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"De Scheuvel"
De ijsverenigingvan Thesinge sinds 1920

Er is met man en macht gewerkt
aan deverlichting. Eerstwaren er
houten palen opde ijsbaan maar
die zijn inmiddels verrot. Daarna
stonden er enkele winters bouw
lampen op de dijk maar dat was
geen succes. Inmiddels zijn er
prachtige nieuweverlichtingsmas
ten geïnstalleerd.

kan de caravan van de rijdende
kapper overgenomen worden. AI
gauw blijkt deze teklein.Men heeft
alsverenigingdewensereen per
manent verenigingsgebouwtje te
plaatsen. InEenum wordteenhou
ten gebouwtje uitgezocht. Een
groepje vrijwilligers gaat schi lde
ren en helpt met het opbouwen.

Bijdeijsbaan moeten ookwatvoor
zieningen komen. Eerst worden
wat banken neergezet, en later

Hetbestuurvan DeSCheuvel:v.l.n.r. WimRitsema,BertvanHuis.HansvldBrand..FokkoOudman.MartinWieringa
envooraan Bertus Kol en Trieneke SChuppel1. (Foto:WolterKarsijns)

vinga.Uiteindelijk kanerindewin
ter van 19650pdebaangeschaatst
worden. Het land wordt nu van 1
decembertot eind februari gehuurd
van Reindervan der Veen.

Wat is ermooier dan in een dorpeen eigen ijsvereniging te hebben met 207 leden. Het bestuur telt7 personen: Wim Ritsema (voorzitter),
Bertus Kol(technische man), Martin Wieringa (secretaris),Trieneke Schuppert (penningmeester)enbestuursleden Bert van Huis, Hans
van denBrand en Fokko Oudman. En natuurlijk alle 40 vrijwilligers! Wim Rilsema is al 25 jaar bestuurslid van de ijsvereniging, je kunt
zeggen wat je wilt, maar hetmag weleven genoemd worden. Ook deanderen zijn al lang aan deijsvereniging verbonden. Als je iets wilt
doen voor hetdorp en je bent zelf, met alle andere bestuursleden enthousiast dan gaat het vanzelf, dan zijn de jaren zomaar voorbij.

Geschiedenis
1000 jaargeleden ofeerder begon
menteschaatsen.Zehaddennog
geen ijzeruitgevonden dusschaat
sten zeopbollen vangeslachte of
dode dieren. Die maaktenze een
beetjescherp.bondenzemettou
wen vast onder hun voeten en zo
kwamen ze al een beetje vooruit.
Toen er ijzer werd uitgevonden
wareneralvrij snel ijzerenschaat
sen in plaats van schaatsen van
bollen.
Nederland is het enige land waar
zoveelmensen schaatsen.Ook in
Noorwegen schaatsen veel men
sen maar lang niet zoveel als in
Nederland. Er ligtdaar meestal te
veel sneeuw op het ijs.Hetzal uniet
verbazen dat deschaats inNeder
land isuitgevonden.

In 1879 wordt inGarmerwolde ijs
vereniging Presto opgericht. Men
schaatst dan nogophet Damster
diep. In 1920 wordt De Scheuvel
opgericht.eeneigen ijsvereniging
in Thesinge. Wie de naam "De
Scheuve"1 bedacht heeft isnietbe
kend. Een ijsbaanwas ernogniet;
erwerdgeschaatstop hetMaar.Je
moet immers eerst een geschikt
stuk grasland hebben anders kun
jenietsbeginnen.
In 1962-1963 worden er plannen
gemaaktvoor eenijsbaan. Erkan
landgehuurd wordenvanboerHa-



Op naar de Weissensee!

dernaarhuistelaten gaan. Meteen
beetje geluk stelt Gerard Kingma
eenmooie foto ter beschikking die
extra geld in het laatje brengt.

Het isnatuurlijkheel mooi datjeals
dorp een eigen ijsvereniging hebt.
Dankzijdeleden,alle vrijwilligersen
hetbestuurishetnogmogelijkditin
stand te houden. Een ieder kan
begrijpen dat alles wel kosten met
zich meebrengt. Eigenlijk moet er
een andere gemotoriseerde

sneeuwschuiverkomen.(Wie heeft
de gouden tip??) Een stenenge·
bouwtje is ook een wens voor de
toekomstomdathethuidigehouten
optrekje, wat we nuhebben, veel
onderhoud vraagt.

Veel dankaan alle mensen dieerelk
jaar weer voor zorgen datwijkun
nen schaatsen op de ijsbaan 'De
Scheuvel".

Hetty vanLinge

De voorbereidingenwordengetroffen;depomp draait. (Foto:Menco vld/Berg)

Het resultaat: een perfecte gladde ijsvloer. (Foto:BertusKol)

Jan Veenstra, van de Grasdijkweg in Garmerwolde heeft voor het
tweede jaarmeegedaan aan deschaatstocht op deWeissensee. We
vroegen hem naar zijn ervaringen.

Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 302 1715
E info@bluemule.nl
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Hillie Roamokker

Jemotten derwel wat veur doun ...
Ook bie zummerdag mot jederwat
veurdoun.lkfiets ain tot twij keer per
week75tot 100km per oavend, run
nbeeijeenmountainbikewat. Ikfiets
gewoon veur plezaaier. Biewinter
dag goa k d'eerste weken ain keer
per week noar Kardinge;delèste 6
week twij keerperweek. Dat magik
groag doun ...
Jemollenwel lidvanzo'nWeissen
seeclub weden; aans mag je nait
metdoun.Dat motjeinjuli/augustus
al reqeln,t Isnhalleorganisaotsie!
Asder mensen bennen dijookwelais
metdounwillen,din kennen ze con
tactmet mieopnemen;ikwaitprecies
woar of ze weden mouten ..:

zulf met auto h\nreden, Dou k der
aankwam, wastermin 24 groaden.
Demoandagendinsdaghebik50en
75kmscheuveld :wonsdagendun
derdag nait ... en vrijdag most ge
beuren.
t Isnhalbiezunder gebied;datmeer
ligt nkilometerhoog indebaargen:
1000 meterboven NAP.Daaromkist
erookaltiedscheuveln.Aanainkaant
is zun,aan aander kaant schaduw;
das vot tien groaden verschil! Doar
mostdiewelopklaiden:aanain kaant
van t meer swutst, en aan aander
kaantbistkold.

Niet alleen
de vormgever en
drukker van de
Ganner & Thesinger Express
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Ikbender nweekhlnwèst;kben der

'Veur twij joar ledenheb ikdertien
uuroverdoan,nounegen uur.Ikwas
beterveurberaaid.Jemotten derwel
wat veur doun,t Ishal aansasopn
kunstiesboan,der zitten ontzettend
veul scheuren;dal isjuustdecharme
van netuurles. Deeerste 100 kmwil
wel ; mor doar boven ... t Bennen
rondjes van 25 km;d'eerste vaaier
rondjesdee ikderprecies ainuur en
2 minuten over; de viefde ronde5
minuten langer,dezesde 7minuten,
de7' weerwat snelleren d'achtste
enlèste7minutenlanger.Jestarten
srn örns om zeuven uur, met 1500
man.Jekriegen nchipaanen dijgeft
precies aan houveul ronden of je
reden hebben,Jekennen naitsjoe
meln.J'huiven naitklunen.zoas bie
d'Elfstedentocht. je kennen in ain
stukdeurrieden.nBeetjedrinkenen
... vot mor weer! Ik ben twijmoal
valen.kHeb naargens gain last van
had,soavends ben knog weer noar
nfeestwést. Der gonnen zo'n5000
Nederlandershin. t Wordt drijmoal
holden:vrijdag,dinsdagenvrijdag;ik
hebd'eerstevrijdagreden.Dekörtste
àfstandis25kilometer.As jedevolle
twijhonderdkmriedenwillen, motje
joedoarwelopinstellen.Aan delèste
ronde mot jeveur haalf viefbegun
nen;komjeloater,dinworjevan ties
àfhoald.

Ledenvergadering
Anno 2006 isdeverloting van wor
sten nog steeds onderdeel vande
vergadering:droge worsten dieper
opbodworden verkocht. Het iselke
keer een sportomiedereen meteen
droge worst en enkele euro's min-

Wedstrijden
Doordejaren heenzijn erregelma
tig schaatswedstrijden gehouden.
Het isjammerdatdebelangstelling
minder wordt. De korte afstanden
500 en 1000 meter leveren vaak
een aardigewedstrijdop.Voorlan
ge afstanden zoals de 5000 en
10000 meter moet je niet bij De
Scheuvelzijn.
Voor estafettewedstrijden enprik
sleeën zijn de bezoekers sneller
enthousiast. Alshetgaatdooienen
dekwaliteit van het ijs wat minder
wordtishettijdom depriksleewed
strijden te organiseren. Zillend op
een slee.met twee puntige stokken
afzetten en zorgen dat je zo snel
mogelijkaandeoverkant komt.
We hebbendilseizoentot nutoe al
één weekend gehad datwe deijs
baan konden gebruiken. Het was
danook lekker druk.

In 2006 zijn de toiletten gereali
seerd;ergprettigalsjewat langer
opdebaanwiltblijven,

Zondervrijwilligers geen ijsvere
niging
Alshetvriestmoet jeerbijzijn,isde
lijfspreuk vanBertus! Hij zorgtvoor
hetpompenzodatersneleenmooie
gladde ijsvloerkomt. Hetgras moet
niettelang zijnendemollenvanger
moetdemollen gevangenhebben!
En dan strenge vorst, liever geen
sneeuw wantdatgeeftalleen maar
extra werk.
De verlichting moet werken, het
geluidaangeslotenenerwordt ge
zorgd vooreendrankjeeneen hap
je.Datbetekent snel van alles inko
penbijJohan Mollema,onze lokale
brijventer. Trieneke geassisteerd
doorJoenanderen,zorgen voorde
kantine.Ditishunweltoevertrouwd:
het is altijd perfect geregeld, Voor
de gezellige omlijsting is er ook
muziekopdeachtergrond.
Hetisook een stukjesaamhorigheid
en gezelligheid, elkaar ontmoeten
ineen ongedwongen sfeer. Envoor
wie doen we dit allemaal? Voor
iedereen dievanschaatsen houdt!
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Don't mess with Texas!!!
Op8 augustus kwam ik aan in Dallas, Texas. Heel apart om degate uit te lopen en mensen met

jenaam opeen bordje tezien staan. Eenmaal buiten valjevandeene verbazing indeandere.
De wegen zijnererggrootenmet heel veel verschillende niveaus.We moesten een halfuurtje
rijden naar FortWorth en ineens zie je uit hetnietseen aantal wolkenkrabbers opkomen.

Alsdesnelweg dan een beetje hoger is zie je datdestadveel groteris, maar alleen in
debinnenstad staan een aantal wolkenkrabbers.Opdeweg ziejeallerlei dingen die
jeook in filmsziet: schoolbussen, veel pick-up's engrotevrachtwagens, verschil

lende soorten politieauto's, veel stopborden en gele stoplichten die aan draden
boven de weg hangen. Hoe dichterbij je bij de binnenstad komt hoe meer banen de wegen

krijgen. De snelweg heeft op dat punt wel tien banen in totaal!

AlsinrJs 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreirJing en onrJerhourJ

Vandeeerstecultuurschok bijgeko
meneneen beetjeinhettijdritmevan
Amerika gekomen(7 uurvroegerdan
hier), heeft mijn huisgenootje me
meegenomen naar de universi tei t.
Deze lagmaaropvijf minuten lopen
en ik keek mijn ogen uit! Het was
enorm naarmijngevoelen ikwas er
van overtuigd dat ik daarzou gaan
verdwalen.Ze heeftmedebelangrijk
stedingen laten zien; delesgebou
wenen hetkantoor van mijncontact
persoon. Het grootste gedeelte van
decampus bestaat uit zogenoemde
'dorms'.Ditzijnde verblijvenvoor de
meestestudenten.Diedelen metnog
één andere student een kamer en
met dan nog met twee andere stu
denten een badkamer. Het lijkt mij
persoonlijkeenheleopgave omvier
jaarmet iemand continu op éénka
merteleven en te studeren!(Gelukkig
had ik een appartement met twee
slaapkamers en woonkamer buiten
decampus.)

11;;;.;'"
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UwVCA gecertificeerde,
erkend Hoo fckJannemer

Deeerstedagenwasereen speciale
introductie voor internationale stu
denten. Het was echt een mix van
overdehelewereld, maar niet eens
zoveel uit Europa.De meeste kwa
men uit AziëenZuid-Amerika kwam
opeengoedetweede plaats.Hetwas
nogsteedsergwarm hier(alledagen
tussen de33 en 40 gradenendatzou
nog welevenzo blijven,bleeklater)en
ikhad aleen groepje gevormd met
eenEngelsman (die inhetzelfde pro
ject zat),een Noor eneenDuitse. Bij
datwarmeweerkonden weweleven
eenkoelpilsjegebruikenvanhetplaat
selijke merk.Omdat jeinAmerika 21
jaar moet zijn om alcohol te kopen,
moesten bij elke aankoop de pas
poorten tevoorschijn gehaald wor
den. Hier moest ik wel even aan
wennen.Aangezienze inAmerika de
dag enmaand omdraaienleek het op
mijnrijbewijs net of ikop7november
geborenwasinplaatsvan 11juli.Koste
een hoop gepraat en gebedelomze
toch van teovertuigen dat ik21 was.

Hetschoollevenisererg anders dan
hier. Daar had ik het gevoel dat ik
weer op de middelbare school zat.
Hethuiswerkwerd elke lesgecontro
leerd en erwerd eencompleteplan
ninggemaaktvoorhethelesemester
metopdrachten en inlevermomen
tenerbij. Ikmoestvanwege hetpro
jectook nog eenvreemde taal leren,
inmijngevalPortugees.Heelmoeilijk
om ineensweereenhelemaalvreem
de taal te leren. Wel interessant.
maar erg moeilijkomeen vreemde
taalineen vreemdetaal teleren. Nu
ging hetEngelsmijnatuurlijkwel een
stuk beterafnaeen paar wekenen
ging hetbijna alsvanzelf.Vooralhet
praten met iemandkosttehelemaal
geen moeite meer. Maaromvoca
bulaire engrammatica te lerenvan
het Portugees naar het Engels en
daarna meestalook weer naar het
Nederlands. andersbleefhet hele
maalniethangeninhetbegin,istoch
wel lastig.

We kennen in Nederland nietecht
hetprincipe van campussen, maar
alserophet zernike-complexwonin
gen tussenzoudenstaan, komt het
aardigindebuurt.Maardan metnog
meer parkeerplaatsenenveel min
der fietsenstall ingen, want bijna ie
dereenheeftdaar een auto en geen
fiets.(Ikhad eralsechteNederlan
der wel al een gekocht.)
Als je over de campus van TCU
(TexasChristianUniversity) looptzie
jebijna iedereen lopen met eenlogo
van deuniversiteit. Ishet nietopde
truiof op debroek. dan wel opde
slippers, opdepetofopderugzak.
Deze'school-spirit' wordtnogerger
als er een football wedstrijd wordt

gespeeld inheteigenstadion van de
universiteit.Mensenvervenzich he
lemaal paars (de schoolkleur), het
haarwordt paarsgemaakt, stickers
van TCU worden opdewangen en
armengeplakt en men isklaar voor
dewedstrijd. Decampus isdan he
lemaaleengekkenhuisen politie moet
eraantepas komenom alle menigte
weer wegtekrijgennaeenwedstrijd.

Aanheteinde van mijn periodedaar
heb iktijdensdevakantieen rondreis
ookontdektdatTexasnietoveral plat
is.Ditisvooralindebuurtvan Mexico
niet hetgeval. Hierzitteneenaantal
nationaleparkenenhetwas heelerg
de moeite waard om daar heen te
rijden (drie dagen). Hierkomt mijn
titelvandit stukook een beetje van
daan. Hetisnu eenpopulairekreet
geworden inTexas,maar het isse
rieus begonnen. Het isdekreet van
depolitiedieslaatophetnietweg
gooienvanafvalop straat ($SO-$1 000
boete!). En in het Engels heeft het
een dubbele betekenis, namelijk:
maakgeen zooitjevanTexas,maar
ook datje Texas niet moet onder
schatten, knoei niet met Texas (en
Texanen). Je ziet borden langs de
weg met deze tekst en nuishet ook
een marketing product geworden.

Ik heb daar een enorm leuke tijd
gehad, heel veel meegemaakt en
ervaren en ikhadhet zeker niet erg
gevonden als ik er een jaar had
moeten blijven.Jemaakt inzo'nkorte
tijd zoveel nieuwe goede vrienden,
dat detijdeigenlijkveel tekortis.

RiëttevanderMo/en

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOLDE

1. (050) 54 16501
F. (050) 541 92 68
www.havenga.com

info@havenga.com
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Roe/ie Dijkema. Gree/ v.d. Meer en erelid mevrouw Kampen-Ridder.
(Foto:Hansvanden Brand)
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Roe/ieDijkema

en3' werdJaringde Wolfmet54782
punten. Roelie behaalde ook de
meeste marsen namelijk24,zodatze
beide wisselbekers in ontvangst
mocht nemen.

Na het officiële gedeelte werd er
gekaart om mooie vleesprijzen. De
competitie isweervan startgegaan.
Nieuwe leden zijn vanhartewelkom;
je moet wel kunnen klavenassen
natuurlijk. Erwordt gekaart opelke
laatste zaterdag van de maand in
café Molenzicht,aanvang 20.00 uur.
Komgerust een keertje meedoen.

Opdejaarvergaderingvan dekaartclub "De Eendracht" in Thesinge
vond een bestuurswisseling plaats. Na veertig jaar, eerst als secre
taris en de laatste dertien jaarals voorzitter, stapte mevrouw Kam
pen-Ridder om gezondheidsredenen uit het bestuur.

Mevrouw P. Kampen-Ridder erelid van

kaartclub "De Eendracht"

Dit was aanleiding van het bestuur
omhaarheterelidmaatschapvande
vereniging te verlenen. Omdat ze
niet aanwezig kon zijn die avond,
bezochten Greet v.d. Meer (pen
ningmeester)enRoelieDijkerna (se
cretaris) haar thuis enoverhandig
den haar deoorkonde en een mooi
boeket bloemen.
De beide andere aftredende be
stuursleden RoelfKoopman en Bram
ten Cate (sr)werden herbenoemd.
Als nieuw bestuurslidwerdHansv.d.
Brand gekozen.
De kampioen van 2005 was Roelie
Dijkerna.Zij behaalde55463 punten,
2' werd Kees Steenhuismet 55297

Flokstra
Groningen

De naam zegt het al

FredjeBouma

J.Boetekees strafdeskundige KNVB
J. Duit oud-directeurRABO Noord
Monique Zomers weervrouw
J. de Hondt voorzitterkennelhouders
J.Stavast parmantigeburgemeester Stadskanaal
PaulWitteman blankejournalist
SlagerijHambeukers
John Walker hardloper
J.Priem wiskundige
EricBalemans teleurgesteldeVVD·er
Hans vanBaaien balende VVD·er
A. Stoker Voor AI Uw Haardhout
Ir. Leeghwater waterbouwkundige
Wasserij Zwart(Wast Wil')
Slagerij deVeth
RijkmanGroenink bankdirecteur
S.Staal harde onderhandelaar FNV
Jan Lens fotograaf
J.Uitentuis gestrande treinreiziger
E. Aardewerk zilverexpert
A. Kroon tandarts
Menno Spieker deejay
Dhr. van Huis afd. bouw- enwoningtoezicht
C.Graafstal archeoloog
J. vanderKragt openbaarministerie
B. Baksteen voorzitterverkeersvliegers
Diana Woei weervrouw
C. Keesing woordvoerster prostituees
PeterWinnen ex-wielrenner
CaféBraakhuis
Bisschop Zwartkruis
A. Jongkind vroedvrouw
C. Pluimgraaf pluimveeorganisatie
HouthandelVoorintholt
H. Vredeling oud-rnlnister vandefensie
Allanen MichaelBali voetballers
Jos Dijkman ingenieur Deltawerken
Firma Stuur autoverhuur
H. Frik directeurbasisschool
A.Pechthold blunderende minister
B.Bellert Nederlandse Fietersbond
C. Hoefnagels smid
Restaurant Prakken
P. van der Vorst royaltyverslaggever
Autobedrijf Roest
Fred Lek brandweer Haaglanden
J.v.d. Vlugt directeurjeugdgevangenis
Remco Pijpers tegen seks opinternet
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Een verslag ter plaatse

Deze kerk heeft in de winter de grootste soortenrijkdom van alle
objecten in deprovincie. Ditjaarwerd dezesde vleermuissoort indit
gebouw vastgesteld. Verder overwinterden er deze winter negen
vleermuizen van vier soorten in de kerk.

/na Te/, Jannie Sibma, Hans vld
BrandenJoop B/aauw.
(Foto:Desiree Luiken)

proeftzijngelukbijeenpolitieagente
(Ina Tel).Zijwas binnen driedagen
alvierkeerover destoepgeweest,
tijdzalomdevonktelaten overslaan.

AnnemiekHavinga

HetverbaasdemijdatOpa inhetstuk
zokromliep.Nawatspeurwerkbleek
datOpa zijn bretelsheel strak had
aangesnoerd. En dus niet anders
kondan kromlopen...
Maareindgoed,algoed.Kortom;tijd
voor de tombola. Er viel zoals ge
woonlijk weer van alles te winnen.
Van toilettassen tot rollades, van
zakken chips totaan kalenders. Ik
hebweil 00keerdenaam van mijn
vader opgeschreven en ook hijlwij
vielendusindeprijzen.

MijnGroningsisdieavond behoorlijk
opdeproef gesteld. maar ikhebhet
overleefd. Dus misschien volgend
jaarwel weereen 1-avondsecursus
Groningse taal.

V/OO: Demensenvoor en achter deschermen. (Foto:Desiree Luiken)

maalaan dewensen van de familie
voldoen),kanOpadegeschikte op
volgervoor 'zijn'bedrijfwel vergeten.
Nooit heeft hij hetkunnen verkrop
pen dathijgeen kleinzonen haden
dan ook nog zulke schoonzonen...
"Welisdieverrekte toenkabouter?T
Toch gaan beide kleindochters fel
tegenhetbewindvanOpain.Zijdoen
immersde geldzakenenOpaistoch
allang met pensioen. Wil Opa niet
goedschiks luisteren, dan maar
kwaadschiks.Beidebesluitenom met
Jans te gaan. Een goedewerkne
mer, dat wel. Maar ook absoluut
geen geschikte schoonzoon. Jans
vindtaldieaandachtechter geweldig
en ook zijn moeder(RoelieDijkerna)
kan haargeluk nietop."Veurwelbin
tochaal dieaaier?"
Deouders en ookOpa zitten met de
handen inhethaar;hun dochterszijn
dedertig algepasseerd endantoch
nog binnen driedagentwee verschil
lende aanstaande echtgenoten?!?
Uiteindelijkkomtdeaapuitdemouw,
Opa heeft toch liever Frits en Jean
Jacques (ook wel Jan Jakkes) dan
die ietwat stotterende Jans. Beide
dochters blij, natuurlijk.EnJansbe-

tra)en zijn tweedochters Ingrid(Greet
Blokzijl)en Loes (JannieSibma)run
nen een bouwbedrijfmet weléén (!)
medewerker: Jans (AndriesvldMeu
len).Opa Kroeze (HansvldBrand)is
allang metpensioen,maarzwaait er
nogbehoorlijk met descepter. Tot
ergernis vanderest van de familie.
Alsdan tot overmaatvanrampbeide
dochtersmeteen eventueleschoon
zoon (JoopBlaauwen Jacobvander
Woude) thuiskomen (die niet hele-

dezekerk,Enkelejaren geledenwerd
bij een niet goed determineerbare
vleermuis al aan een dwergvleer·
muis gedacht. Gezienhethangbeeld
van dit dier ging het indertijdechter
vermoedelijkom een grootoorvleer
muis.Inde(losstaande)torenwer
deninbalkgateneenderdeIaatvlie
ger en een grootoorvleermuis ont
dekt.

Kraamk%nie
In het zomerseizoen zit er op de
zolder een groepje grootoorvleer
muizen.Ditbetreft een kraamkolonie
(vrouwtjes met jongen) van onge
veer tien dieren. De aanwezigheid
vaneen kraamkoloniewerddit jaar
bevestigd door de vondst van een
ingedroogdejuvenielegrootoorvleer·
muisopde zolder. Ookliggenerieder
jaaropdezolder(verse) keutelsvan
laatvliegers. wateropwijst dat ook
deze socrt zomersaanwezig is.Aan
genomen wordt dat de overwinte
rendegrootoorvleermuizenenlaat
vliegers uitdezomergroepen afkom
stig zijn. De telling is gedaan op4
februari.

Rob Koelman
Provinciaalcoördinatorvleennuiswin

tertellingen
provincieGroningen

dé winkelvoor al uw
Ondergoed -lingerie

Beenmode. Badmode
NadJtmode &

Damesmode maat 36 t/m58

losje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

Klaas Kroeze (Harry Blokzijl), zijn
vrouwAnnie(Trijn vldMeulen-Dijks-

Ookikwaandemij.weliswaarvoorde
eerste keer. in de wereld van de
Groningse blijspelen. Voor mij was
dat tot voor kort niet meer dan wat
Gronings geprietpraat en wat slap
pé-hap-humor. Maar niets bleek
minderwaartijdenséénvandevoor
stellingen vanVIOD met"Reurigheid
indebouw".

Zoals u misschien wel weet is een première hét evenement voor
journalisten, recensenten enverslaggevers. Nietshield mij dan ook
tegen naar deeerste voorstelling van "Reurigheid in de bouw" van
VIOD te gaan. Café Molenzicht is al sindsjaar endag dethuishaven
van toneelvereniging VIOD. En ik zeg sinds jaarendag, want naeen
klein beetje research heb ik vernomen datdeze clubalsinds1938 (!)
bestaat.

Vleermuizentelling in de kerk
van Garmerwolde

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum l.ewenborg

Groningen
Tel./Fax(050) 5418995

Nieuwe soort
In het zijportaal werden achter de.
tegen demurengeplaatste,grafste
nen twee laatvliegersen ééngewo
negrootoorvleermuisontdekt. lnhet
trapgat naar de zolder zaten twee
watervleermuizen:éénineen balk
gat en één in een spleetje. Op de
zolder zelf zat in een balkgat een
gewonegrootoorvleermuis en ineen
spleetbijeenhoutverbinding zateen
gewonedwergvleermuis_Dezelaat
ste is een nieuwe wintersoortvoor
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Na droogstand komt waterstand
Wat is er de laatste maanden op de waterzuivering gebeurd?
Van alles! De omlopen van de bassins/lanken zijn aangepast of
weggehaald, hetgrofvuil rooster (op deplek waar het rioolwaterde
zuiveringbinnenkomt)en debeide container platforms- met gemaal".
werkenzandvanger -zijn voltooidendusklaarvoordeeerste straat.
Ook deretourleidingvoorhet slib van deze straat is aangepast aan
de normen enwaarden diemen voorogen had.

MeIdankaan dejongens
vandezuivering.

Groeljes Sieb-KlaasIwema

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

.9lái~ame-w~

t5öne

reden isdat hij aan dekleine kant is
geworden. Doordat er meer gebou
wen en dus minder grond is geko
menmoet ermeerhemelwater ver
werkt worden.

Deeerste straat. (Foto:Sieb-KlaasIwema)

aanpassen enmen gaateen nieuwe
aanschaffen;van gietijzernaarkunst
stof. Het aanpassen en vervangen
van depersenkostongeveer600.00
euro.
Zezijnmetdeeerstedrukpersbezig,
maar deze geeft zich nog niet ge
wonnen. Hij moet half april weer
werken.Verder zijnze de bedrijfsrio
leringaan het vernieuwenwantdoor
het zwarebouwverkeerishij hieren
daar wat gescheurd. Een tweede

rieerd en bestaat onder andere uit
populair-klassiek.Klezmer,zigeuner
muziek, operette- en Weense mu
ziek, maarookdeoudetango,Engel
sewals,slow-fox,eenoude gavotte
ofde Veleta vanJ.Straussjr.beho
ren ertoe. Na de Tweede Wereld
oorlog werdde levendemuziek ver
vangendoor jukeboxen. Inde jaren
zestigwistbijna niemand meer wat
salonmuziekwas.Maarhalverwege
de jaren zeventig begonnen muzi
kanten op zolders inoude,vergeelde
bladmuziektesnuffelen.en metdeze
herontdekking van het salonreper
toirekwam hetgenreandermaaltot
bloei.

Wat gebeurt erdekomende tijd?
De tweede straat wordt aangepakt
(is men thans almeebezig).
Men gaatdebestaande drukpersen

voorde zeemeeuwenvoeltalsof ze
op ijs lopen.Hierdoorhoopt mende .
randenvoortaanschonertehouden.
De afdekking vande tussenbezink
tankisdefinitiefverwijderd.Eriseen
kegel inhet midden gemaakt:deze is
zuurstofrijk. met onderin afzuigbui
zen voor neerslaande slibdeeitjes.
Ook heeft men een geheel nieuwe
opvangrandinhet bassingemaakt;
hierloopt het zuurstofarme waterin
om nadiennaar de nabezinktank te
gaan voor verdere behandeling.
Daarna gaat het naar de effluent
sloot.

koffiehuisoftearoom gespeeldwerd
.meestaldoor eenpianist,maarinde
wat sjiekere gelegenheden zag je
vaakeen "strijkje":eenpianist,enke
lestrijkers en soms ookblazers.Sa
lonmuziek was erg populair in de
eerste helft vandevorige eeuw en
kwamin de jaren twintig tot grote
bloei.Ditsoort muziekwerdgespeeld
tijdens diners en recepties van de
betere klasse,maarook inconcert
vormwasdeze'concertanteamuse
mentsmuziek'veelgevraagd. Berlijn
wasbelangrijk indeontwikkeling van
de salonmuziek:wat Wenen isvoor
de wals, isBerlijnvoordesalonmu
ziek. Het repertoire is zeer geva-

117e OSA
concert

Eerstestraat
De eerste straatomvat een eerste
trap met tussenbezinktank en een
tweedetrapmetnabezinktank.Deze
laatste is voorzien van een nieuwe
beluchtingsinstallatiemetstuwenen
overloopbeveiliging.De rand ismet
eensoort harsbehandeld,zodat het

Salonmuziekismuziekzoalsdieaan
hetbeginvande 20steeeuw inkroeg,

Het duurde natuurlijkwel eentijdje
voordat het beoogde resultaat was
behaalden ook het opstarten heeft
iets langer geduurd dandeplanning
was. ("Datwas teroeken! Nog twij
moal wasknipper op neus en dou
was taargste leed weer leden",aldus
een reactievanbuitende zuivering.)
Ook de effluentslootlwal is aange
past. Enalhet ijzerwerk kreeg een
nieuwe frisse kleur:blauw metgeel.

Op zondag 12 maart speelt Arc de
cercle (Liesbeth Bloemsaat. viool;
MaranOlderode,piano:Minke Muil
wijk,cello)om15.00uurindeKloos·
terkerkinThesinge. "Arcdecercle
houdt salon" - nostalgische muziek
van vóórhet vrouwenkiesrecht.

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

Prunu sstraat 51
wijk : Setwerd

Telefoon (050) 5-41 8-4 68
Am bu lant (050) 5736989

ve raergde ve et en komen ver de r

la Beoelft
8eOlllflllHAtlleltll

Wor~sAo~

1(i/4dulustlgs
8eog_u~

Ro,.l\IIWI~

Voor bedrijvenenparticulieren

Luddestraal 11
9797PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@helnel.nl
www.labloem.nf

~~

~

Heeft u ee n fees t of pa rtijen wilt u een leuk progra mma,
wij verhuren spelen voo r groot en klein .

Teve ns hebben wij een winkel me t
prach tig hou ten speelgoed, curiosa en antiek.

U vindt o ns aa n de Kerkstraa t 9a , Thesinge, te l. 06 47962971
Geopen d: wo - vrij 13.00 · 17.00 uur
za 10.00 - 14 .00 uur, en op afspraa k.

www.deryke.nl of www.oudhollandsespelen.nl
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SDLlTAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a • Tel. 3021785 • Ten Boer

SINDS 1932

Ooloweg 126
9723 ex Groningen
T(050 ) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kuilre iniging. nl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-C/ienst
• Rioolonlstoppen
• Aanleg en repara tie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p!!B KUIL
'jl#'t'l@l:UfIi#;I'J',j

Rijksweg 15

Garmerwolde

(050) 3021624

terk in senioren fauteuils

1,--_
WONINGINRICHTING

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

050 • 5498416
www.nijdam.nl

NIJDAM

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383

Bovag~id . Off. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

... . .

...

InstaJlatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: oosterseweg lb:: fr: :- }785 ADz uidwelde Gr.
::.::- Td . i050~ 30 1 28 32

www.vaatstra .ul
vaatstrawv aatstra.nl

HOF5TEDE-
~SCHll.DERS v.o.f.

J~
ffI\~ ~
.\ \~\ ..~~\ ; (

ffi\~~.
GJt Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon ObO · 30219b7

Fax OSO - 3021574

Telefoon:
Fax
Email

VISHANDEL
~~

Sm1t

VA ATSTRA
dakbedekkingen B. V.

LEVERANCIER qROOTKEVKEN EN HORECA

~I
~~

E ef41ijk t-IOlà
;'vÎe l.belh~C\ke .·ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten en tafels

Restauratie van Antieke meubels.

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmi1.nl

Bezoekopma.tm vr, na(Iel.)afspraak
zaterdagsbenl u degeheledagwelkom

Dorpsweg 58·9798PG Garmerwolde
T (050)5494580- F (050) 5494579
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Huiskamerconcert
Zalerdag 11 maart is hel weer zo ver. Des Fais Do Do treedt op in
huiskamercafé 'I Jopje in Thesinge. Hun oplreden beginlom 21 .00
uur. De enlree bedraagt € 9.00. Hel isniet onverstandig omnualuw
plaats Ie reserveren. Wanl u weet er is beperkl ruimie.

De vorige optredens van deze oos
terlingen (Twente en Achterhoek)
waren uiterst succesvol. Hun mu
ziek,hun enthousiasme, hun humor;
het sloeg allemaal over ophelpu
bliek.Of jewiltofniel Des Fais Do Do
grijpl jebij jekeel en laaijelijfbewe
gen.Deafgelopen twee jaren zijn ze
uitgeroepen lotde beste cajun band

van Europa.DesFais Do Do is;Bert
Hek-zang, accordeon, mandoline;
Martin van Laar - 5 snarige banjo,
robboard.lepels, triangel;HenkLeeu
wis -zang.akoestische gitaar;Benny
Stortelder - zang en viool;Derk Ha
bers - basgitaar; Rinus Wilderink 
drums &percussie

SusandeSmidt

(

Feestpoppen met rechts de jarigeAbraham Jacob Arends.
(Foto:HenkRemerie)

Zotterdag 18febewoariewas I feest aan deGrasdiekweg! Jacob Arends
• je wailen wel: van debank· is 50 worden! En dalhele wailen ...

n Hels keboa1!

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabollank

8

Vrijdagnachl om haalf twaalf,1(wart
veur twaalf hemmen Harry Smit en
Dicky Rilsemoa sliekem n grode
opbloaspopbie hom inloenzet. Oet
veurzörg bennen ze rondom - over
de Geweidewèg - reden, zodat Ja
cob de gline autolampen nait aan
kommen zain zol. I Lèste stuk hem
menze zulfs meillichloet reden ...
Jacob hel wel n poar aulolampen
schienen zain,morTrijn-dij neluur
lekinseind was-zee:"Och.datzeilen
deburen wel weden ..:

Enas jedenkendatIdoarbie bleven
is, hebjetmis.Van 24.00toI0.30 uur
hebben baaide heren nbestepartij
vuurwaarkàfsloken! En gainklaaine
jonges:Iwarren flinke klappen inde
nachl!Beheurleke lichtkogels!

Boerderijenbeek:
hiephoooooeeerraaa
Wat doet men op dit moment:
- men maakt onderschriften bij de
foto's;
- men controleert de drukproef;
- een werkgroep isbezigom dedag
waarop hel boek wordt gepresen
leerd voor tebereiden;men isbezig
met hel in elkaar zetten van een
draaiboek (wie spreken erop zo'n
bijzonderemiddag.hoeveel tijdkrijgl
hiVzij) ;
-en het ophalen van de boek, jawel
......op20 mei 2006 indeklooster
kerkinTenBoer!
Meer nieuws heb ik op dil moment
niet. Ik houd uop dehoogie.

Metveelgroetjes Sieb-Klaas Iwema

Veurtzulfde gèld warren z'oppakl ...
Mor dal haren ze der veur over:
Harrie was deralhallemoalopveur
beraid ... Ze zatten van onder lot
bovenonderdeklaai,lwasaingrode
modderpartij. Ze konnen doar bie
Jacob op I haim ook ja niks in I
duuslern zain ...

EnJacob? Dijwasdervreeslekcon
tent met en het de baaide herrie
schoppers(smereg enwel) mei noar
binnennomen veurnborrel.
'Noaliedheurdenwie datnvraauw
indebuurtzuch rölschrokl<enis!Dal
wasneluurlek nail debedoulen;wie
haren heurbeter even woarschaau
wen kind ..:

HillieRoamokker
op aangeven vanYvonne Smit

"t is goud zo"
Dezeerveleblijken van
medelevenindevorm
van kaarten,bloemen,

telefoonties en bezoekendie
wijonMngen na heloverlijden

van mijn man,onze vader,
groot- en overgrootvader

Herman Havenga

worden door ons zeer
op prijsgesleid.

Hartelijkdank hiervoor.
T. Havenga-Gorter

kinderen,
klein-en achterkleinkinderen



Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Ook voor reparaties&upgrades

Complete PC

€ 549!

JPCOM
computers

Degelijk & Goedkoop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Drogisterij- Parfumerie- Reform -Therapie

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921/ 5418462

Fax (050) 4042922
Goeden gezondvan de boerengrond

Directe boerderijverkoop
e l:roelltell &fruit
• tllIrdapp elen /;:;:::.
• scharrelcicren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rau wkost
• bro od

divers in g roenten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

HAARSTUDIO

1/ r ;» r:
.;)'./;1~~ /j/..-

TEN BOER

CAIEl"

CAIEl"

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

II

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

RI:rS,EMA~ _.-1 _ _ ~~J ~ ~ ,_, _ , _.

Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

I Installatiebedrijf
! Thesinge v.o.f.

• Elektra

1
.Gas

• Water. cv
• Zink

) • Dakbedekking

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735

K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-393504

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

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

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

9



Cartridgesinzamelen:goedvoorschooienhetmilieu. Vlnr:RichardRitsema,
ElinaBakkerenLiza Joop. (Foto:DonjahHartsuijker)

Recycling levert school extraatje op

Vooral uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

Donjah Hartsuijker

Gaykinga$!l'~43

Ten8oer~\ L-
Tel. (050 )~~.
Fax (OSO)W:~~
Maandag vanaf" . r
Vrijdag tot20.00 uur

b iD' m s i e r k-u n 5 I

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET

wordeningeleverdbij schoolen bijde
Agrishop van Simon Spanninga,
Dorpsweg 1. Doe mee, help het
milieu en deschoolportemonnee!!!

Medio februari start de OBS Garmerwolde een inzamelingsproject
voor lege inkt-en tonercartridges. Ook oude mobiele telefoons en
digitalecamera'skunnenwordeningeleverd.Het inzamelingsproject
levert de OBS een bescheiden vergoeding op.

'Wij werden via een wervingsbrief
gevraagdom deel tenemen aan dit
project', zegt HannieLeistra,direc
teurvande school.'Hetblijktdat per
jaar 80%vandelegeinktcartridges,
dat zijnerwel20 miljoen.gewoon in
de grijze container verdwijnt. Dat is
nietalleen erg slechtvoorhetmilieu,
maar lege cartridges zijnook essen
tieel voor de productie van nieuwe
cartridges.Vooriedereingeleverde
cartridge,telefoonofcamera krijgen
wijeenkleinevergoeding.Daardoor
kan deschool extra activiteiten be
kostigen en dragen we meteen bij
aan eenschonermilieu.'

Opzoek
Alle reden nog eens even goed te
kijken waterinhuisnog allemaal aan
waardevolsrond s/ingertdatgerecy
cled kan worden.Hoe meermensen
thuis.bij familieofop hetwerkdelege
cartridges. toners. oude mobieltjes
encamera'sverzameleneninleve
ren, hoe beter het is. Ze kunnen

OSS Garmerwoldestart inzameling eartridges

Ruimte voor nieuwe leden ...

PietHuisman

(Foto:Wo/terKarsijns)

De Schilders van het Land

G.M.K.G. staatvoorGemengdMannenKoorGarmerwolde,hoewel sommi
ge mensendenken datdeGvoor Gezelligheidstaat.Nietzo verwonderlijk,
want onze zangavonden zijn erg gezellig. Uiteraard wordt erook serieus
geoefend opdeliedjes, maar dat gebeurt voornamelijk vóórdepauze. Ná
depauze ontaardthetmenig keerineensoortvan'roept-u-maar'en kanonze
sleutelbredspeler zich helemaal uitleven opzijnapparaat.
Vanseptember tlm mei komen we maandelijksbijelkaarvooreen avond vol
zang. muziek en gezellig kletsen. Ons repertoire is veelzijdigtenoemen.
liedjes inallerlei soorten enmaten,variërendvan smartlaptotpopUaren '60)
tot klassiek. Nederlands-enanderstalig.vanGroningstot Grieks.

Zijn er jongeren die willen acteren?

BestuurenledenG.M.K.G.

In ons koor is ruimte voor nieuwe leden. Dus houd je van zingen en
gezelligheiden woon jeinGarmerwoldeofomstreken.kom dan eens geheel
vrijblijvendmeezingenen de sfeer proeven tijdens één vanonze kooravon
den indorpshuis "DeLeeuw".aanvang 20.30 uur. Voor dit seizoen kan dat
nog op volgende vrijdagavonden: 17 maart,7april of 19mei 2006.Voor
meer informatiekun jebellen metonze secretaresse. tel.050-541 9630.

Rederijkerskamer "Wester"houdt van afwisseling.Het ene jaareen Open
luchtspelhetvolgende jaareen "Binnenstuk".Ditjaarisergekozenvooreen
familievoorstelling.
In het weekend van 25 en 26 november a.s. zal het sprookje "De Zeven
Druppels"worden opgevoerd:eenspannend verhaal metveelaktie.Omdat
inditstuk ook enkele rollen doorjongeren kunnen worden gespeeld,zou het
leuk zijn alszij zich aanmelden waardoor deopvoering voor (groot)ouders.
broertjes en zusjes extra aantrekkelijkkan worden.
Ujkthet jeleuk?Neem dan contactopmetHannie Havenga,Ton Werdekker
ofJanna Hazeveld.

"DeSchildersvanhetLand".Laurens Boersma en Marcel Duran,exposeren
hun schilderijen inde Kloosterkerk van Thesinge. met o.a. werken die in
Thesinge gemaakt zijn. De opening is zaterdag 15 april om 15.00 uur.
Verdere openingstijdenzijnPaasmaandag en iedere zaterdagenzondagtot
en met30aprilvan 13.00 tot 17.00uur.
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sanitair en verwarming

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

~...........B__U.....RINGA
Bijons staan ~AC~'kt~~'0·
kwaliteit en service ; ç?,,"~

bovenaan . ~. :,;;.n

VAN81eenK~~~~Ql~:'
H.Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227 lE!I

Voor:
Dumperwerkzaamheden.
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Schoenmakerij
Sleutels'ervice

tt-- l ' l

Mid'êl1eljans
Kaj uit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

I :;jj'lT~'ll"I'_~~
W,.,.....J'vm l"~
-,OSO-"" ••ST

II:Jm"'iter Vee,

Goederen gebracht inde
L.v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050) 541 3045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Te vens:
Suede-reiniging
stoppage en
kledingrepara tie

GOED VOOR UW GOED

Ad~....".,~· Ritsema
Uw adres voor:

financiële
adminis tratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

fT,N. Schutterlaan 46
lJ797 PC Thesinge
relefoon (050) 302 IJ 19
En (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

.
.11" .... •

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomatenendrogers.
koelkasten.diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jven en part icu l ier
handel in:
• Pallet- en magazijnste lUngen
• Magazijnwagens
• Paf/etV/agens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Soer
Telefoon DSO - 3024833
B.g.g. 050· 3022689
Fax 050. 3024834
Mobiel D6 - 51581D46

@ Be lga Fietsen wn'~~.•1:;7~~;'~~
• 050-$42 22 S2

- Groningen ....F.....,lt"~~
Rum lift 'TlJtis pw/(_nImooie ogen wel,

Gazelle
Batavus

Scott-USA
Be-One

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactl enzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Gro ninçen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijlsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding

Fletsschoenen
Fletshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragen;
Accessoires
Onderdelen
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Foto van de Maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolfer Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050·5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Orabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050·541101 9
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bii automatische incasso € 10.50p].
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs perkrant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Zwanenzijngracieuzedieren.Indelucht vliegen ze op indrukwekkende manier voorbijmethet typerende fluitenge
geluidvan hunvleugels.Delaatste tijdkijken we dooreen andere brilnaardeze vogels.Vogelpest: eenmedia hype, .
ofiserietsemstigs aan de hand?(Foto: Wolter Karsijns)

Bloem b i n d erij

Lurine
Hoofdw eg 70 •

9617 AJ Harkstede •
Tel 050 - 4040791 •
fax 050 · 4040859 •

Agenda
Dinsdag 7 maart
07.30-21.00 uur: Gemeenteraads
verkiezingen
zaterdag 11 maart
Café 't Jopje Thesinge; 21.00 uur:
huiskamerconcert Decajun band Des
Fais Do Do treedt op. De entree
bedraagt € 9.00. Het is niet onver
s1andigom nu aluwplaatstereserve
ren.Wantuweeterisbeperkt ruimte.
Zondag 12 maart
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
117e OSA-eoncert. Het trio Arc de
cercle (Liesbeth Bloemsaat, viool;
Maran Olderode,piano;Minke Muil
wijk, cello)met "Arcdecercle houdt
salon":nostalgischemuziekvanvoor
hetvrouwenkiesrecht!Entree€ 3.50
(CJP/65t € 2.50). kinderen tot 12
jaar gratis.
Woensdag 22 maart
Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol
de: 20.00 uur: NBvP, Vrouwenvan
Nuafdeling Garmerwolde.Gezamen
lijke avond met Ten Boer en Ten
Post Eengroepplat1elandsvrouwen
uitDalfsen verzorgt een cabaretesk
programma rond het thema "Aan
vechtbaar"
Vrijdag 24 maart
Café Molenzicht Thesinge; leden
vergadering Dorpsbelangen Thes
inge.Uitnodiging volgt
Donderdag 30 maart
Kerkhörn.Garmerwolde;10.00 uur:
Koffiemorgen;voor iedereendiedat
leukvindt.Metdedriek'svanKoffie,
Koek en Kletsen.
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Protestantse ge
meente
5 maart
10.00uur Thesinge -ds. vanVliet
8 maart
19.30uur Thesinge - mw. Euwema
12maart
9.30 uur Thesinge- ds. Volbeda
19maart
10.00 uur Garmerwolde 
dhr. Brontsema
26 maart
9.30 uur Thesinge - ds. Struif

"De Soos"
Deklaverjasavondinfebruari heeft
devolgende standopgeleverd:
1. Riët1evander Molen 5569
2. JoReinders .4937
3. Det1a vanderMolen .4855
4. Wilma Tammeling .4678
De volgende keer is op dinsdag
avond 14maart in dorpshuis "De
Leeuw". aanvang 20.00 uur.

Wist-u-dat ...
• Essent € 35,00 schadevergoe
ding uitkeert bij stroomstoring lan
ger dan vier uur?
• dil op zondag 20 november in
grote delen van Garmerwolde het
gevalwas? Wi lt udit geld ontvan
gen, kijk dan opwww.essent.nl of
bel 0800-0330 voor informatie.
• bakkerKlaes Hoekstra uitBedum
speciale"mopperkontjes' voor Nel
van de Veerkampjes (van het tv
programma "Man bijt hond") heeft
gebakken?
• Auke G. Kuipers na acht jaar
lidmaatschapafscheid heeft geno
men van het bestuur van deVere
niging Dorpsbelangen Garmerwol
de?
• hij nog voldoende andere hob
by'seninteressesheeften dus niel
achterdegeraniums zit teverpiet
eren?
• een rat nog slimmer isdanBertho
Top?Deralhaaltdekaas uil deval
zonder datiedicht klapt, Bertho zet
devalenkrijgt z'nvingerertussen ...

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

Stoomfluitjes
• Gezocht:
Wezoekeneentijdelijkehuishoude
lijkehulp inThesinge3uurperweek;
fam. Sarfo-Soonstra. tel. 3023390.
• Te koop:
Aanhangwagenije (hobby-vervoer);
bak 150 x 120 cm. Prijs:weinig.
Blank 4-ladenlastje; 75x36x75 cm.
Prijs:een dankjewel.
Th. Remkes. G.N. Schut1erlaan 23
Thesinge. Tel 050-3022194.

Foto Groep
Garmerwolde
Op zaterdag 13 mei exposeert de
FotoGroepGarmerwoldeindekerkte
Garmerwolde van 10.00 tot 18.00
uur. Op zondag 14 en maandag 15
meiisdeexpositiegeopendvan 13.00
lot17.00 uur. Vrijdag 12 mei zal om
19.30 uur de foloexpositie worden
geopend door Sjors Visscher oud
persfotograaf van het toenmalige
Nieuwsblad vanhel Noorden.Ookdit
jaarzullen erweerprachtige fotobeel
den te bewonderen zijn. bijeenge
bracht door negenfotografen.

Auke Kuipers


