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Even langs bij ..... Dicky en Gea Ritsema
DickyenGea Ritsema wonen alweer vijf jaar in Garmerwolde, vertellen ze mij.Samen met hun twee zonen Richard (bijna 11) enRonaid (8).
Het is een mooie zomeravond en we zitten buiten ophel terras. AI pratend, koffiedrinkend enaantekeningen makend hoorjeafentoeeen
schip doorhetEemskanaal varen. Prima plekdaar. Dat vonden Dicky en Gea vijf jaar geleden Dok toen ze netéén jaar in Harkstede woonden.
Deze plekonderaan dedijkvan hetEemskanaal was zouniek datze eracuut verliefd opwerden en besloten Dm daar,geheel naareigen smaak,
een nieuw huiste laten bouwen. Het huis in Harkstede werd dusverkocht endebouwperiode brachten ze doorbij een broerin Lewenborg.

Richard, Gea, RonaIdenDickyRit5ema.(Foto:HenkRemerie)

Dickyis,samen metzijnbroersHink
en Jacob,deeigenaarvanhet bedrijf
Ritserna (Sierbestrating, Handel,
Havenen Transport).DickyenGea
wonen aan de Eemskanaaldijk
Noordzi jde in Garmerwolde (dat
mooie,nieuwehuis:alsjelangs het
kanaal loopt bijna halverwege het
sluisje endeGeweideweg).Beiden
helpen actiefbij allerlei dorpsaange
legenheden.zoals:trainen vande 0
ljesvanGEO,sponsoringV.V.GEO,
hulpmet machinesenmateriaal bij
hetNieuwjaarsvuuren nietteverge
tenbijdeHanengevechten.Sindsde
startvanRitsema-Sierbestratingaan
de Grasdijkweg, alweer drie jaar
geleden. adverteren ze bovendien
ook inde Garmer & Thesinger Ex
press.

Het bedrijf Rit5ema
Dicky verteltdaldezaakin1980door
zijnvader isopgericht. Destijdsbe
gon dat met het Transportbedrijf,
aan de EuvelgunnerweginRoode
haan. Hard werken indiebeginjaren
en veleuren achter hetstuur van de
vrachtwagens. Nederland zat toen
netaanhetbeginvaneen langjarige
recessie. De handelstak kwam er
eigenlijkvanafhetbegin alautoma
tischbij.Want datisleukwerk, zegt
Dicky en jekuntergoed mee verdie
nenals jehet tenminstegoed doet.
Gaandeweg is het bedrijf gegroeid
engegroeid.Zehebben nuvestigin
gen in Groningen, Garmerwolde.
Leek, Zuidbroek en Foxhol. Deze
laatste sindskort.Hetisdevoorma
ligeMaas-scheepswerf.Een enorm
terrein (3,3hectare met 6000 vier
kantemeteropslagloodsenen 1500

m2 kantoorruimte). Nieuw wordt de
Ritsema-vestiging indeEemspoort
te Groningen. AI metal werkenop
deze vestigingen circa twintigmede
werkers.Alsermeerwerktedoen is
wordterextra personeel ingehuurd.
Verder zijn ervijftienàzestien trailers
op de weg en heeft Ritserna nog
belangen inPolen (eenbedrijf voor
hout-enmetaalbewerkingmetcirca
vijftig manpersoneel)enwerken ze
samen meteenoverslagbedrijfinde
Eernshaven,
Vandaardathet moltovandeRitse
ma'sdan ook luidt:"Op allewegen
komjeRitserna tegen".

Voor geïnteresseerden:op internet
(www.ritsema-sierbestrating.nl)
staat uitgebreideinformatieoverde
transport-poot en ookover watde
handelstakallemaalindeaanbieding
heeft.Gajeop deze site naardetak
sierbestratingdan kun jezelfsvan
achter je computer "on line shop
pen".Allemogelijkestenen.flagsto
nes,klinkers,betonelementenenzo
voortzijnuittekiezenentebestellen.
Na een bestelling wordt deklant dan
direct opgebeld om af te spreken
wanneer die partij bezorgd moet
worden. Dicky vertelt trots dat een
vijftienjarige dorpsgenoot(JeIIeVos)

deze siteheeftontworpen.
Terloopsmeldthijookdatallebestel
lingenformeel viaGroningen lopen
want inGarmerwolde isverkoopof
ficieelniettoegestaan.De Provincie
doet hier moeilijk over omdat het
bestemmingsplan een agrarische
functie aangeeft. Zelfsbuitenrecla
me op deShowroom (wantzo wordt
de vestiging in Garmerwolde ge
noemd) is verboden. Ik moet van
Dickywel even vermelden, zegt hij.
dat degemeenteTen Boerwel van
goede wil is.
Hard werken is het, vindt ook Gea.
Geadoetnamelijkdegeheleadmini-
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Riëtte naar Amerika
Acht augustus ga ik voor vijf maanden naar Fort Worth, Texas,
Amerika voorstage. Heel ergleukennieteens meer zo bijzonder, Er
gaan steeds meer studenten naar het buitenland vooreen stage in
het derde of vierde jaar van een opleiding. Maar ergaan nietzo heel
veel studenten met een beurs van € 2500,-naar hetbuitenland voor
een onderzoek dat je helemaal zelfmag bedenken.

- -- ---

stratie vanhet bedrijf. Dat heeft in
middelszo'nomvanggenomen dal
het meestal op zes dagen werken
perweekaankomt.Vooralzomers.'s
Wintersishetietsrustiger. Datisdan
ook de tijd dat de familie vakantie
neemt. Gelukkig kan Geavanuit"kan
tooraan huis"werken.Datmaakthet

geheel wat flexibeler wat betreft de
werktijden. Endat heb jemettwee
zonen van omstreeks tien jaar wel
nodig,heeft ze gemerkt. Denkmaar
aanschooltijden,voelbaltrainingen,
verjaardagsparti~jes, enzovoort.

HenkVliem

Voordubbelrollen draaien de spelers hun handnietom.(Foto:Marry Braker)

Arena in boerenschuur

Open biologische dagen
Tijdens de landelijkeopen biologische dagen op 25en26junijl.ontvingen
Pieten Vera vanZanten heel watbezoekers op"Het Geweide Hor . Hier
neemtArien Baken een groepje mee hetveldin. (Foto:HenkRemerie)
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Originaliteit encreativiteit zijndekracht van toneelgroep "deRijge",
Elk jaar weer ishetverrassend hoe totaal anders denieuwe voorstel
lingweer is.De locatie isgelijkendespelers grotendeelsook. Herbert
Koekkoek ontbrak deze keer. Hij heeft een time-out nodig om
mogelijk in de toekomst weer toe te treden. Deze talentvolle speler
en mede-inilialiefnemer van "de Rijge" was wel actief binnen de
bouwploeg.

Ikwel
Februari2004 kreeg ikeenbriefvan
de Pabo gericht aan alle tweede
jaarsstudenten. Het ging over de
mogelijkheidom inhetderdeen vier
destudiejaardeel tenemen aan een
internationaal project "Certificatein
InternationalEducation"(Certificaat
in internationaal onderwijs). In het
derdejaareenstuktheorieen dan in
het vierde jaar voor ongeveer 20
weken naarde VerenigdeStaten.Je
gaat dingen doen in het kader van
vergelijkingeninhet onderwijs tus
sen Amerika en Nederland.Ook ga
je cursussen volgen en kijken op
Amerikaanse basisscholen.Tevens
was er een beurs beschikbaar die
een groot deel van de kosten zou
dekken.Erdoen zesscholen/univer
siteiten aan mee, teweten:Atlanta,
Texas, Pennsylvania(Amerika), Li
verpool (Engeland), Malmö (Zwe
den) en Groningen (Nederland).
Dat leekmij welwat,maarermoch
ten maar drie studenten meedoen.
Niet geschoten is altijd mis, dus ik
gingnaardevoorlichting en schreef
eensoIlidtatiebriefmetaanbevelings
brievenen een opstel aan debege
leider. Niet verwachtmaar tochuit
gekozen voor een gesprek en gese
lecteerd voor het project.

Watga iknudoen?
In het afgelopen derde jaar heb ik
twee cursussen op internet gedaan
dievooraloverde verschillen incul
tuur,demulticulturelesamenleving
en het spedaal onderwijs gingen.
Ook heb ikeen cursus gedaanvoor
het professioneel opzetten van een

onderzoek. Wat we inAmerika gin·
gen doen mochtenwezelfbesiissen;
de enige eisen waren dat het een
vergelijking tussenAmerika en Ne
derland moest zijn (liefst wel inhet
kadervanonderwijs)en datjeernog
een vreemde taal ging leren. Inmijn
gevalSpaans. Ikkrijg hierstudiepun·
ten voor,waardoor ikvrijstelling heb
van detheorievoorde periodedat ik
inAmerika zit.

Ikwildehet indesfeervanhetonder
wijs houden. Ik heb nu drie stages
achterde rug opverschillende scho
lenenheb daar veelervaring opge
daan.Dieervaringengaiknugebrui
kenom mijnonderzoekdaartedoen.
In het kort ga ikditdoen:het onder
wijs inNederland wordt steeds aan
gepast, op veel scholen wordt de
leerstofaangepastaan hetkind. Kin
derenwerkenveel individueel en op
eigenniveau en tempo. In Amerika
wilikgaan kijken hoehetdaargaatin
hetonderwijs.Ook met betrekking tot
moeilijk lerende kinderen en kinde
ren met een handicap.

Opdeuniversiteit,waar ikvlakbij ga
wonensamen meteen andere inter
nationale studentuitIndonesië.ga ik
tot begin december colleges volgen
enmijneigen onderzoekdoen.Daar
na ga ikdaarmijn kerstvakantie vie·
rensamen metElleke.Begin januari
komikterug waarna ikmeteenbegin
metmijnafstudeerstagevan dePabo
met een hoop nieuwe ervaringen en
ideeënover het onderwijs.

Riëttevan der Molen

Inde schuurvandeboerderij aande
Bovenrijgeweg is een arena ge
bouwd;een met zand bestrooidmid
dendeel vaneen strijdperk. Verwij
zingen naar voetbalclub Ajax wat
betreft dekleuren en despreekkoor
teksten zijnvoorbeelden van terug
kerende humor door het hele stuk
heen.Geestig isook devondst om
omgekeerde maatpakken tegebrui
kenals kostuums zodatdeschouder
vullingenalsschildenomhoog staan.
De hoofddeksels van halvevoetbal
len versierd meteen wc-borstel staan
de groepfigurantenalssoldaatlach
wekkend.
De door regisseurTon Rohde be
werkte Griekse tragedie"Ajax"met
hoogdravende betogen,strijdlustig
taalgebruik en filosofische teksten is
een bijzonderekeuze.Wat een enor-

meprestatievanhet zestal spelers
van dit amateurs-gezelschap: Jo
chum Admiraal.JanBoxem,Nellian
Dijkema, Yvonne Dubben, Guda
Faber en KeesFaber.Een belang
rijke rol speelde hetorkest vanaf de
hooizolder.Begeleidingvandelied
jes die een verrassende vernieu
wing zijn in het repertoirevan "de
Rijge". Het gaf meerwaarde en
aangename aanvulling in het stuk
metbombastische teksten.Evenals
de creatieve vondsten zoalsdego
dindievanaf een enormeschommel
het strijdtoneel observeerten beïn
vloedt. Zelfs voor dubbelrollen
draaien de spelers hun hand niet
om. Knap werk en een boeiend
schouwspel!

Truus Top



FredjeBouma

Mcu-tiAtu/

M~
Lageweg 13A
9797 TAThesinge
OSO • 5416272
WWWJomantico.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstaliing

.I Tevens Ier dekkinq:
de bewezen NRP5-rijpaardhengst
Romanticaendeunie/< goudgele
ponyhengst(l .48m)
Roman/ic Popcorn v.Romantica

Precies,dat dacht Fredje ook al.

inruim éénuur tijd vanhieruit opde
Dam ofhetBinnenhof staat.Maarde
waarheidispreciesomgekeerd. De
nooitgenoemde echteredenvoorde
regeringsplannen is datGroningen
gepland is als één grote slaapstad
voor het Westen. Inruim éénuur zit
jevanuit Groningenachter jebureau
inZoetermeer ofVoorburg, en datis
dehelftvande tijddiejedaarnu inde
file staat. Waarom dacht je dat die
Blauwe Stad zo intrekisbijwester
lingen?

De Blauwe Randstad

Voor vakkundige behandeling
vanuw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

'Het Noorden weetvóór 1 april 2006 welke nieuwe spoorverbinding
minister Peijs wil aanleggen tussen Groningen en SChiphof, aldus
het Dagblad. Vanwaar die haast en die gedrevenheid? Waarom wil
Den Haag, na demislukte ZweeftreinenHogesnelheidslijn, koste wat
het kost het Noorden ontsluiten, desnoods met de Superbus van
Wubbo Ockels? Oe enigeechte redenwaarom Den Haag per sehet
Noorden wil openleggen is nooit geopenbaard. Fredje legt het nog
één keer uit.

~

TOMMY

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(", 050 - 5421615

De krantenstaan ervolvan:verster
kingvandeeconomischepositie van
hetNoorden,verkortingvan dereis
tijd naar Schiphol voor de Gronin
gers. Behalve Fredje gelooft ook
prolessor Heertje daar niks van.
Waarom zou deregering plotseling
begaan zijnmet deregiowaarin ze
tot voor kortalleen maargeïnteres
seerd wasvanwege het aardgasen
hetondergronds dumpen vankern
afval enC02?

Hetantwoordiseven simpelalsont
hutsend. De reistijd tussenGronin
gen en de Randstad moet gehal
veerd worden,en datbetekentdatje

I T I

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

DebuurtagenrengemeenteTen Boer,
Harrie MeierenSimonDijksterfJuis

Vamor L.M.!. gediplomeerd

Tenslotte:een inbraakisvaakniette
voorkomen,doch alleswatdeindruk
wektdedaderhetzo moeilijkmogelijk
temaken. kanhelpen.
Tijdens uw afwezigheid kunt u ge
bruikmaken van debon indePoli
tiewijzer. Daarin kunt u aangeven
wanneer uopvakantiebentenwie
evt.desleutelhouder isvan uw wo
ning.Ookkan depolitieenigtoezicht
houden tijdensuw afwezigheid. De
dorpswachtennemen danafentoe
eenkijkje.Debonstaatoppagina54
vandePolitiewijzer(infoboekje),die
elkeinwonervan degemeente heeft
gekregen.
Rest onsnog Ueengoedevakantie
tewensen en een goedethuiskomst
zonder "verrassingen".

Autorijschool
VRIESEMA

het pand niet verlaten is. Denkbv.
aanverlichting,radiooftelevisie aan
laten staan,etc.
• Voor zover mogelijk geen waar
devo��e voorwerpen inhet zicht. Doe
geen kasten opslotwaarin zich geen
waardevollespullen bevinden. Wat
op slotzit. kan opengebroken wor
den en je hebt niets aan 'zinloze
schade'.

Theori ecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Examentraining
per computer

Inbraken buitengebied

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Hetadvies omwoningenaftesluiten
bijafwezigheid lijkt logisch,doch de
indrukbestaat datmen somsook is
binnengekomen zonderietsteforce
ren. Woningen en bedrijven in het
buitengebied zijnkwetsbaar,omdat
daarnu eenmaalde(sociale)contro
leminderaanwezigisdan inhetdorp.
(Boeren)bedrijvenzijnmoeilijkalte
sluiten. De buit bestaatdan meestal
uit gereedschappen vanuit een
schuur.

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244

De laatste tijd hebben er een aantal inbraken en diefstallen uit
woningen en bedrijven plaats gevonden in het buitengebiedvan de
gemeente Ten Boer. Het betreft hier veelal woningen/bedrijven aan
de rand, danwel buiten de bebouwde kom van o.a. Thesinge en
Garmerwolde envaak bij afwezigheidvan bewoners/gebruikers.

Overhet algemeenblijfthet advies:
• Bij afwezigheidhetpandafsluiten,
danwel bepaalde ruimtes afsluiten
waarin zich waardevolle goederen
bevinden.Hoeweldekansopbraak
schadeaanwezigis,dedader heeft
nu eenmaal meer tijd nodigom de
diefstal teplegen;
• Weesallert op'vreemdevoertui
genenpersonen'.Erissomssprake
vaneen donkerebromfiets(scooter
model), maar het gebruik van een
autolijktookaannemelijk gezien de
ontvreemde spullen. Meldtdepolitie
verdachte situaties (0900-8844);
• Ukunt ookdeburen vragen een
oogjeinhetzeil tehoudenwanneer
uop vakantie bent;
• Wekzoveelmogelijkdeindruk, dat
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Help!!! Het spookt!
Op vrijdag 8juli begeef ikmij tegen achten naar het openlucht theater
in Garmerwolde. Rederijkerskamer "Western brengt dit keer een
klucht met een wel heel wonderlijk gegeven.
Stel je voor: je bent een ongehuwde moeder met een nogthuiswo
nende dochter. Om de maandelijkse toelage van je suikertante in
Wellington veilig te stellen, heb je in de loop der jaren heel wat
sappige verhalen opgedist over je op een booreiland werkende
echtgenoot, je rugby spelende zoon eneen onmisbare butler annex
tuinman. Maar waar haal je die mensen opeens vandaan als tante
onverwacht komt logeren?

Het uitzicht vanaf de tribune op het toneeJgebeurenvan 'Wester".
(Foto:Henk Remerie)

HillieRamaker-Tepper

Slechtséén minpun~e : ikmisteonze
eigen sappige Groninger taal. En
daarin sta ikbeslistnietalleen!Maar
erishoop.Gerke heeftalspontaan
gezegd:' Ikwil intvervolg allain nog
mor Grunnegs proalen ..."

driedames uitRuischerbrug bereid
waren meetespelen;jemoetelkaar
helpen, niet waar??
Déglansrol vande avond is mijns
inziensweggelegdvoordejeugdige
GerkevanWeerden:hou het maar
eensvolom deheleavond deonno
zele schlemiel uit tehangen!

het weer werkt mee: hoewel hetom
19.00 uur nog regende, blijft het de
verdere avond droog. En met een
plastic zak • of kussentje - onder je
achterwerk, trekt het vocht van de
natte bibune niet omhoog en zit je
lekkerwarm. (Devolgendedag blijft
hetzelfsdeheledagdroog en hebben
demensen helemaal geenkrimp.)
Kees Jansen isals butler weer op
z'nbest, maar ook Henry Veninga
kan er wat vanmet zijngeschatje,
m'n liefje, m'nduifje ... En vlak de
damesniet uit!Wat eenuitgekookt
krengisdiefreule! En haar toneel
dochter isalnietveelbeter.Ookde
anderen zijnprima invorm.Fijn.dat

groeienze echterin hun rol en tante
genietmetvolle teugen van hethar
monieuze gezinnetje. Maar waar
om reageert nicht Emma toch zo
koel opdeavances van haar man?
En waar zijndefotoboeken? En hoe
zit het met diebutler?

Eendoldwazekomediemetveleleuke
momenten: erwordt dan ook meer
deremalensmakelijkgelachen.Zelfs

De vrijgezelle Baak (Henry Venin
ga) speeltzijn rol als liefhebbende
echtgenoot metplezieren weettan
tezelfs over tehalen geen maand
maar een heel jaar te blijven! Hoe
redden moeder en dochterzich hier
uit? Anna weet raad: tante is bang
voorspoken!

FreuleEmma(aliasFok~edeHaan)
pakthet welheel rigoureusaan!Als
degroenteboer toevallig langskomt.
slaat ze hemmeteen bloempotop
het hoofdenvoert dearme bewus
teloze man af naar het schuurtje.
Ook een bankmedewerker moet
eraan gelovenen krijgt ervan langs
meteen dikke stok. Dochter Anna
(Betty Boer) neemt het 'broertje'
voorhaarrekening en lokt de-niet
altesnuggere -zoon van degroen
teboer met een listnaar hun huis.
Maar de tijd dringt! Tante Lydia
(Janna Hazeveld·Maat)zitalhoog
en breed met een kopje koffie op
hetterras.als deheren nog moeten
worden geïnstrueerd. Geen won
der dat ze in het begin de raarste
dingen uitkramen! Gaandeweg

Schoolverlaters
Thesinge
De schoolverlatersvanCBS DeTil in
Thesinge. Boven: Sandra Kol,
JeroenGroothoff,MichielAdmiraal,
EllenKruizenga.Folkertvan Zanten
en Bennievan Zanten.Midden:San
dra Sarfo,Vincent Boswijken Maar
ten Tromp. Onder: Kim Oudman.
Sandra Kol en Kim Oudman gaan
naardeGroene School, deanderen
gaannaar hetWessel Gansfort Col
lege. (Foto:Wolter Karsijns)
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIffURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

www.nijdam .nl

Oslo weg 126
9723 ex Gr on ingen
T(OSO) S421890
F(OSO) 5423778
Iwww.kuilre iniging .nl

VERSTOPP'NG?
A'armte'efoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolonlsloppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.·inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p:Tft KUIL'j,#,:, 'd
'
:(€fl j #;'·1 ''ij

Rijksweg 15

Garmerwolde

Koldi ngweg 5 - 9723 HL Groningen
(Indus trieterrein De Driebond)

050 • 5498416

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAM

Bovag-lid- Of! SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en acceso ires leverbaar

Prima service en reparatie

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

:: ~::: Oosterseweg lb
:: ~:. 9785 AD Zuidwo lde- Gr.
.:••:. Td. (050) 30 1 28 32

wwwvaa ntra.nl
vaa ts t ra'~ vaarstra.nl

elektrische installaties

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

HOf5TEDE-

,

.. / ,~, SC!-iILDERS v.O.f.

\, ~'" :~\ " .

\- ' \
\- ~ ~

~\~\~
\ ~\Jf\ · '\~~ ~A

.iJ) \ ».:®~~
G.N. SchJtteriaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

L
fr -4:JI
~

6 CfA Iijk +-Io~+

jv\cc\Gc l,,~C\kc " ij
Gespecialiseerdin

boekenkasten en tafels
Restauratievan Antieke meubels.

Bezoek opma. trn vr;na (tel.) afspraak
zaterdags bent u de geheledagwelkom

Dorpsweg 58• 9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580· F (050) 5494579

terk in senioren fauteuils

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

SINDS 1932
" If?r.,..-=-==--=-~
WONINGINRICHTING

Bijons een grotekeus

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

Telefoon :
Fax
Email

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
'NWW.vishandelsmit.nl
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Roefelen in het Ten Boersterbos. (Foto:Jan-Willemvan Gellen)

zaterdag 2 juli hetwas het weer zover: de schoolkinderen van de
gemeenteTen Boer gingenweerroefelen. Kinderenvanafgroepdrie
hadden zich opkunnen geven voor deze dag. Garmerwolde was dit
jaar het te bezoeken buitengebied.

GeerlevanderVeen

gemaakt?Het wordt inde smederij
voor jegedaan.
Hoe smaakt ook alweer een goed
glas bier? Huiskamereafé 1Jopjelaat
het je proeven.
De open tuin vanMenno en Dieneke
isnetals elkjaarweer een publieks
trekker. Fantastisch, wat mooi, wal
een werk. Maar ook: het zou mijn
type tuinniet zijn.
Ookopen opdeze dagMetaalatelier
Herbert Koekkoek, al ligt dat voor
sommige mensen een beeije uit de
route. Maar, indien niet geweest.
nog tot 26 september zaterdags en
zondags tussen 13.00en17.00uur
tebezoeken.
De zon laat zich zien en de regen valt
inhetoosten van Nederland.Tevre
den dames opeen bankje.Wat zou
dat bankje eigenlijk kosten?Niet te
koop,dat kan ookop een kleinscha
lige tuinfair als deze.
Vooreen zinken bak komen kopers
terug,dorpelingenhebben hungeld
vergeten en weer anderen komen
terug voor een glaasje rade wijn.
Sfeervol, dat ishet juiste woord.
Tevreden standhouders. tevreden
bezoekers. Niettewarm,niettekoud.
De Tuinfair in Thesinge was een
succes!

Deorganisatoren vande Tuinfair, WillekeenAnjaHuistra.(Folo:Geerlevan
der Veen)

zaterdagmorgen 25 juni 6.00 uur, onweer waait over Thesinge. Hoe
zal het weer zich gaan houden vandaag tijdens de door Anja en
Willeke Huistra (La Bloem) georganiseerde Tuinfair?

Het isevenvoor tienen. Standhou
ders richten hun kraam in met de
diverse spulletjes en ervallen nog
een paar regendruppels uit de bo
men. Heel flauwtjeskomtafen toede
zon omde hoek kijken. Zijn ze al
klaar?
10.00uur, 'tisdroog.Detuinfairkan
beginnen! De eerste bezoekers lo
pen binnen. Op zoek naar mooie
dingen. Een halssieraad, een vaste
plant, een mooi stuk uit de Pot en
Mand collectievanLa Bloem ofnet
datoude stukzeep watzo herinner
deaan vroeger.
De tuinvan Anja Huistra ligt erfan
tastisch bij.Zitjes her en der maken
hettoteengezellig geheel.Van heer
lijkrustigachterindetuinmetuitzicht
overdelanderijen,totknustegende
achterkant vanhet huis,dichtbij ge
bak, snoep en koffie.
In de loop van de dag wordt het
drukker. Niet alleen Thesingers of
bezoekers van www.labloem.n! ko
men langs. dankzij berichtjes inde
regionale/provinciale media ook
mensenuit deverreomtrek.
Steeds meer mensen in het dorp
brengen ook een bezoek aan de
Oude Smederij,Galerie Binnen Zijde
Buiten,'tJopjeofdeKloosterkerk. Je
zietze lopen met het opde tuinfair
gehaalde plattegrondje.
Hoe werden spijkers ook al weer

Tuinfair

Jan-WillemvanGellen

Het groepje waar ikbegeleider van
was bestond uil: Hanna Boes,Den
nis Lade,Joël Ubelsen Maarije van
Geffen. Om 9.00 uurwarenwe bijhet
gemeentehuis van Ten Boer. We
waren nietdeenigen,wat een hoop
kinderen! Afgezien van de gebrekki
ge geluidsinstallatiehadden deorga
nisatoren het perfect voor elkaar,
mijncomplimenten.
Eerst zijnwe naar staatsbosbeheer
geweest. Hiervoormoestenwe naar
het TenBoersterbos. De boswach
ter vertelde wat over het bos enhet
onderhoud.Tussendebedrijvendoor
heeft hij ook nog een stroper gear·
resteerd.
Als tweede zijn we naarde dans
schoolgeweest inhetBuurhoes.De
dansjuf deed wat danspasjes voor.
Iedereen mocht het nadoen. Het
afsluitende gedeelte, waarinieder·
eenineen kring moeststaan en dan
naar elkaar toe rennen, was bij mij
favoriet.Dat luktmij tenminste ook.
Als derde activiteit zijn we naar de
tennisclub geweest. Hierkon ieder
een een balletje slaan. Het viel de
meestenog nietmeeomde bal goed
teslaan.Tennisismoeilijkerdanhet
op televisielijkt.
Ik heb aanHanna, Dennis, Joël en
Maartjegevraagd ofze het leukvon
den.
Ja,zevondenhethartstikke leuk.dus
volgend jaargaan we weer!!

o frnlm:.g

Roefeldag

Wat is roefeldag eigenlijk?
Ik heb even wat informatie vande

site vanJanije Beton gehaald:
•JantjeBeton vindthet heelbelang
rijkdatkinderen zich ook inhun vrije
tijdontwikkelen, zadatze voorbereid
worden op een actieve deelname
aan de samenleving. Janije Beton
initieerde daarom de Jantje Beton
Roefeldag. De naam Roefeldag komt
van het Belgische woord 'roefelen'
wat 'snuffelen' of 'ontdekken'bete
kent. Opde JantjeBeton Roefeldag
mogen kinderen een kijkje nemen
achter deschermen van allerlei ver
schillende beroepen. Tijdens het
bezoek mogen ze zelf de rol van
bakker, brandweer, apothekeretc.
vervullen.lederjaargaan inarea 120
Nederlandsegemeenten zo'n30.000
kinderenopontdekkingstochtbij meer

)'

dan 4.000 bedrijven. in-
l)' stellingen: organisaties
,. r en verenigingen, ofte-

, ' wel:de Roefelplaatsen.
Deorganisatievande Roe
feldag isinhanden van de
lokaleRoefelcomités. Een

Roefelcomité bestaat uit en
thousiaste vrijwilligers. die de
JantjeBetonRoefeldag elkjaar

metveelplezierorqaniserenl"
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TEN BOER

DrGgisterij - Parfumerie - RefGrm -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

CAIEi"
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (aSO) 541 40 40

L..- . ~ _

HOVENIERS· &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANL EG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & f ruit
• aardappelen f;:;:.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921 / 5418462

Fax (050) 4042922
Goedengezondvande bcerengrond

JPCOM
computers

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dor psweg 59 garmerwolde

Ook voor reparaties &upgrades

RI~fS;EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

UI (=-:. ---:: -=.: :: :::: :- -- - -:.- .:-_- :-::-.:-::-=-~~

r~ 1 I I Installatiebedrijf
I 1 1 I I Thesinge V.o.f.

I
11

' I I •• GElaesktra Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge

I
11 I I

•• wcvater Tel. 050 . 3024536
Fax 050 - 3024693

1__Ji l_.I : ~i;~bedekking

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-393504

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAMCHD / 0.~

Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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Zomerfeest in Thestage
Woensdag 13 juli was hetweer zover.Zomerfeest inThesingegeorganiseerddoorbasisschool deT.i1. ~e ~chool wordt verbouwd, krijgt een
keuken erbij die ingericht moet worden. De opbrengst van het zomerfeest wordtbesteed aan de mnchtmg van de keuken.

Hetkaasspe/; drie keergooienmetdriemuizen (Foto: LucieKol)

Martini Manege

Het was een prachtige dag. dus
haddenwij veel zin inhet zomerfeest.
Onze kinderen waren heel erg en
thousiasten konden haastnietwach
ten tot het 17.00 uur was.
Erwarenweerleukeactiviteiten.Het
valt me iederjaar weerophoe crea
tief en inventief het team is in het
bedenkenvan spelleljesvoorjong en
oud. Ze weten precies hoe ze hun
jonge en oudere pupillen moeten
enthousiasmeren.Hetkaasspelwas
voor vele kinderen een echte trek
pleister. Drie keer gooien met drie
muizen. Behaalje10punten dan heb
jeprijs.Onzezoon was ernietbijweg
teslaan.Wattezeggen vandefruit
machine?1Drie robots dieop com
mando een stukfruit uit hun mand
halen, halen ze hetzelfde fruit dan
heb jejeinleg van€ 0.10terugplus
nog € 0,40 winst.Snelgeld verdie
nenlijkt het. maardatviel somsnog
viestegen hoor.Iniedergevalhadje
wel lol. want derobots maaktenge
luiden warenheel enthousiast. Had
denvaak ook nogdeslappelach.
Verderkon jeeen gezonde fruitspies
metfruitnaarkeuzemaken.pannen
koeken.hamburgers.ijsjes.frisdran
ken, soep. grabbelton en nog van
alles meerkrijgen.
Aan hel eind van de avond nog de
trekking van deloterij.We haddenal

Sloten gekocht, maar jufMinny wist
mijn man ervan teovertuigen dathij
nogSextra loten nodighadom van
een prijsverzekerd tezijn. Enof ze
gelijk had.hijgingnaarhuis meteen
prijs!!Omongeveer acht uur gingen
we met een voldaan gevoel naar

huis. Wat was het weer een leuke
afsluiting vanhet schooljaar.

Saskia Eigin.
moedervan Chesron enRogjer

Schoolverlaters Garmerwolde
De schoolverlaters van de OBS Garmerwolde: Sander Vos. Michiel van
Bruggen, Liz vld Giezen en Ricky Kosse. Zij gaan allemaal naar het
Rölingcollege, locatie Belcampo inGroningen. (Foto:HenkRemerie)

Opwoensdag6juli was hetweerzover;dejaarlijksediploma-enwedstrijddag
opdeMartini Manege. 'sMiddags werdervoorhetdiploma1en2gereden.
wat voor de kinderen altijd weer enormspannend is; heb ikhetwel goed
gedaan,mijn paard wildenietechtlekkermeewerken.Maarbijdediploma
uitreikingbleek dattoch iedereen hetfelbegeerdediploma had behaald.
Vanaf 18.00 uur werden de dressuurproeven gereden. Ongeveer 75
kinderen/volwassenenhaddenzichhiervooraangemeld.De dressuurproe
venwerdenbuiten gereden engezien hetaantaldeelnemersindeverschil
lende proeven.vielnietiedereen indeprijzen.Maar iederedeelnemer ging
inelkgevalmeteen rozetnaarhuisendepuntenlijst. Zo kwamerrond 22.00
uur eeneindeaanweereen spannendedagop demanege.

Karla Pos/ma

8



G.N . Schuneelaan dé
9797 PC Thesinge
relefoon (050) 302 13 19
f,. (050) 302 11 82
mobiel 0651 533772

finan ciële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

U'M' adres voon

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en parti culie r
hendel In:
• Pstiet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoonn eubelen

• Enz.
• "Top way " prot . aluminium

steigers , trappen en ladders

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

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA
~.......-~~

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kolle rijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

GA R ME RW O L DE
& (0 50) 5.12.1962

b.g.g . 06-20 188706

KI(/1111'verzorging
Diergeneesm iddelen
en -benodigdheden

Veeservice
R. van der Woude

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

VOORAL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N••'r••••tl...n

Lageweg 22Garmerwolde
(050)54215 35

zoals:Slooronderhoud,
Maaikorven, K!epelmaaien.
Groot pakpersen, Grondtranspott,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten.

~
~

..: (;!'~"ç

U DAMES- EN KINDERMODE-
"""" ]o landa Spraakman

'- Hendrik Westerstraat 26 - 979 1C T Ten Boer

/ " Telefoon (050) 302 34 17

@ Belga F-.e t sen ""k~""'. ''''''' .' ...''00''K8JUit 272. tl733 CT
• 050 -542 22 52

- Groningen .....F..·'"CI"m'~ " '
RUI(fI l!IfI rTlI1is pwtcwe n'Ogen zijn niet standaard,

onze contactlenzenevenmin.

• moderne co n tac t lc n ....yste mc n e ~cd ipl(} 111Cc nJc ..pe etallsten

Gazelle

Batavus

Scott-USA
Be-One

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tlenzen - Hoo rtoestellen

\Vin l~eIcentrum Lewenborq
Kajui t 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfietsen
Woon -Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mounta inbikes
Hybr ides
Vouwf ietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen
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Twee dagen dorpsfeest in Garmerwolde! Veei Garmerwolders, maar
vooral dejeugd denk ik, hebben zichprima vermaakt. Mooi weer en
een leuke feesttent waarin van alles gebeurde. Hoogtepunten waren
de vossenjacht voor de jeugd op zaterdagmiddag en 's avonds de
band BOTOX. De feesttent stroomde alsnel volentot laat indenacht
werd er volop gedanst.

Winnende team vossenjacht
Willard Wigboldus.BasDuursema.OscarHeslinga.MichielvanBruggen en
HenkWigboldus

~~. ~; •.~"." ..!l'#...".J..~,'J.,-.~~ " ~;-:-'-E·~-·~m~~~~_..L~ " . _ . _ - - . ' G~rmerlNOld e ..

HenkVliem

Uitslag "Garmerwolder Loterij"
Eersteprijs € 125gevallen oplotnummer 1449:R. Haas Groningen
Tweede prijs € 50. twee stuks, gevallenop lotnummer1592: M. Dijkslra
Groningen enop lotnummer950:LansinkGarmerwolde
Derdeprijs € 15. drie stuks. gevallenop lotnummer 1073: A. Kattenberg
Garmerwolde. op lotnummer561 : R. VosGarmerwoldeen op lotnummer
115: K. Pestman Garmerwolde
Vierde prijs€ 10,vier stuks.gevallen oplolnummer161 :K.Miedema Nije
Beets.oplotnummer400:H. Hofstede Thesinge.op lofnummer 11 06:M.
Burgering Garmerwolde en op lotnummer505: D. Dijk Leek.
Alleprijzen zijn inmiddelsaandewinnaars overhandigd.

lmD Hoera,de "vos·isgevonden tijdens de jachtbijhethuisvan R.Klei.
(Foto:HenkRemerie)
lmIIAlle acht vossen en drie agenten op rij. (Foto:feestcommissie)
....COrina LodeenHanna Boes zingen enthousiastmeemetkaraokein
de feesttent.(Foto:Henk Remerie)
lI!llII Kinderdisco.(Foto:Henk Remerie)

Dorpsfeest Garmerwolde ·
een terugblik in foto's



Iedere morgen trekken een aantal Garmerwolders hunbaantje in het
Damsterdiep. En ookdejeugd vertoeft regelmatig inhetwater. Maar
is dit eigenlijk wel verantwoord?

Goedgekeurd zwemwater!

EengoedberichtvoorGarmerwolde!HetwaterinhetDamsterdiepkrijgteen
ruime voldoende' (Foto:AukeG.Kuipers)

HiflieRamaker-Tepper

van hetbordje 'goedgekeurdzwem
water" bungelt dhr. Bleker met z'n
benen inhet water. Zal hij ??? Ja!!
Lachend springt hijerin ...

over het moment; als het een tijdje
erg warm is geweest, kan de toe
stand wel heel anderszijn:
Na het voorlezen van een zelfge
schreven ode aan het Damsterdiep
(in het Gronings!) en de onthulling

Jan Wigboldus,devoorzitter van de
Vereniging Dorpsbelangen,heetde
heren Jurjens (wethouder gemeen
te Ten Boer) en Bleker van harte
welkom. Hoewel hij blij is dat het
waler nu officieel is goedgekeurd,
maakte hij zich niet echt zorgen. Hij
hield zich vast aan een uitspraakvan
dhr.Doevedans: "Asdij planten doar
gruien kinnen, din liekt hel oardeg
schiermettwotter." Ookdhr. Bleker
leekhetwel 'oardegschier",maarnu
weten we het zeker. 'Het is geen
zwembad, maar je loopt er geen
beroerde dingen op. Er isuiteraard
geen toezicht en het isook niet raad
zaam om ermet jeblote voeten inte
gaan:jeweet maar nooit, wat erop
debodem ligt. We pralen natuurlijk

Deze vraagkwam terloops aan de
orde opdelaatste voorlichtingsbij
eenkomst over de smeerpijp. De
GGD stelde dat het water in het
Damsterdiep geen zwemwater is
omdat het niet officieel is goedge
keurd.
Welnu, daarissinds vrijdag 15 juli
verandering ingekomen! Het water
is onderzocht en dekwaliteit blijkt
ruim voldoende! Op maandag 1Bjuli
kwam gedeputeerde Henk Bleker
naar Garmerwolde om ditheuglijke
feit persoonlijk mee tedelen. Dhr.
Bleker leek op allesvoorbereid.Ge
kleed inkorte broek riep hijmeteen
na aankomst provocerend tegen
een aantal belangstellenden: "Ja,ja
... ik vertraauwjoe hiernait ..."

Geen vervuiling door smeerpijp!
Op de informatieavond over de smeerpijp in het dorpshuis te
Garmerwolde d.d, 11 juli jl. isdezaal lang nietvol.De uitslag heeft al
inallekranten gestaan,duswaarschijnlijk geloven demensen hetnu
wel. Niettemin zijn de officiële instanties breed vertegenwoordigd;
ookdegemeente laat zich van haar beste zijde zien.

Eris geen ernstige vervuiling in of
rond Garmerwoldeaangetroffen. Uit
dearchieven isniet goed teachter
halen,welke sloffenerzijn geloosd.
Het drenken van vee wordt echter
afgeraden door de Gezondheids
dienst voor Dieren; met name het
hoge ijzergehaltevan hetwater zorgt
ervoor dat ze kopergebrek krijgen.
Ditkoml nietdoorderioolpersleiding.
(Hoewel ...deze iswel van ijzer ...)

Volgens Jan Wigboldus ligt hier nog
een schone taak:doorspoeling van
sloten. Het waterschap is tenslotte
verantwoordelijkvoordekwaliteit van
het oppervlaktewater.
De groenten uitde tuinen kunnen
normaal worden gegeten;erisgeen
gevaar voor de gezondheid. Het
zwemmen in niet-gecontroleerd
zwemwater isnooit aan teraden,dus
ook niet inhet Eemskanaal ofDam-

sterdiep. Door oppervlaktelozingen
die ooitzijn gepleegd, zou jenog wel
iets indebodem kunnen vinden.

Juridisch gesproken isergeen plicht
om depijp tesaneren.Het spul liegt
erechter niet om en uiteindelijk zal
het toch tot een sanering moeten
komen. Het verwijderen van depijp
langs het Eemskanaal brengt nogal
wat complicaties met zich mee. Rei
niging en daarna opvullen met spuit
beton lijkt een goede optie; ditkan in
1Y2tot 2 jaar worden uitgevoerd.
In deloop van september volgt een
plan van aanpak. Erkomen waar
schijnlijk nog tweevoorlichtingsavon
den: eenije indestad en eentje inhet
buitengebied. De Klankbordgroep
blijft tlmseptember/oktober van ad
viesvoorzien.

Geen oplossing voor Havenga
Helaasbetekentditnog geen oplos
sing voor defamilie Havenga.Maar
daarhadden zeeigenlijkook niet op
gerekend.Ze zoeken het meer rich
ting zuivering ; denk aan de opper
vlaktelozingen,het overwaaien van
vervuild slib, denodige "bedrijfson
gelukjes".....Vroegerwarendevoor
schriften lang niet zo streng als nu!
Zelfs de bomen rond deboerderij
hebben het loodje gelegd, dus er
moetweldegelijk iets ernstigsaan de
hand zijn geweest .....

HillieRamaker- Tepper

Met veel nieuwe beelden Uil eigen metaal areher

er"! vanenkelagasl·exposanten

Open: Juni Vmseptember op zaterdag en zoooag

tussen 13 en 17 uur en op ajspraak: 05Q.3024869

ot tlerbertkoekkoek @P/anet.nJ

www.herbertkoekkoek.nl

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

Ruime collectie fami liedrukwerk
Ontwi kkelen en drukken
van visitekaart je tot complete huissti jl:
Text ieldruk, zwa rtwit- en kleurkopieën :
Boeken, progr ammaboekjes, gidsen, :
per iod ieken, f lyers etc.

Komeens langsvoor eenvrijblijvendadvies.

Ideeën uitwisselenkan verfrissendwerken

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[] UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule .nl

.aar
dal' ,S \

..~ meer ~oer

.. _ \" 'te" \
ee" 'oe9P~ bu\te" ·

' r daar
e" 'Ie
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Folograaf Theslnge:
Wol!er Karsiins 050·302 20 71
Elnd·redactle:
Hillie Bamaker-Iepper
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 Becurn-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bij automatische incasso € 10.50 p.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 17augus
tus vóór 1B.OO uur.

De bouwput inde L. van derVeenstraat oefent eenmagische aantrekkingskracht uit opkinderen ofzouden
hierstiekem kaboutertjes aan hetwerk zijn?(Foto:HenkRemerie)

Vanuit een "Hanig Bedum"
Een ietwat vreemde titel; van een vreemde vogel? Ik leghetu
verder in dit stukje uit.

Wist-u-dat ...
• decollecte vandeMaag Lever
Darm Stichting in Garmerwolde
€ 163 heeft opgehaald?

Protestantse gemeente
7 augustus
11.00 uur Ten Post. Mw. Euwema
14 augustus
11 .00 uurThesinge,Mw.Meihuizen
21 augustus
9.30 uur Garmerwolde, Ds. Meyer
28 augustus
11.00uur Thesinge, Ds. Volbeda

Vanuit Beijum naar Thesinge, datwas debedoeling. Ondanks vele
handtekeningen van dorpsgenoten ommij inhethuis van mijn vader te
latenwonen,isdathelaasnietgelukt. Terugging ook niet, dus nu maar
(tijdelijk) inBedum.Iserdannog ietsveranderd? Jazeker,behalvedan
de "ij"ineen "d": het adres! R. Prinsstraat 1,9781 JJ Bedum.

Langsdezewegwilikalle handtekeningzettershartelijkbedankenvoor
dezespontaneactie!
Voorlopig dusinBedum,zoals het nu lijkt.Enbevaltdat?Ja,om eerlijk
te zijn,goed. Vooral voor iemanddieniet inhet bezit isvan een auto,
isBedumeen ideaal dorpenvanalle gemakkenvoorzien.

Tot slot:detitel boven ditstukjeslaatopBedum,oflievergezegd opde
torensvan Bedum.Hel unieke feit doetzich voordatdedriekerkenvan
Bedum,dichtbij elkaar gelegen;
• dekatholieke kerk (Maria tenHemelopneming)
• dehervormde kerk (Walfriduskerk metzien schaive toren)
• de gereformeerdekerk (Maranathakerk)
allen als bekroning een haanopdetoren hebbenlGelukkigkraaiendeze
hanen nietindemorgenstond,dat wordt overgelaten aan deklokken
en dievan deMaranathakerkheeftnooit een klok horen luiden en weet
waarschijnlijkookniet waar deklepel hangt!
Tot ziens inThaisn!

Jakob vanderWoude
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Reconstructie L. van der Veenstraat
Uheeft het allenongetwijfeld algemerkt: de reconstructievan deL. van der
Veenstraat isbegonnen.Zelfs,zoalsbeloofd, nog eenpaarweken voorde
bouwvakvakantie.Destraat staatal eenpaardagenopz'nkop en vormt met
aldat zand nu een ideaal speelterrein voor kleine kinderen. Vanmorgen
hebben zeop de kruising metdeDorpsweg een grootgatgegraveneneven
later stond daarin al de eerste grote hoofdput. Die put moet t.z.t. het
aansluitpunt worden met de riolering onder de Dorpsweg. Tijdens het
graatwerk bleekdat een elektriciteitskabelna eenpaarjaren vrijweldezellde
kleuraanneemtals deklei inde Garmer
wolder bodem.Niet te zien dus voor de
machinist. Met als gevolg een strocm
storing voor eendeel vanGarmerwolde.
Opmerking: mijn huis zit net aan de
andere kant vandestraat. Anders had
uditstukje tekst nooitonderogen gekre
gen.

Henk Vliem

Het eerstestuk(een bodemplaat) van
de nieuwe rioolleiding isgeplaatst.
(Foto:Henk Vliem)


