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Van Samen op Weg naar Protestantse Kerk Nederland
De vorming van de Protestantse Gemeente Garmerwolde en Thesinge

Op deavond van delaatste dag van januari 2005 (de verjaardag van dekoningin) waren wegenodigd voorhethouden van een korte toespraak
bij devorming van deProtestantse gemeente Garmerwolde enThesinge. Via hetBoer Goensepad arriveerden we om ietsvoorhalfacht bij
dekerk in deKerkstraat teThesinge. De gemeenteleden van beide dorpen hadden hun plaats ingenomen in debanken van dekerk. Op dat
moment nog als twee bloedgroepen, Gereformeerden en Hervormden. Na inleidend orgelspel werden we welkom geheten doormevrouw
A.M. Boonstra. Vervolgens was ereen historische terugblikdoorondergetekende (uleest hetverder op). Dhr. A.L. Rutgers hield een inleiding
met als thema: 'Als Protestantse gemeente verder'. De (kandidaat)notaris gafvervolgens een toelichting op deAkte van Vereniging. Een
belangrijk en fantastisch moment (in 1834· tekende men een Akte van Afscheiding).
En toen was hetmoment daar, datdiverse ambtsdragers van degemeenten deAkte van Vereniging konden enwilden ondertekenen. Ds.
F.T. Volbeda, de predikant van de nieuw gevormde gemeente, ging ons voor in een Avondgebed. Alsafsluiting van deavond was er nog
een glasom te proosten op denieuw gevormde gemeente. Daarbij werd ter geruststelling van zowel de kerkelijke als ookde burgerlijke
overheid (de burgermoeder was ookaanwezig) vermeld,datdechampagne slechts 1%alcohol bevatte. Daarna gingieder zijnsweegs, maar
niet meer als Gereformeerden en Hervormden, maar als Protestanten. Want deze inwoners van beidedorpen kunnen door één deur. Hetzij
van dekerk aan de Kerkstraat, of dieaan de Dorpsweg. Het Samen op Weg proces dat in devorigeeeuw werd ingezet is afgerond.

De voorbereidingen voor de toost worden getroffen door Alex Rutgers en
Wil/ie Havinga. (Foto:WolterKarsijns)

EEN HISTORISCHE TERUGBLIK

t596 - De Reformatie
In1614 worden deeerste hervorm
de diensten gehouden, in de nog
steeds bestaande maar zwaar ge
havendekruiskerk teThesinge. tan
ge tijd bleven de Thesingers versic
ken van een eigen predikant; de
domineevan Ten Boer preekte zon
dagsmiddags in Thesinge. Pas in
1640 doet dominee Gemminga in
trede als eerste predikant vanThe
singe. Daarmee waren de zorgen
om het gebouw niet opgelost. Indat
jaarvragendeinwoners omwecer
opbouw vandekerkinverbandmet
bouwvalligheid.Dekleinegemeente
kon het immense gebouw (42meter
lang) nietmeer onderhouden.Diver
se keren werdgevraagdengeklaagd
bij allerleiinstantiesommiddelenvoor
behoud.Maarteikenskreeg men nul
op het rekest. Dan besluit men in
1786toteenaanzienlijkeverkleining.
Het schip en hetdwarspand werden
geheel afgebroken. Alleenhet koor
bleef behouden.

t834 - De Afscheiding
Inditjaarverlaatds.HendrikdeCock
wegens een conflict deHervormde
kerkinUlrum.Ditconflictdraaideom
het volgende: •Met de Afscheiding

van de doorde staaterkende Neder
1andse HervormdeKerk verzette De
Cock zich met een deel van zijn
hervormde gemeente te Ulrum te
gende toenmalige vrijzinnige opvat
tingendieoverhetalgemeenbinnen
het voornoemde kerkgenootschap
heersten".
Het kleine Thesinge gelegen ten
noordoosten van Groningen,met de
35 huisjesendekleine tuintjesop het
terrein van een voormalig middel
eeuws klooster, telde in de dagen

van ds. de Cock slechts240 inwo
ners.Als men deomliggende boer
derijenen woninkjes erbijmagreke
nen dan komen we uitopbijna 400.
AIinhet jaar1840 -dus 6jaarna de
Afscheiding-ismeerdan dehelftvan
deze inwonersAfgescheiden.D.w.z.
die komen niet meer indeHervorm
de kerk en houdenhaar diensten in
een eigen gebouw.De afgescheiden
kerk groeide maar door. Zolang er
nog geen eigen kerkgebouw was,
vergaderde men bij leden aan huis,

bijvoorbeeld bijKI.J.Bouwman,G.E.
Stuurwold -debakker -,Derk J.Wijk
envooralbijouderling Hendrik E.Dijk
opdiensboerderij.Afen toe komt ds.
De Cockin hetdorpom tepreken en
de sacramenten te bedienen. Dit
doethij bijv.op28 maart 1838bijde
landbouwerJan Joosten Bouwsema
(hij was op oudejaarsdag 1819 te
Stedumop21 -jarige leeftijd getrouwd
metde17-jarige MennaWillems Nien
huis). De eerste 14 jaar kerkte men
bij Dijkop de boerderij . Vervolgens
tot 1876 indeschuurdiestondopde
plaatswaar nucafe Molenzichtstaal.
We zouden HendrikE.Dijkdestich
tervande'Cocksiaansekerk' inThe
singe kunnen noemen. Deze land
bouwervandeLagewegwasin1815
op24jarige leeftijd getrouwd metde
23-jarige boerendochter Anje Sie
menPesman uit Garmerwolde en is
in 1851 te Thesinge 60 jaar oud
overleden. In 1825 zien we Dijkals
diaken optreden,periodiekwordthij
herkozen.

Hervormd contra Afgescheidenen
De Hervormde gemeente had in
1827 een nieuwe dominee gekre
gen,ds. D.G.Pekelaerwasindatjaar
vertrokken. Ds. P. Buismanjr., was
er voor in de plaats gekomen van
Serooskerke op Schouwen/Duive-



Ds.FeikeVolbeda

De kindemevendienst overhandigtde nieuwe dominee een collage met
daarop vermeld hun talenten. Daar kan de gemeente gebruik van kan
maken!(Foto:Koosvd.Belt)

Hartverwarmend!

Jakob vander Woude

Graag zou ik deze zomer in twee
afzonderlijke artikelen (HervormdJ
Gereformeerd) nog eens dieperwil
len ingaan op beide kerkgenoot
schappen.Dan komt Garmerwolde
ook aan bod.

Veel informatie kreeg ik van mijn
vader Hendrik van der Woude.
De dag nahet tekenen van deAkte
ishijplotseling overleden

ontstond de Samen op Weg ge
meente.

In 1965 ging de hervormde ge
meente Thesinge een combinatie
aan met de hervormde gemeente
Garmerwolde. Erwas om de week
dienst in Thesinge. Totdat op 1
januari 1999 de 14-daagse dien
sten indeFelicitaskerkvanThesin
ge eindigden, want op die datum

Zo,heb ikdedag van mijnintrede op6februari ervaren. Hartverwarmend
om mee temogen maken hoeveel mensen met enthousiasme meegewerkt
hebben om alles ingoede banen teleiden.De samenwerking tussen beide
gemeenten verliep vanaf de eerste voorbereidingen heel ontspannen.
Ik vond het een feest om met zoveel mensen uitverschillende kerken (uit
Groningen, Ten Post. Garmerwolde en Thesinge, maar ook uit naburige
gemeenten) bij elkaar tezijnineen volle kerk. Wat werd eruit volle borst
gezongen!En wat haddenwe erfantastisch weer bij! Nogmaals dank voor
alle goede woorden en wensen (enniet tevergeten deprachtige bloemen)
die ikmochtontvangen.Uithetmiddaggebed tijdens hetsamen komeninTen
Post citeerikgraagdewoorden uithet lied datwe zongen.Woorden diealles
zeggen:

torie van de hervormde gemeente
te Thesinge werd verkocht. kwam
daar later een gereformeerd gezin
wonen (Willemen Uefke Plijter-Rid
der).Daarvoor hadden ertrouwens
ook alRidders gewoond, maar die
waren hervormd, Siebolt en Jetta
Ridder-Schutter.

Opmerkelijke overeenkomsten
Eigenlijk waren de Thesingers altijd
almin ofmeer Samen opWeg,als
ikdat zo mag zeggen.Om tebegin
nen met de jaartallen (hervormde
kerk 1786. gereformeerde kerk
1876),de cijfers komen terug. Ook
wat betreft devakanteperiodevan
beide gemeenten.Erpreekte vaak
een dominee uil de stad. Bij de
Hervormde waren dat meestal pro
fessoren:Leertouwer -hij werd la
ter rector-magnificus van de
(oudste) universiteit van Leiden.
Labuschagne,RoscamAbbing,v.d.
Woude. In de jaren "70 van de
vorige eeuw, toen Thesinge geen
eigen predikant had, ging regelma
tig 's middags een dominee voor,
weliswaar niet uit Ten Boer, maar
wel uitdeburgerlijke gemeente Ten
Boer,nl. Woltersurn.Hij stamde nog
uitdetijddat jekon zien dat het een
dominee was. Ds.Molenaar kwam
dan per fiets met zijnlange jas en zijn
hoed opvoor dedienst naar Thes
inge. Iedereen groetend, of men
kerkelijk wasof niet. Bij deGerefor
meerden,meestal ookpredikanten
uit de Stad : Broek, Hommes,
Schoep,Scholten. Ds.Van Wijk (ge
reformeerd) mocht je niet storen,
als hij zijn preek maakte,hij liepdoor
het land (de grazige weiden van
Schutter) om zijnpreek te maken.
danzag hij niets en niemand. Maar
opzondagmorgen preekte hijzon
der papier, en zag hij iedereen.
Toenerindejaren'60een parttime
predikantwerd benoemd bijdeher
vormde gemeemte Garmerwolde
Thesinge, kwamze inde Gerefor
meerdepastorie tewonen.Ds. Jonk
vrouwe van Lynden. Toen depas-

Geen vijandige kampen
Toch kunnen we concluderen dat
de verstandhouding tussen de Her
vormde gemeenteleden Thesinge
en de Afgescheidenen niet werd
gespleten in twee vijandige kam
pen. De schulden en de leningen
van Hervormden aan Afgescheide
nenofomgekeerd, bleven ondanks
de Afscheiding op de oude voet
voortgang vinden. Ook ophet ge
bied van het sociale leven was er
tenminste in bepaalde opzichten
geen breuk teconstateren. Zo bleef
een ieder wonen waar hij of zij
woonde en dat betekende dat Afge
scheidenen en Hervormden inThe
singe vaak naastelkaar leefden.De
bij het reglement 'der nabuurdien
sten' (noaberplicht)ingestelde ver
plichting om denaaste buren bijte
staan bij nood,ziekte en dood, waar
aan men zich opstraffe van geringe
boetes kon onttrekken,werden over
het algemeen trouwvervuld zonder
onderscheid des persoons.

land. Eind 1834 wil deeerder ge
noemde Dijk zich met zijngezin bij de
Afgescheiden kerk van Ulrum voe
gen,opgrond van art. 28 en 29 der
NederlandseGeloofsbelijdenis. Te
vens vraagt hijontheffing als diaken.
Ookouderling KlaasJan Bouwman
wenst zijnambt neer te leggen en
vraagt om een 'bewijsvanafschei
ding'. Zich beroepend op de be
staande kerkelijke wetten en bepa
lingen daterend uit1816,meent ds.
Buisman hierop niet tekunnen in
gaan.Hijvindtdatdebroeders maar
met een aanklacht naar de classis
(regionaal kerkbestuur) moeten
gaan.
Het verzoek is immers gebaseerd
'opdeonzuiverheidmijnerEvange
lieprediking'.Eenbrief van ds.Buis
man aan het hervormd classicaal
bestuur van Appingedam -Thesin
ge ressorteerde onder de classis
Appingedam -geeft ook nog enkele
detailsoverde situatie van de Afge
scheidenen terplaatse.
Hij schrijft :"deouderling Bouwman
en diaken Dijk behoren beiden tot
de zogenaamde "Kocks gezinde
partij"'.Deze partij breidt zich hieruit
onder voorgang en bestuur van
zekere Henricus Dekens,waarmee
Johannes Henderikus Dekens, de
smid,wordt bedoeld.We lezen ver
der: 'Ze houden afzonderlijke bij
eenkomsten, verzuimen de open
bare godsdienstoefeningen en het
godsdienstonderwijs en versmaden
allekerkelijkebestuur'.Ditallesgeeft
'aanleiding tot verdeeldheidenvij
andschap, zo hoogst nadelig en
verderfelijk voor het Godsdienstig
belang en welzijn der Gemeente'.
Ook wil ouderling Bouwman niet
met zijn eigen dominee ophuisbe
zoekgaan en weigert diaken Dijk
zijn kind bij ds. Buisman te laten
dopen.Dijkbiedt nu injanuari 1835,
50 gulden boete aan om ontheffing
alsdiaken tekrijgen, maar depre
dikant weigert dit bedrag aan te
nemen. Dit laatstekeurtdeclassisaf
en ze eist inseptember 1835datde
kerkenraad de boete invordert,Dijk
en Bouwman elk50 gulden ten voor
dele van dediaconiekas.
Maar nu weigeren beiden tebeta
len. Op 11 oktober 1839 isds.Buis
man overleden, na een lang ziek
bed. Het leven van ds.
Buisman ging bepaald nietover ro
zen,behalve dat hij deAfscheiding
-en deconflicten daarmee gepaard
gaande meemaakte-overleed zijn
eerste vrouw (Folkerdinavan Bors
sum) op23 jarige leeftijd in 1830.
Vier jaar later (1 834) overleed zijn
tweede vrouw (Elisabeth Jansso
nius),opjeugdige leeftijd.De predi
kant met beide echtgenotes ligtbe
graven op het kerkhof inThesinge.
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Zorg voor ons landschap, dat doen we samen

HettyvanLinge

om nog even na te praten. Het is
natuurlijk geweldig als je zelf mee
hebtgeholpen methetomzagenvan
debomen. Je gaat later vast nog
weer eenskijken om tezienwat ernu
echt is veranderd. Eén ding staat
vast: ditwas demooiste biologieles.

Heb je ook zin gekregen om een
vrijwilligerswerkdag mee temaken
enheb jedeaankondiging voor de
werkdag inTen Boer op12 februari
gemist? Danheb jenogeenkansop
5maartvan9.00tot 13.00uurinhet
Steemerbos in Stedum. Voor vol
wassen en kinderen opgeven bij :
Marga Kattenwinkel 0596-550834
of kijk op www.natuurwerkdag.nl.
Vanaf 15 maart beginthetbroedsei
zoen en mag er nietmeer gezaagd
en gekapt worden.

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

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

gewerkt. Eersteenwiguitdeboom
zagen, vervolgens aan de andere
kant beginnen met zagen en dan
maarhopen dat hijdegoede kantop
valt,dekant zoalsjebedachthad.En
net voordat deboom valt allemaal
roepen: "vanonderen' en dan ......
Een enkel kind gaataan deverkeer
de kant van de boom zitten maar
Harmienweetzeop tijdtewaarschu
wen. In twee uur tijd hebben de
kinderen 51 bomen gezaagd, een
heleklus. Door een flinke hagelbui
eerder opdeochtend was het bos
nat en glibberig. Dit maakte hetfeest
kompleet. Iedereen kreeg eenaan
denken mee naar huis; een dikke
laagvette klei onderdelaarzen,de
kleren zwart, en nat tot opdehuid
omdat je lekker op de grond had
gezeten tijdens het zagen. Na het
harde werkenishel tijd omtegenie
tenvaneen bekerwarme kwast en

werkt ze al jaren als vrijwilliger en
sinds enige tijdookbijLandschaps
beheer.
Harmien isbetrokken bij de organi·
satieen begeleiding van denatuur
werkdagenvoor leerlingen van ba
sisscholen. Het accent ligtop"het in
stand houden van de natuur'. Alle
basisscholen kunnen zich voor de
naluurwerkdagen aanmelden.

Dekinderen
Hetisontzettend leukvoordekinde
ren om een biologieles buiten te
volgen en zelf bomen te mogen
omzagen.Wanneermaakje dit als
kind thuismee?Zo vaak hoeven er
geen bomenomgezaagd teworden.
En alshetdan gebeurt ishetmeestal
papadiehet mag doen.Jijmoet op
een afstand toekijken.Kortom,het is
spannendenheelleukom zelfaan de
slag tegaan. Wel goed voorbereid
natuurlijk.De kinderen krijgen daar
omopschool eerst een theorieles. In
detheorieles leren dekinderen van
allesoverhetbos en zijn bewoners.
Vroegerkwam hiervoor een mede
werker van het Landschapsbeheer.
Eenveldbioloog dieerveel vanwist
en leuk kon vertellen.Doorallebezui·
nigingen isdeze functiehelaas ver
vallen. Deze les wordt nu door een
vrijwilligerofdeleerkrachtgegeven.
Vooraf beoordelen tweevrijwilligers
vanLandschapsbeheerdebomen in
het Ten Boerster bos en merken de
bomen die er tussenuit moeten. Bij
deaanleg van hetboszijndebomen
heeldichtopelkaargeplant.Nu moet
er weer lucht en licht in gebracht
worden. Als ermeer licht inhet bos
komthebbenvogels envlinders meer
kansom voedsel tevindenenkanhet
struikgewas onderdebomen beter
groeien. Hierdoor ontstaat ermeer
variatieinplantenendieren enwordl
hetbos ermooiervan.Daarom wor
den deranden uitgedund enmidden
inhet bos open plekken gemaakt.

Het bos in
Behalvedetwee vrijwilligersdieook
voorhetgereedschap,dehelmenen
dezagen zorgen gaan erook een
leerkracht eneenoudermee.Na de
laatsteuitlegoverhetgebruikvan de
zaag wordt er gewerkt, heel hard

Kennis van denatuur
Als kind was Harmien al graag en
veel buiten. Ze groeide op aan de
rand van Leeuwarden en trok er
vaak op uit. Later, toenHarmienin
het onderwijs in Steenwijk werkte,
had ze bij school eenschooltuinvoor
deleerlingen waarze zelfook menig
vrij uurtje doorbracht. Het enlhou
siasme waarmeedeleerlingeninde
tuin werkten en de vreugde die ze
hier aan beleefden,was echt fantas
tisch. Ditkunjejezelf helemaalvoor
stellen als Harmienhieroververtelt.
Ook ging ze metdeleerlingen graag
naar het prachtige natuurgebied de
Weerribben om hen daar denatuur
telaten beleven.Helonderwijs heeft
ze inmiddelsvaarwel gezegd, maar
deliefdevoor denatuur isgebleven.
Alsjezoveel weet overdenatuur én
alsjediekennisookoverwiltbrengen
opkinderen, danben jewelkom bij
Natuurmonumentenen Landschaps
beheer. Bij Natuurmonumenten

Het is 19 januari 2005, de leerlingen van groep 7 en 8 van deTil in
Thesinge hebben een biologieles in het Ten Boerster bos. Een
werkdag onder begeleiding van Landschapsbeheer. Harmien Tols
ma (moeder van één van de leerlingen) is als vrijwilliger van Land
schapsbeheer nauw betrokken bij de organisatie.

Wat isLandschapsbeheer?
Landschapsbeheer doet projecten
samen met Staatsbosbeheer, de
Stichting Oude Groningerkerken en
heel veel vrijwilligers. Het kantoor
van Landschapsbeheervoordepro
vincie Groningen staat inHoogkerk.
Het project"onderhoud landschap
pelijke beplanting' isin1999vanstart
gegaan. Vooral in het noorden van
Groningen zijn talrijkedorpsbossen
tevinden.Deze bosjeszijnveelalzo'n
20 tot30jaargeleden aangeplantbij
deuitvoering van deruilverkaveling.
Doorachterstalligonderhoud isernu
vaak sprake van saaie, monotone
bosjes. Meteengoedbeheervan de
bosrandenen hetvrijstellen van toe
komstbomen kan eenontwikkeling in
gang gezet worden vanbosjesmet
een aantrekkelijk en gevarieerde
beplanting.

Je school de boom in!
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25 Jaar zwieren en zwaaien ...
De volksdansgroep "Klank en Beweging" uit Garmerwoldebestond
in januari 25 jaar! De dames vierden dit heuglijke feit middels een
bezoek aan hettheaterrestaurant "De Twee Dames" aanhetHoogst
raatje in Groningen.

Johan Zijl
Kaartkampioen 2004
van Thesinge
Opde jaarvergaderingvankaartclub
"De Eendracht" gehouden op 29
januari,bleekdatJohan Zijldekaart
kampioen van 2004 is geworden.
Johan behaalde 52943 punten en
mocht dewisselbeker inontvangst
nemen.Tweedewerd RoelieDijke
rnamet 52879 puntenenderde Ja
ring deWolffmet52304 punten.Van
de 12 maal dat er gekaart wordt,
tellende8hoogste soores.Debeker
voor de meeste marsen was voor
Greet vander Meer. Zij behaalde in
hetafgelopenjaar 23.Naafloop van
hetofficiëlegedeeltewerd ergekaart
om mooievleesprijzen.Allen gingen
met een prijsnaar huis. Decompe
titie is hiermee weer van start ge
gaan. Nieuwe leden zijn van harte
welkom. Je moet natuurlijk wel een
beeijekunnen klaverjassen.Erwordt
gekaart opde laatstezaterdag van
elke maand incaféMolenzicht. Aan
vang20.00 uur. Kom eenslangsen
doe eenkeer mee.

Roe/ieDijkema

Hit/ieRamaker-Tepper

kwart over vier wordt er op muziek
vancassettebandjesofcd'tjesgere
peteerd in dorpshuis "De Leeuw".
Mochtenernog mensenzijndiegraag
meewillen doen,komvrijblijvend kij·
ken en/o! vraag informatie bij de
voorzitster:AnnieDijkman,telefoon
050-3022974.(Ofbijeenderandere
damesvandefoto.)OokHEREN zijn
vanharte welkom! Nu dansen een
aantaldames zelf alsman,maarhet
zou natuurlijknog veel leukerzijnals
erechte heren meededen ...

Staatsieportretvan de dames van dejubilerende vo/ksdansgroep"Klanken
Beweging".(Foto: HenkRemerie)

Ook heren welkom ...
Zedansen "alles"; zowel Amerikaans
alsHongaars,Tsjechisch,Israëlisch,
Nederlands...Van de valeta,Spaan
se wals, polka's ... tot line-dansen.
"Hetgaatomhet plezier,het samen
zijn.Enbewegen isgezond!"
"Bij optredens dragen we speciale
kledij . Inhet verledentraden we wel
op bij bejaardenhuizen;de laatstetijd
gaan we niet veel meer uit. Dat
zoudenwe bestwat vakerwillen.Het
dansen op zichzelf vind ik schitte
rend. De oombinatie muziek enbe
weging ..:
Elkewoensdagmiddag van drie tot

groep!Asikwat dichterbiewoonde,
werd ikdirect lid ..:

,. . . , . ..

Gezelligeboel
De eerste vijftien jaar werd er ge
danstonder leidingvan Marije Bijmolt
uitZuidwolde;inhetbegin nog in"De
Unie", laterzijnze overgestapt naar
"DeLeeuw". Nu staat Fieke Polder
man, "eengeweldigemeid van 50uit
Groningen",alweer tienjaaraan het
roer."Asder wat verkeerd gait, laagt
ze zulf t haardste met ..: Het is
sowieso een gezellige boel. "Sirnon
zegt welais: Jelagen meer asdat je
dansen ..:
Kampen veel verenigingen met een
dalendledental,de volksdansgroep
is juistgroeiende! Ten tijde van het
jubileumwaren ermaar liefst 26 le
den, in leeftijdvariërend van 50 Vm
80jaar. (De grootste groepistussen
de50 en 60.)
De huidige leden komen niet meer
alleen uit Garmerwolde; er wonen
ook een aantal inTen Post,destad
Groningen (Oosterhoogebrug, Le
wenborg. Middelbert, Ruischerbrug
en Klein-Harkstede),Slochteren.Ten
Boer. Winneweer en Overschild.
Sommige hebben in Garmerwolde
gewoond, andere niet. "Der komt
welais n vriendinvan Giny met. Ze
zègt din:Wat isdàt hierngezellege

Ontstaan
Devolksdansgroep werdopgericht
Op 14januari 1980.JannaStarkaartle
het aanbijhetbestuur vandePlat
telandsvrouwen en samen met
BrechtjeBusvandeVrouwenraadis
hetgelukt. Janna en Brechijezijndus
infeitedeoprichtsters.Erzijnnog vijf
leden van het eerste uur, teweten:
Gerda Grasman. Etty Bouwman,
TrijnHavenga,Wietske deVries en
Hilda Dikkerna.Zij kregenallen een
prachtig bloembakje aangeboden.
'Deurfemilieomstandegheden was
ons vroleke,enthousiaste en oldste
lid (Wietske)derjammergenogtnait
bie.Dijhuppelt nog vrolek aan t lèst
toumet.OokHildakonnait;datspeet
heur wel:

"Datwasheelleuk.Wehadden eerst
een lopend buffet (dat was uit de
kunst!); en daarna een leuke voor
stelling:vanallebezoekersdeden ze
wat. Het was een heel geslaagde
avond.eenoompleteverrassing!We
moesten samenkomen bij Kardinge
en vandaar gingen we met de bus
verder. Ikhad verwacht dat we er
gens zoudengaan bowlen,maardit
was nog veel leuker!"



l.EVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL
~~

Smit

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nlStadlweg63 Ten Boer (050 ) 3021383

Voor de complete
w.onin~!nrichting~1( ,
Zit U bi] ons '.

I

op de eerste rang t.;: I

Bijonsvindtutopmerken o~ hel gebiedvan: /_ \"

gordijnen. laminaat.binnen-en bui tenzonwering f'
en vloerbedekking!

r - ,1\,SLAGIER ~I\\
\ \ O "4Ir"o1G1Nt.Klifll'olG \UUBIlMIoA(t: 11

~
~
QUI Q(-STEP'
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~14il'l
~
"'irisett.e'
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Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050)5410508

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
050 5421890

24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en repa ratie
• T.V.-i nspecti e
• Gevelreinig ing
• Impregneringen

prfl: KUIL
' jl4nlltll/ltE_j4i'21&J
Oslowegl26
9723 BX Gron ingen
T (050 ) 5421890
F (050) 5423778
I www .kuilreiniging.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 & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

do rpsweg 59 garmerwolde

Ook voor repa ra ties & upgradet

NIJDAAt
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO 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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Hettyvan Linge

Met vriendelijkegroet,
Sieb·KlaasIwema

Hoogsteschutters:
Van sv"DeBuurschutters"wasS.K.
Iwema met 117puntendehoogste
schutter;vanTenPostD.J.Berghuis
met 112 punten.
Deel twee wordt komende herfst
geschoten.

Zevenmanvan "DeBuurschutters"
namen het optegen zes man van
"The Cartwrights".
De Buurschutters waren samen
goed voor 719punten;datbetekent
eengemiddeldevan 102.71.
The Cartwrights brachten het tot
623; dat wordt gemiddeld 103.88.
Zoals u ziet heeft Ten Post een
voorsprong van 1.1 punt; dat is te
overbruggen...

Schietclub "De Buurschutters"
had coltega schutters "Thecart
wrights" uit Ten Post op 15 fe
bruari uitgenodigd voorheteer
stedeel van deonderlinge schiet
wedstrijd.

AI met al een toneelstuk met veel
humor, heel veel verwikkelingen,
maar met een goed eind.
Hetwaseengezelligeavondmetde
muzikalebegeleidingvanPietBeu
kemaenalsafsluitingdetraditionele
tombola.

Schietwedstrijd

Dec/ou
Dan zwaait de deur open en wie
komterbinnen: oom Geert! Ieder
een doet zijn bestom de schrik te
verbergen.Onderhetgenotvaneen

Dwaalspoor
Lena speelt een kosteli jke rol en
heeft er duidelijk plezier in om de
familie opeendwaalspoor tezetten.
Bertus doet er graag een schepje
boven opdoor defamilietevertellen
overdegroteplannenvan oomGeert
en de vorstelijk beloning voor het
onderhoud van de tuin. De familie
krijgtindegatendat ernietveel voor
hen overblijften besluitalles wat los
en vastzitinhet huis van oom Geert
meetenemen. Voor hen is het dui
delijk,oom Geert isdood.

Lena envertelt haarover zijnwerkals
tuinman voor Geert. Hij heeft de
laatste week echter nog geen geld
ontvangen. Lena is royaalengeeft
hem200euro.Lieve Geert vindtdat
vastwelgoed. Als defamiliedithoort
stijgt de verbazing en de afgunst.
Paiterwerptzich metalzijncharmes
indestrijdom het grotegeld. Het is
lachwekkend omte zien hoe deze
twee elkaar aftastenom teontdek
ken hoever ze kunnen gaan. Maar
Lenaisnietvoor ééngat tevangen.
Hetlukt Paiterdanooknietomhaar
teversieren en het geld afhandigte
maken. Ten einde raad besluit de
familieaangifte tedoen bijdepolitie,
zodatLenabuitenspelkomtte staan.

Lena heeft geld
Lenakomtteruguithetdorpenheeft
veel geldbij zich.Opgehaaldmetde
pinpas van Geert. Even later komt
Bertus binnen, maakt kennis met

De spe/ers V.l.n.r.:TrijnvldMeulen,Jakobvld Woude,JoopBlaauw,Roe/ie
Dijkema, Jannie Sibma, Kees ten Cate, Andries vld Meulen en Hans vld
Brand. (Foto:WolterKarsijns)

Sexy Lena
Terwijl ze met z'n vieren aan tafel
zittenkomterplotseling een vreem
devrouw binnen. Hetblijkt Lena te
zijn,eenbuitengewoonslankedame
meteen Hongaarsaccent en prach
tig krullend haar waar menig man
voor valt. Maar Lena weet haar
mannetje wel te staan en laat dit
duidelijkmerkenaandeandergas
ten. Buurman Berend valt wel bij
Lena in de smaak. Als ze dit laat
merkenbreekt bijBerendhet zweet
uitenweetnietwathijhiermeemoet.
Wanneer hij laterfris gewassen en
keurig inhetpak terugkomt isLena
vanmeningveranderd.Zegeeft toch
devoorkeur aanGeert. Berend be
grijpt er niets meer van en blijft in
verwarring achter.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.

Ruimte om van gedachten te w isselen.
Ruimte om te dansen.

Oegretige familie
Alsdefamiliearriveert isGeertgevlo
gen.Hijknijptermetmedeweten van
Berend een paardagen tussen uit.
BesteBerend moetdezaken waar
nemen. De werkloze achterneef
RoulfvanDiek(JoopBlaauw)enzijn
vrouw Siene (Roelie Dijkema) een
pittige tantediehaar mangeregeld
eenstapjevooris.degehaaideach
ternichtJannyMaaier(TrijnvldMeu
len) endiens man Paiter(Joh.Ruiter
tevens schrijvervandit stuk),ze zijn
hetmetelkaar eensdat ze zich één
keer perjaar bij Geert mogen laten
verwennen.Hetiskostelijkomtezien
wat defamilie allemaalbedenkt om
het geld van Geert in handen te
krijgen. Berend, Martje en Bertus
hebben het er maar druk mee om
alles goed te laten verlopen want
Geert, die iser even niet.
Ondertussen lopen de gasten als
dwazen door het huis,zebedenken

Café Molenzicht was drie avonden -bijna- uitverkocht voorhet toneelstuk in drie bedrijven met de 1i1el "Laive Lena Hopsasa". Deze 1i1el
verraadt ietsover een vrolijkedame dievan wantenweet. Vooraldemannen laat Lena niet onberoerd hetgeen tot komische situaties leidt.
Met verschillende verrassende wendingen in het stuk krijgendespelers de zaal gemakkelijk op hun hand en wordt er veel gelachen.

Oe listvanGeert kopje thee en een socioaltje, een
OmeGeert(HansvldBrand),alleen- meelkoekje,uithettrommelije,mengt
staand en opleeftijd, krijgt familieop Geertzichinhetgesprek.Als blijktdat
bezoekom zijnverjaardag tevieren. Geert toch wel heel veel weet over
Volgens Geert iszijn familieeralleen hetbezoek van Lena en alleswater
maar op uitomzijngeldteverdelen zich heeftafgespeeldkrijgendegas-
enop zijn kosten flinkvol te lopen. ten opnieuwdeschrikvanhun leven.
Buurman Berend (Andries vld Meu- Alsdeinhalige enbrutaleJannyiets
len), zijnbuurmeisje Martje (Jannie moet bekennen zijnderapen gaar.
Sibma)en haarvriendjeBertusHof- Maar... hoe kan Geert ditallemaal
man(Kees ten Cate) krijgen ditook weten? Hijwastoch een paardagen
te horen. Martje treft als hulpinde weg?Was Lena wel deechteLena?
huishoudingdevoorbereidingenvoor
deverjaardag.Hiervoor wil ze inko
pengaandoenmaar Geert moppert
en sputtert tegen, hij vindt dat de
familiezelf wel voordedrankjeskan
zorgen.Hetzit Geert allemaal niet
lekkerenhijbezintzichopeen listom
defamilie ophet verkeerde been te
zetten. Deburenkunnenhem daar
best een handje bij helpen. Bij een
goede borrel laat Geert aan buur-
man Berend weten dat hijzijnHon- steeds meer plannenomervoor te
gaarse vriendinLena Hopsasaook zorgendatzehun doel bereiken.
voor zijn verjaardag heeft uitgeno
digd.
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sanitair en verwarmi ng
~~B....;:;U...;.,;R INGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050-5493950 - FAX 050-54936 73

SDLlTAIRE &GUIKEMA COIFfURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3D21785 - Ten Boer

HOFSTEDEf--

~
(~. HILDERS v.o.f.

\ ..~~
\~
\~

f\? V~\ ~. ~
\

Vf1\ . ~~ .
~ \""1,'v-. '

.i)) ~-QI-~ ._~1 ••

G. N, Schut ter laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 30 219 57
Fax 050 - 3021574

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

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

Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 • www.nijdam.nl

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BE5TRATING

Regenkleding
Racekteding
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Scott-USA
Be-One

Reparatie atle merken!

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerf ietsen
Woon -Werk
Stads/ietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ials

Gazelle
Batavus

''=].

•
Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
(050) 302 1715
info@bluem ulenl

•

• Ontwl kkelen en dr ukken van vrsuekeerue to t com plel e hUisst ij l

• RUime ccüecu e tarrnl.edrukwerk

Kom ee ns Idngs voor een lITijblijvf'nd adII if's .

~f'~n uitwfswlen lcal1 voor bridf' partijrn Vl'rlrj~nd 'Nt'rlcf'11

Bij ons loop je binnen voor.. ...

o I exte ldruk, zwertwrt - en kleurkopieën van uit stekende kwa litei t

• Boe ken, proq remmabcekjes, gidse n, per iodieken, f1~r$ etc

Eigenlijk te cr eanef en ve elzij d ig om op te noemen

,
,

,
""l.=u-........"-~ • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

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

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & truit@
• aardappelen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

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

Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . Oft. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORD HOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Uw ad res voort

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N. Schunerlaan 46
9797 PC T hcsinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 065 1533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palfetwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
+ Enz,
• "Top way' prol. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046
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Elinainactie.

Kampioenen in Garmerwolde.

DotpSbelangen Garmerwolde,
Auke G. Kuipers

vanaandachtkunt utot twee weken
voordevergaderdatuminleverenbij
ons secretariaat. Aan heteindvan de
vergadering zal er nog een bingo
worden gehouden met mooie prij
zen, neem duswat kleingeldmee.
Op zaterdag 21meihouden weweer
met velevrijwilligerseen opruimdag
op het kerkhof (zie oproep in dit
blad). Wij hopen datvelen, ook jon
geren, zichzullen opgeven omons
kerkhof er weer voor enkele jaren
"alsdooreenringeijetehalen"uitzal
zien.Drankjes enhapjeszullenaan
wezigzijn.

Opdinsdag t5 maart iser een ver
gadering met de jongeren uit het
dorp Garmerwolde.Devergadering
wordtgehouden inhetgebouw"Kerk
hörn"Dorpsweg 69,aanvang 19.30
uur.Uitnodigingen zullenbinnenkort
worden verzonden.
Op woensdag 23 maart houdt de
dorpsvereniging Garmerwolde de
voorjaarsvergadering in dorpshuis
"De Leeuw" Oude Rijksweg, aan
vang20.00uur,zaal open 19.30 uur.
Evenalsvorig jaarkuntutussen19.30
en20.00 uur decontributie voorhet
jaar 2005aan onze penningmeester
overhandigen, watonsveelwerk en
kosten zalbesparen.Degebruikelij
ke agenda zal zo spoedig mogelijk
aan u worden verzonden. Punten

De laatstetijdzijn erontwikkelingen inhetdorp gaande die mijalshond
zijnde ernstige zorgen baren, namelijk poep op het trottoir. Het zit
namelijkzo:een hondkrijgteten,logisch,maarvan ditetenmoethijook
poepen. Nuishet detaak vande bazenons te lerenom het op een
zodanige plaats tedoen datdemensen ergeenlastvanhebben.Dus
hebben Floris en ikalopjeugdigeleeftijdgeleerd hetofindebosjeste
doenofinde bermlangshet fietspad.Nu isFloriseen oudehond(ruim
t5jaar)enzijndebosjes ofhet fietspadietsteverweg,hij laathet dan
zomaarvallen.Maardaarvoor zijn erscheppen uitgevondenzodathet
even opgeruimd kanworden, wat mijnbaasje of vrouwtjes dan ook
trouw doen.Ofze schoppenhetonderdebosjes. Er zijnechter inhet
dorp eenaantal collegahonden diezich niet storen aanbovenstaande
regels.Op zich kan ikdaarnietsaandoenmaarikvindhetwel vervelend
datmijnbaasjeivrouwtjeserde schuldvankrijgen datwij middenopde
stoep zittentepoepen.We doen ons uiterstebestom demensen geen
overlasttebezorgen,wantdatbenikhelemaal metze eens,ineendrol
stappenisheel erg vies.
Hopelijkwordt ditgelezendoordeanderebazen en dat die hetaan hun
hondendoorvertellen.Latenwe afspreken om metz'nallenteproberen
om voorzoweinigmogelijkoverlast tezorgen,wanterzijn bosjesgenoeg
inGarmerwolde.

Yun

Een ernstige zaak

Op zondag6maart aanstaandeisonsdorptegast inhet programma
van Radio Noord "Noordbrouk Rechtso!" vanaf s'morgens 8.00 tot
11.00uur.Onze voorzitterJanWigbolduszal alsgastheer metenkele
presentatoren vandeomroep een rondwandeling gaan maken door
het dorp Garmerwolde. Daarbij zal stil worden gestaan bij enkele
culturele "hoogstandjes" enzullen ze hun ervaringen engedachten
erbij vertellen.Om 10.00 uur schuiven ze graag aan bij dekoffietafel
metappelgebak voor een rondetafelgesprek waar ook enkele dorps
bewoners aanzullendeelnemen. Ook wordtgeprobeerd programma
tisch aan te sluiten op een binnenkort te houden evenement in het
dorp. Om 11.00 uur wordt hetprogramma afgesloten. De uitzending
zal live worden uitgezonden.

Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde

Declubbekergingop1,5puntnanét
aanonze neusvoorbij.Maarwijgin
gen allen moe,en met eenzeergoed
gevoel,naeen zeersuccesvolledag
weer naar huis.

Willemien Foekens

Ook ElinaBakkerdeed mee.Enniet
zondersucces.Zij speelde twee dub
bel finales.zowel inhaar eigenleef
tijdsgroep(Welpen) alseen hogere
leeftijdsgroep(Pupillen).
Samenmet haardubbelpartnerwerd
ze tweede bij de Pupillendubbel en
Kampioen bijdeWelpendubbel.
Ook tijdens het enkelspel lietElina
vanzichhoren.Zij won allegamesen
werdook Kampioenenkelspelbijde
Welpen.

lyn tweedegewordenbijdejunioren
CI kadetten Ben Marissa derde.
Marissa isdaarnaastooknogeerste
geworden bij de kadetten B. Kam
pioeninhaareigen leeftijdscategorie
dus.

Bijhetenkelspelwerden ook bloed
stollendewedstrijdengespeeld.Ma
rilynheeft zelfseen gamegespeeld
tot25-23.Normaalgaat hetmaartot
de 11 ,maarermoeten twee punten
verschil inzitten.UiteindelijkisMari-

Marilyn en Marissa Bakkerspeelden
samen de dubbel en wonnen glans
rijk indepouletegen uitsluitend jon
gens.Tegenvier uurwerddekwart
finale gespeeld tegen twee jongens
vanRotakuit Roden.Deeerstegame
verlorendedames kansloosmet11
2. Of hadden ze de jongens hoop
gegeven?Ervolgdennogvierspan
nendesetseerduidelijkzou worden
wie nu door mocht naar de halve
finale. In de vijfde game wonnen
Marilynen Marissa.DeRotak-boys
verlietenzeergefrustreerd hetveld.
Maar voor ons was het nog niet
afgelopen. Dehalvefinalewerdge
speeld tegen een zeer sterk duo.
wederomjongens. uit Winsum gn.
Deze wedstrijdeindigde indrie ga
meswaarin de meiden inde derde
game maar net verloren.

Zaterdag 22 januari was het weer zover: de Groninger Tafeltennis
Kampioenschappen voor de Jeugd. Uit Garmerwolde togen in de
vroege ochtend, namens tafeltennisvereniging Tornado'74 uit Ten
Boer, drie zusjes richting Hoogezand. Er werd begonnen met de
dubbelspelen en vervolgens deenkelspelen. Indenamiddag werden
de finalesdubbel en daarna de finales enkelspel gespeeld. Het zou
een lange dag worden.

FLOKSTRA GRONING EN STOELDRAAIERSTRAAT 35. 97 12 BV GRON INGEN 050 3 132 453
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In wat veur wereld leven wie aigelk? n Smeerpiep van Stad noar
Delfsiel metswoar giftegetroep(kwik,arseen ...) lollen zemorrusteg
liggen. Ken ja niks metgebeuren? Lekken is der nait bie ...

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten,diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

Nieuwe bewonersavond

Menco van derBerg

Oe "nieuwe"bewoners, V.l.n.r.: Hans Wind(Oe Dijk 18), Wolter de Graaf
(Luddestraat I9),Anja Ens;ng(De Dijk 18), ErikBuitenhuis(Molenweg15),
Jacob en lena Rei/man (Molenweg 42), /na Tel (Luddestraat 19), Ghrista
Zentveld (Bovenrijgeweg 12), Garia Winkelman en Jan Geulen (G.N.
Schutterlaan 7). Niet de opde fotostaan: Ineke Wessel(Molenweg 15) en
WimAnker (Bovenrijgeweg 12). (Foto: Wo/terKarsijns)

Op 28 januari organiseerde dorpsbelangen Thesinge weer de nieuwe
bewonersavond. Tien nieuwe-ot inmiddelsal weer mindernieuwe, omdat
zevorigjaarnietkonden-bewonerswaren dezevrijdagavondnaar't Jopje
gekomen.Devoorzittervandorpsbelangen,Korvanzanten heetteiedereen
welkom. Inhet voorstelrondje, verteldeiederietsoverzichzelf enwaarom
hijofzij voorThesingegekozen had. Daarnagafhelbestuurinformatieover
deverschillendeverenigingen inThesinge.Hetwerdeengezellige avond,
dieook nahet officiëlegedeeltenogwel even doorging.

Zaterdag 25 juni houden Anja en Willeke Huistra een tuinfair aan de
SchutterlaaninThesinge. Hebjeietsleuksteverkopen,vertellenoflatenzien
ophetgebeidvan kunsthobby,ambacht enz(geenrommelmarktspullen)
En vindjehetleukdittelaten zienofhorenoponze tuinfair,neemdancontakt
op met Anja Huistra Tel 050-5257852 of Willeke HuistraTel 050-30219841
email labloem@hetnetnl Ook als je het leukvind om je tuin of atelier (in
Thesinge) opentestellen, kun jecontakt metons opnemen.

Tuinfair

Blijde verrassing!

Henk Vliem

Dan komtervoor devijfentwintigste
keer eenfeest(week)inGarmerwol
de.

Na meer dan 16 jaar ploeteren en
uitglijden vanafeenzeermodderige
EemskanaaldijkterhoogtevanSwiss
Combi was ikzeeraangenaamver
rastopKerstavondmetdezeprach
tige trap. Wie moet ik hiervoor be
danken? De Kerstman??? Ik (wij)
genieten hierdagelijksvan.

Gheryl Hoekstra en honden
.,..",.-.:Jf---""'"

HillieRoamokker-Tepper

ookmor peerden fokt worden ...
Nait zeuren?t Wordt tieddaterais
open koartspeuldwordt!Schrikslagt
mie om t haart bie t lezen van dij
verhoalen in t Dagblad van t Noor
den. t Doezelt miebie aaldijstoere
woorden:cadmium, selenium, am
monium,nitriet,ijzer,waterstofsulfi
de, molybdeen, vanadium, arseen,
zink, kankerverwekkende polyaro
matischekoolwaterstoffen ...
Da'stoch naitnormoal meer? Isder
nounaitaindeskundege inons laand
dijdatais hoarfien uitzuiken kin???

Enkeledagen eerder of laterzal er
voor de ouderen uit ons dorp een
boottocht ophetDamsterdiep geor
ganiseerd worden.

Hallo lu,

Programma (onder voorbehoud):
'smiddags
• Hanengevechten bovenhetDam
sterdiep.
• Badkuipraceof Fiets'merover. Dit
zou dan naast (en tegelijk met) de
Hanengevechtenkunnen gebeuren.
• Kleinebraderie

'savonds
• Feestavond met eenswingband
• Prijsuitreikingen entrekking Dorps
loterij

Erzalnatuurlijknoghetnodige inge
vuldmoeten worden. DeFeestweek
commissievan Dorpsbelangendraait
inmiddels weer op volleloeren.De
commissieisvoorditgebeurenuitge
breid maar er isechteraltijd plaats
voornieuwelingen.Dus,alsuplezier
hebtinhetorganiseren vanfeesten
en dergelijke: laat het even welen
(Vera van Zanten. 050 5416091).
Vooral ook met het oog op volgend
jaarkunnen we bestversterking ge
bruiken.Volgend jaarwordtnamelijk
een jubileumjaarvoorde Feestweek
commissie.

Overruimviermaanden ishetzover. Dan iserweer feest inGarmerwol·
de. Noteert u alvast in uwagenda deweekenden: zaterdag 2en 9 juli.
Nietdaterdan een week langgefeestgaat worden,maar overdeexacte
datum moet nog beslist worden. Tegen detijd dat u deze krantin de
bus heeft is de precieze datum wel bekend, want op de volgende
vergadering van de Feestweekcommissiewordtdat besloten.

Garmerwolder waterspektakel

nZuvringsinsteloatsie baauwen ze
pal noast boerderijen met rondlo
pend vij. Wat zol dat? De rommel
mottochaargenshinenwalkin der
nougebeuren? Enwatdebevolken
der van vindt? Doar hemmen de
hogeherengain bosschopaan.Aal
datgezoes over stank en mögelke
zaiktes isklinkkloare onzin;watwait
datdommevolkdoar nou van?Nee,
din n sierbestroaten. Doar het de
pevinzienog eslastvan! t Dörp nait
...Enook nschildersbedrief aan de
Legeweg ken nait deur debeugel. t
Is jagain agrarisch bedrief!
Dij manegegaitnog netaan;asder
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Toneelvoorstelling "Paradijs"
in Garmerwolde
Arno van derHeydenals Groninger boer
In samenwerking met Grand Theater Grenzeloosbrengt dePlaatse
lijkeCommissievan dekerk inGarmerwoldeopnieuweentoneelvoor
stelling indekerk. "Paradijs" iseen stukover emigratie enimmigratie
metindehoofdrollen debekende cabaretierArnovanderHeyden en
deItaliaanse actrice Sarah Ercoli. Op vrijdagavond 11 maart gaat de
deur vandekerkom 20.00 uur open staan en koffieen thee klaar.

Ton Heuvelmans

Heelgeconcentreerdtekendendekinderendeviergewelven,debogen,de
pilaren en de ramenna. (Foto:Auke G. Kuipers)

Vierentwintig kinderen van basisschool De Doefmat uit Groningen
hebben het plafond van de kerk in Garmerwolde in spiegelbeeld
nagetekend, Kunstenaar Egbert Pikkemaat (38) begeleidde dejonge
kunstenaars. Misschienheb jeeralover gelezen in de krant, want er
kwam heel wat pers kijken in dekerk.

Plafond kerk Garmerwolde
in de schijnwerpers

HilmaUbels

Wist u dat
Buurtvereniging "Tuss'n Daip en
Knoal"injuli 40jaarbestaaten (oud)
bewonerscontactopkunnen nemen
met Regien, tel: 050-3022018.

Nieuwe bibliobus?
Nee, geen nieuwe bibliobus. Het
grijze interieur is opgefrist en het
geheelziet ernuwat eigentijdseruit.

romans aangeschaften een handvol
informatieve boeken. Een overzicht
hiervan is gratis verkrijgbaar inde
bibliobus.Uiteraardzijn erookjeugd
boekenaangeschaft.Hiervan isgeen
lijstbeschikbaar.

AnneBenneker

Intieme voorstelling
De tekst van Paradijsisgeschreven
door Jan Veldman, Kloosterboer
rnaai van Arno van der Heyden. 'Ik
hoop op een vreemde, maar wel
intieme, mysterieuze, betoverende
kleinevoorstelling, waarindeverha
len van twee heel verschillende le
vens elkaar schampen', vertelt de
schrijver. Veldman schrijft momen
teelookhetscenariovoorEilandgas
ten,een film naareen van deboeken
van Vonne vander Meer.Derk-Jan
Kroon verzorgt devideobeelden en
deregie isinhanden van Bram De
Goeij,
"Paradijs" vrijdag11 maartom 20.30
uur inhetKerkgebouw,Dorpsweg in
Garmerwolde. Entree € 7,50. Kerk
open vanaf 20,00 uur. Reserveren
kan per e-mail:wbensan@hetnet.nl
oftelefonisch 050-5420729 of 050
5422635tussen 19.00en20.00uur.

Nieuwe aanwinsten
Indemaand januari zijn32nieuwe

LeenDirect
Bij de Centrale Discotheek Rotter
damzijn300.000 cd'steleen.Metuw
lenerspas van de bibliobus is het
mogelijkuwfavorietecd'senmuziek
dvefsaantevragenviaMuziekWeb.nl,
diestuurt vervolgensdeaanvragen
naar de bibliobus. Meer informatie
over deze service indebibliobus.

Reserverenindebibliobus € 0.70
Aanvragen bij Groninger bibliothe
ken € 0.70.Aanvragen buiten Gro
ninger bibliotheken € 2,35,Verlen·
gen, ook telefonisch (per abonne
ment) € 0.70. De tarieven gelden
voor jeugd en volwassenen. De boe
teisverlaagd (!)van25 cent naar 10
cent per boek per week.

In alle bibliotheken en bibliobussen in onze provinciegelden vanf 1
januari dezelfde tarieven voor reserveren, aanvragen en verlengen.

Nieuws van de bibliobus

Despelers
Arno van der Heydenbeweegt zich
al meer dan tien jaar in de Neder
landse cabaretwereld,maaktdeeluit
van hetTrio Kloosterooer,heeftver
schillendecd'sopzijn naamstaan en
isregelmatig opde televisietezien.
De jury van Cameretten noemde
hem,na hetwinnen van de Publieks
ende Persoonlijkheidsprijs'eenthea
terdier inhart en nieren'. In "Para
dijs" speelt Arno de rol van Derk
Paradijs,68,van beroepen roeping
boer. Landbouwer, aardappelrna
ker,herstellend van een hersenbloe
ding en inruste.
Zijn tegenspeelsterisdeItaliaanse
actrice en theaterrnaakster Sarah
Erooli.Zijspeelt Nina,zijnfysiothera
peute. Het thema van "Paradijs" is
emigratielimmigratie.Jefamilieuit
zwaaien,afscheid nemen of vluch
ten.Opgroeien inisolatie ofintegre
ren. Oud worden met heimwee en
herinneringen.

AnneBenneker

De Vereniging DorpsbelangenGar
merwolde zoektvrijwilligersvoorhet
opknappen vanons kerkhof. Ieder
een van t2jaarenouderiswelkom.
Voor de catering zal worden ge
zorgd.Wij zorgen voor een gezellig
samenzijn en een prettige sfeer.
Graagopgave van medewerkingaan
ons secretariaat Gerrie Zeedijk
Dorpsweg 30, 9798 PE, tel. 050
54 t5364.E-mail kan ook:
~netn
Houdt uwdorp leefbaar, doe mee.

Oproep

Kijk voor meer informatie over de
kerk van Garmerwolde op:
www.garmerwolde.net

Drempellende 2
Op 24 januarivondophet gemeentehuis eenhoorzittingplaats tussende
gemeente Ten Boer (vertegenwoordigd door mevrouw Pot en de heer
Lode),een aantal bewoners vande Schutterlaan en de'Commissie Herin
deling Schutterlaan'. Het gesprek verliep vlot en opbouwend en al de
volgendedag rond het middaguurwerd de boosdoener-deSpeedblocker
- door de gemeente verwijderd. Sindsdien wordt er ter plaatse aan de
Schutterlaan weerdoorgeslapen en stilgezeten,ende scheuren indemuren
zijntot staan gebracht. De gemeente zal indeplaatselijkepers verslagdoen
van de hoorzitting en de met instemming van alle aanwezige bereikte
oplossing.

Alsineen spiegel
De kinderen hebben eerst een tijdje
op hunrugindekerkgelegenom het
plafond op zich te laten inwerken.
Daarna hebben ze nietzomaar een
rechttoerechtaantekeninggemaakt,
maar het plafond in spiegelbeeld
weergegevenop eenstukkartonvan
25m I . Het resultaat leekwel een
spiegel opdevloer,waarin het pla
fond werd weerspiegeld. Heel ge
concentreerd tekenden dekinderen
de vier gewelven,de bogen,depila
renen deramen na. Egbert Pikke
maat volgt een cursus Beroepskun
stenaar indeKlas.
Met ditproject leerthij kinderen on
der meer dat het belangrijk isoude
dingen tebewaren.
De kinderen zijnvierkeer indekerk
aan het werk geweest en genoten
van het uitstapje.Een expositie sloot
hetproject af.
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Siem

Dorpshuis

"DE LEEUW'

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde OSO • 5416244

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Autorijschool
VRIESEMA

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Vamor L.M.I. ged iplomeerd

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. bOl/al} qarantie

ç~
<,~~ DAMES- EN KINDERMODE

~ Jolanda Spraakman

/

"Hendrik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (OSO) 302 34 17

. 1
Lageweg20

9798TGGarmerwolde
Telefoon050·5418610

LOONBEDRIJF

W. LODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooien strostaan
wijaltijd vooruklaar.

dé winkel voor oluw
Ondergoed· Lingerie
Beenmode • BodmotIe

NochtmotIe &
Damesmode

moofJ6f/mSB

Jasje
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

r/eskunr/ig or/vies
altijr/ aanwezig

Wi nkelcentrumlewenborg
Groningen

Tel./Fax IOSO} 5418995

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

In I~""NSTAL~

Post bu s 9 1
973f)AB Bedu m
Tel . (0501 JOl 23 32
www.vaatstra.n l
v.l.ltstra(i] vaa ts tea.nl

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: Ooste rseweg tb:: f!:.:- 9785 AD z uidwe lde Gr.
::. : : . Tel. (050) 301 28 32

www.vaat stra. nl
vaatsl raiè .vaatsr ra.nl

'\looie hrilkngluen lx-staan niet.

mooie ogen wel.

• tI<' llil'lI\\ ~ l l' gt' lll'ra1it'" gb lt,tI • superlicht en ultra dun

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

BOUW v.o .f.

Oude Rijksweg 11
9798 PA Garme rwolde
T (050) 5416501
F (050) 5419268
I www.havenga.com
E info@ havenga.com nBouwNed
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Foto van de maand
Voor detweedekeerinkorte tijdligtdebermvan deLageweg open.De glasvezelkabel lijkt als een strop omdeman
tevallen. De kabel isnodig voordebreedbandcommunicatie. (Foto:HenkRemerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind·redaclie :
Hillie Ramaker.Tepper
Dorpsweg 26 . 050·5415335
9798 PE Gannerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde·050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.],
Bij automatische incasso€ 10,40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijkwoensdag 23 maart
vóór18.00uur.

Agenda Zondag 13 maart Protestantse "De Soos"Kloosterkerk Thesinge;lS.00 uur
OSA·concert: EnsembleLuytceels
met "Muziek voor Kerk en Kroeg" - gemeentezaterdag 26 februari muziekuitMiddeleeuwenen Renais- De klaveriasavcrd inlebruari heeft

Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol- sance(o.a. JosquinDesprez,Onan- devolgende uitslag opgeleverd:
de; 20.30 uur:Jazz- en Bluesgroep dodi Lasso, Ludwig Senfl, William 1.Joke Vliem ......................... 5042
De Meul'nen Gina'sBand olBlues. Byrd). Entree € 3,SO, CJP/6S+ € 6 maart 2. Kees Wierenga ................. 488S
OrganisatieSwinging Garmerwolde. 2.S0 (kinderen tot 12 jaargratis). 10.00uur - Thesinge -ds.Pol 3.Henk Vliem ........................4873
Woensdag 2 maart Woensdag 16maart 9 maart (Biddag) 4.Jannes Ramaker ............... 4821
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol- Buurhoes,Ten Boer;20.00 uur:co- 19.30uur - Thesinge- ds. Volbeda
de;20.00 uur: Inlormatieavond RWZI lumniste Wieke Biesheuvel van het 13 maart Zoalsuziet. zijn destanden aanmer-
i.v.m. aanvraag vergunningen Wet weekblad LibelIe houdt een lezing 10.00 uur - Thesinge - dhr.Dijkstra kelijk lager dan vorig jaar. Dit komt
Milieubeheeren Wet Verontreiniging overhaarbelevenissen.(Gezarnen- 20 maart doordat erisbesloten voortaaneen
Oppervlaktewateren lijke avondNBvPGarmerwolde.Ten 10.00 uur -Garmerwolde -ds.Baas rondje minder tespelen.Hierdooris
Zondag 6 maart Boer en Ten Post) 24 maart (Witte Donderdag) ermeertijdvoor een gezellig praatje
Radio; live tussen 8.00 - 11.00 uur: Dinsdag 22 maart 19.30 uur - Garmerwolde -Ds. Vol- en zijn despelers optijd thuis.
HetdorpGarmerwolde istebeluiste- Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol- beda Lijkthetuookwel wat? Kom daneens
ren inhet Radio Noord programma de; 13.30 uur: Noten schieten SO+. 25 maart (Goede Vrijdag) de sfeer proeven. Iedere tweede
"Noordbrouk rechtsoaf". georganiseerd dor de Vrouwenraad 19.30 uur - Thesinge - liturgiecom- dinsdagvandemaand wordt erge-
Dinsdag 8 maart Woensdag 23 maart missie kaartindorpshuis"De Leeuw";aan-
Woonzorgcentrum Bloemhof. Ten Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol- 27 maart (Pasen) vang 20.00 uur.
Boer;14,30 uur:presentatie van de de; 20.00 uur: Voorjaarsvergade- 9.30 uur - Thesinge - ds. Volbeda Inlo:
politie voor SO+ over het Keurmerk ring DorpsbelangenGarmerwolde Jannes Ramaker,tel.OSO-541S33S.
VeiligWonen Donderdag 31 maart
Vrijdag 11 maart Kerkhörn,Garmerwolde;10.00 uur: Wist-u-dat. ..Kerk Garmerwolde; 20.30 uur: To- Koffiemorgen Noten schieten 50 +neeivoorstelling"Het Paradijs" • deinternationalebende van Hor-
Vrijdag 11 maart tensiajunks ook inGarmerwolde en
Café Molenzichl; 20.00 uur. Jaarver- Stoomfluitjes Thesinge heeft toegeslagen? Devrouwenraad van Garmerwolde
gadering Dorpsbelangen Thesinge. • ze het gemunt hebben op de organiseert op dinsdag 22 maart
Zaterdag 12 maart • Aangeboden: jongebloemknoppen,diezedrogen weer eengezellige middag voor SO+
tJopje.Thesinge;20.30uur:Colcan- Een zellstandige schoonmaakster in en inhun pijpstoppen. met noten schieten en bingo. Ook
non (Iers voor stamppot; en daarin Thesinge voor de vrijdagochtend. • ook bij u, ga maar gauw buiten mensen van buiten Garmerwolde
kun jevan alles aantreffen.) Zij ma- om de veertien dagen 2 à 3 uur. kijken... zijn van hartewelkom. Plaats:dorps-
ken vanallerleibestaandeingrediën· Belangstelling? Neemdan contact • De leestweek vanGarmerwolde huis "De Leeuw; aanvang: 13.30
teneen uitstekende muzikale Ierse opmet Frederika Woltman,tel :OSO- gehouden gaat worden op2ol9juli uur. Inlo: Etty Bouwman, tel. OSO-
stamppot. Entree: € B,OO 302444B. en men denkt aaneen waterspekta- 541 6S03

kei?
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