.00 uur
ShantykoorTolbert (ANBOvoor50plussers)
Zondag 14 november
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur
OSA-concert
Masja vander Meer (piano) brengt
eigen werk(lichtljazZJimprovisatie);
entree € 3,50, CJP/65+ e2,50(kinderen tot 12 jaar gratis)
Dinsdag 16 november
Dorpshuis De Leeuw Garmerwolde;
20.00 uur
Najaarsvergadering Vereniging
Dorpsbelangen.
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Woensdag 17 november
De Leeuw; 20.00 uur
Doe-avond NBvP, Vrouwen van Nu
Donderdag 18 november
Kerkhörn; 10.00 uur
Koffiemorgen
Zaterdag 20 november
Garmerwolde; 13.00 uur
Intocht Sinterklaas
Zondag 21 november
De Leeuw; 10.30 uur
Koffieconcert door deAlpenjagers
Vrijdag 26 november enzaterdag
27 november
De Leeuw, Garmerwolde
Jubileumuitvoering Rederijkerskamer Wester;toneelstuk Pygmalion
Zaterdag 27 november
Thesinge;
IntochtSinterklaas
Zaterdag 27 november
t Jopje, Thesinge; 20.30 uur
Huiskamerconcert;Drentsetroubadour Egbert Meyers
Maandag 13 december
Café Molenzicht. Thesinge; 20.00
uur
Voorlichtingsavond feestweek 2005

Stoomfluitjes
Gezocht:
De puutholder van dit krantje worsteltmetdebetalingvanhet abonnement vanP.Prinsvan Wijngaarden.
Weet iemandwiedit is? Karel Drabe,
tel. 050-5411019.
Geleend:
Wie heeft mijn voorhamer geleend.
Graag terug bezorgen bijDhrJ.Leugs
Garmerwolde, tel:050-541 6313.
Gezocht:
Ikzoek iemanddievoormij 2à 3keer
per jaar de ramen wil lappen. Een
extra zakcenüe vooreenscholiere?
A.M.vanHeemert,tel.050-3022194.
Te koop:
Jonge konijnen7wekenoud,€ 5per
stuk. Corina Lode,Lageweg20Garmerwolde, tel:050-5418610.
Gratis af te halen:
Drie-deurs kledingkast, wit. Zelf in
elkaarte zetten. Tel. 5421160.
Aangeboden :
Hebt uoppasnodig?'sAvonds ofin
hetweekeinde?Bel Marilyn ofMarissa Bakker, 050-541 48 16.

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 17 november vóór 18.00 uur.

Erediensten
SOW gemeente
3 november
19.30 uur Thesinge,
dhr. Baas
7 november
10.00 uur Thesinge,
ds.Ypma
14 november
10.00 uurGarmerwolde.
ds. deWit
21 november
11 .00 uur Thesinge,
ds. Volbeda
28 november
9.30 uur Thesinge,
ds. Volbeda

Wist-u-dat ...

• Bij hetTen Boersterbos ookreeën
de wegoversteken?
• ditnog een reden isom rustigte
rijden op deBovenrijgerweg?
• tussende 15.0004mijl-lopers41
Thesingersliepen?
• zeallemaal deeindstreephebben
Iederevrijdag kan er weer geschaatst worden op Kardinge van half vijftot gehaald?
zes uur.Jekrijgt lesvan een schaatstrainer.De kostenvoor jongerenzijnnog • zaterdag2juli 2005deRoefeldag
geen drieeuroper week.Wil jeook meedoen? Geefjedanzosnel mogelijk wordt gehouden?
opbij Presto! Opgave bij: J.Hartog (~ El : jacobhartog@hotmail.com), tel: • Garmerwoldehetbuitendorp voor
541 97 34 of bij een van deanderebestuursleden.
de Roefeldag zal zijn?

Schaatsen op Kardinge

