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Passie voor muziek!
Opzondagmiddag 7 mei konden weweer genieten van een Lenteconcert doorde "Alpenjagers". Ondanks het prachtige zomerweer was de
zaal toch nog redelijk gevuld. Ook de muzikanten hadden het warm; verschenen ze in het eerste blok nog methunjasjes aan, in hettweede
en derde deel bleven ze uit ...
Zoalsgebruikelijkgeeft Roelf Stolop
zijneigen enthousiaste wijze leiding
aan het geheel. Enpassantzingt hij
ook nog eveneen paarduettenmet
zijn dochter Reinette.Helaaskennen
ze geen Tsjechisch en moeten we
het- bijgebrek aan een vertalingbijhet werk"Kuty. Kuty"zonderhun
zang doen.Caty Kalk-diedevolksmuziek opeen gezellige manier inleidten aan elkaar praat - steil nog
voor omdeze zomer eenspoedcursusTsjechisch tegaanvolgen.Maar
of dat ervan komt??? AanRoelf z'n
gezicht te zien. niet...
Huldigingjubilarissen
Rondhalfvierwordthet programma
onderbroken voor eenfeestelijk gebeuren. Drie heren. te welen Anco
Terpstra (Ruischerbrug). Hennie
Havenga (Garmerwolde) en Roelf
Stol (geboren en getogen in Garmerwolde en sindskort verkast naar
Midwolda) worden verzocht naar
vorentekomen. VoorzitterBen van
Doorn(uitJubbega)spreekthenals
volgt toe:
"Anco,jijkwam in1946 als14-jarige
bijde "Harmonie".Jebentals leerling
begonnen opeen buçel,en speelt er
nogsteedsop.Jebent een "Harmonie-man" in hart en nieren en mist
bijna nooit een repetitie. AI mag de
repetitie van de "Alpenjagers" niet
langer duren dantwaalf uur 's middags. want dan heeft Gé de soep
klaar.Jehoudt nietvanvergaderen;
opeen jaarvergadering zagen weje
dan ook nooit. Maar voor andere
activiteitenvandevereniging konden
wejealtijdvragen;ookjevrouw Gé
was dan meestal paraat.
Metdekerstnachtdiensthaddenwe

V.l.n.r. RoeitStol, HennieHavinga en Anko Terpstra met de jubileumversierselen (Foto:Henk Remerie)
als vereniging altijd een probleem:
danmoesten we eenvervangervoor
jou zoeken, want in de kerk daar
kwam je niet. Als lagere schooljongen heb je - met nog een paar
jongens - de dominee een streek
geleverd en daarna mochten jullie
niet meerindekerk komen ...Endaar
hebje jedus aangehouden.
Alles bij elkaar heeftde"Harmonie"
60 jaareen goede muzikantenactief
lid aan je gehad.'
"Hennie, ook jij bent al 60 jaar verbonden aande"Harmonie'!Jewerd
in1946als 11 -jarigejongenlidvande
muziekvereniging. Jeeerste instrumentwasdekleinetrom ;later ging je

overopeen baritonennogweerlater Uhoortwel: Hennie Havenga heeft
opdebas. Integenstelling totAnco zodoor dejaren heenzeerveel voor
wasjijwel een man voor hetbestuur- demuziekverenigingbetekend:
lijke. Als erbinnen het bestuur een
functie vrijkwam.wasjij altijdbereid "Roei!. Wanneer ik allesmoetverdeze taak opjetenemen.Jaren was tellen watjijallemaal alvoor de"Harjepenningmeesterofbestuurslid ;en monie' hebt gedaan, dankan ikwel
toen we geenvoorzitter meer had- een boek volschrijven.Maardaarzit,
den, zei jij: "Din zei ik wel veurzitter denkik, niemand op tewachten.
worden: Jewas geenprater. maar Roelf,jijbentinmiddels50 jaarlid.Je
als jewat zei was hetook voorieder- bentin1956als l t -jariqsbegonnen
eenduidelijk wat jebedoelde.Alser op eenalt; daarna eenhoorn - bariacties waren - of het nu ging om ton. Je zit al vanaf 1971 in het bebloemen, oliebollen ofoud papier - stuur; en zit er nog steedsin. AI die
dan was je er altijd bij. En toen de jaren had je het instrumentarium
drumbandwerdopgericht,heb jij de onder je beheer.
eerstejarende ledenhet drummen In1973 hebjede"Alpenjagers' mee
geleerd.
opgericht. Wat later bleek: je grote
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passie!AI snel nam jedemuzikale
leidingop jeen op jouw geheeleigen
wijze probeerde je leiding te geven
aan ditgroepje enthousiaste muzikanten. Op een blaaskapellenconcours in Muntendam werd je zelfs
uitgeroepentot de meest gedreven
dirigent vanhetconcours.
Ook besteedde jeveleavondenaan
het opleiden van nieuwe leerlingen.
Toen het korpsgeen dirigent meer
had en het groepjeeigenlijkte klein
werd om nog een nieuwe dirigent
aan testellen, kwam jijvoorhel korps
testaan. Zo hebben we nog enkele
jaren met veel plezier de vereniging
draaiende gehouden.
Helaas hebben we het afgelopen
jaar besloten testoppen met defanfare:
Na het opspelden van de Bondsinsignesen het uitreiken vaneen bloemetje aan de dames, volgen nog
enkele lovende woorden door een
afgevaardigdevan de KNFMafdeling Groningen. Vergezeld van een
hele mooie speld; en bijpassende
oorkonde.
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De "Harmonie"in 1946 tijdens een muziekconcours in Veendam.
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als extra waardering - een mooie
klok.
Betsie Havenga verrast haar man
met eenleukefotovan hemals 11 jarigjongetje tijdens zijn eerste concours in Veendam (1946). Op de
Nogmeer verrassingen ...
originele groepsfoto staat ook Anco
Omdat Roelf nooit een vergoeding Terpstra; Roeit Stol is er uiteraard
wil hebben, overhandigt voorzitter nog nietbij.
Benhembij hoge uitzondering - en Jan Havenga heeft een aantalfoto's

uit demuziekcarrièrevan zijn vader
opgeduikeld en op groot formaat
gekopieerd. We bewonderen o.a.
een nostalgische foto vanvader en
zoon Havenga: depet van dekleine
Jan was veel te groot en moest
worden opgevuld met kranten ...
Jan: "In mijn tijd had je als jongen
twee mogelijkheden: muzikant of
voetballer worden. De vorm van de
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lippenwasmeestal de maatstafvoor
het instrument dat je toebedeeld
kreeg. Familieverhoudingenwaren
heel belangrijk: als ie lid af wilde
worden, hadjedefamilieopdestoep
staan.Muziekmakenkostveeltijden
energie; het iseen passie."
Hi/lie Ramaker·Tepper

Het knotsgekke
knotsenknutselmuseum
in de OSS
Garmerwolde
De "Mondriaanljes"van groep 1 en 2. (Foto: Karta Pos/ma)

Op maandag 10april kregen de
kinderenopschool een briefvan
defamilie Knots,waarin gevraagd
werd of zeweleen museum van
de school wilden maken, Nou
daar hadden de kinderen wel
oren naar.

seum te bedenken en alvast heel Eneindellikop 27aprilom14.30uur
veelvriendenenfamilieledenuit te gingen dedeurenvanhet museum
nodigen. We hadden het er ontzeI· open. Hetwas dringengeblazen bij
tend druk mee. Want groep 1 Um5 de deur. Een ieder werd welkom
heeftnog eenbezoekgebracht aan geheten met een hapje en koffie en
het Groningermuseum,alwaar men thee. Onderbegeleidingvande kineen rondleiding kreeg en waar zelfs derenwerden een speurtocht door
De juffen moesten ieder een kun- nog in het atelier gewerkt werd. deschool gehouden, waar we alle
stenaar kiezen.JufMarjan vangroep Groep 6 Um 8 is naar het stripmu- bezienswaardigheden konden be1 en 2 koos voor Mondriaan. juf seum geweest, waar de kinderen wonderen.
Mariska van groep 3. 4 en 5 voor op leuke wijze werd geleerd een Petje af voor deze jonge kunstePicasso en jufLianne voor Lichten- stripfiguur teteken.Op school ging naars en dejuffendiehettoch maar
menhiermee verder doorstripfigu- weer gepresteerd hebben, met zostein.
Vanaf dat moment werd er in alle renuiteen boek natetekenen. Ook veeltalent erweerwat mooisvan te
groepen hard gewerkt; er werden gingenallekinderen nog naar een maken.
collages gemaakt. schilderijen,va- beroemdekunstenaar uit Garmerwolde. Ook daar waren vele schilKarfa Pos/ma
zen en nog veel meer.
Op 21april kwamerweer eenbrief derijen te bewonderen. Maar er
van de familie Knots met het ver- moest ook gewerkt worden o.l.v
zoek om een naam voor het mu- jawel: Karel Hazeveld.
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Zaterdag 17 juni
... van 10-18uur
is iedereen van
harte welkom in
I onze wilde plantentuin.
MennoenDineke
Schutterlaan 20
Thesinge
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Van de Redactie Nieuws van Dorpsbelangen Thesinge
In de afgelopen weken heeft de
redactiecontactgezochtmetonze
adverteerders.Somsgingdatcontact per telefoon maar meestal
gewoon evenlangslopen.
En dat dan met de vraag: ga je
weer een jaar in zee met de Gee
&Tee?Gelukkig voor onze krant
heeft ruim 95 % positief gereageerd. Erheeft één adverteerder
afgehaakt, maar er zijn ook een
viertal nieuwe adverteerders bijgekomen:"BobTweewielershop',
"Barbè rHaarverzorging' ,"DePotkieker,Woon- enTuindecoraties'
en "Gerard Kingma, Reis- en Natuurfotografie'. Kortom: we zijn
weer bijzonder tevreden. Onze
adverteerders enniettevergeten
onze donateur (Wiekel) zorgen
wel voor ruim zestig procent van
onze inkomsten. Zonder hen dus
geen G & T.

De afgelopen periode kenmerkte zich door veel vergaderingen.
Op24 maart hebben wedejaarvergadering gehad. In devorige G&T heeft Truus Tophieral een verslag
overgeschreven, Na afloop van deze vergadering presenteerde de werkgroep dorpshuis in oprichting
de plannen om het trefpunt om te toveren tot een modern dorpshuis met peuterspeelzaal.
Op 19april hebben we deraad van
degemeente ten Boer uitgenodigd
om ze teinformeren over deontwikkelingen inhet dorp.Aandeuitnodiging isenthousiastgehoorgegeven,
er waren 15 raadsleden aanwezig.
Behalvederaadisook dewerkgroep
dorpshuisio,deschoolendepeuterspeelzaal uitgenodigd.Hetwaseen
goede bijeenkomstwaarbij uiteraard
de meeste aandacht ging naar de
situatieronddegymzaalen hetdorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde de school het idee het
dorpshuis in het gebouw vangymzaal/peuterspeelzaalonder tebrengen. Een verrassend idee, dat nu
onderzochtgaat worden.
Alle raadsleden gaven aan ditdorpsbezoeknuttig tevindenendatditwel
vaker gedaan mag worden. Op de
websitevan de PvdA enhet CDAin
de gemeente Ten Boer staat een
reactie opdit bezoek.

Oproep
Inhet kader van defeestweek zal
op8september 2006 van17.0021.00 uur in Garmerwolde een
nazomermarkt met een ambachtelijk tintje worden gehou·
den. Geinteresseerden voor een
plaats/standkunnen zich melden
via j.hiddingh@hetnet.nl ofopde
onderstaande telefoonnummers:
Krul Hiddingh 050 - 5411181
Kees Brak 050 - 5425107
Anneke Kattenberg 050 -5414035
Wies van der Molen050-5421412
Tineke Meirink 050 - 5799030

Alsinds 1964 uwbetrouwbare specialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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erlcend HooFdaannemer

Detekeningen voordereconstructie
van de Kerkstraat'Molenweg werden getoond. Rond de bouwvak
wordt met het werkbegonnen.
Totzover het overleg met B&W.

Op dinsdag 16mei isdewerkgroep
diehaalbaarheid vandeoptie'dorpshuis indeoude schoor gaatoneerzoeken bijeen geweest. Hetwaseen
constructiefoverleg. Op basis vande
Tijdens het overleg met B&W ging functies/eisen die gedefinieerd zijn
het nietalleen over degymzaalen het door dewerkgroep dorphuisiovoor
dorpshuis.Ook het hondenpoepbe- het trefpunt, aangevuld met deoptie
leid passeerde de revue. De ge- 'gymnastiek onderwijs' wordt uitgemeente heeft een enquête gehou- zocht wat dat betekent voor het geden.lnwoners van Thesinge onder- bouw aan de Schoolstraat. Niet alvinden veel hinder vanhondenpoep. leen op bouwkundig en financieel
Kort gezegd steltdegemeenteinde gebied.maarook bijvoorbeeld ophet
startnotitie "hondenpoepbeleid"een gebied van vergunningenetc.
paar dingen voor: binnen een beo Uiteindelijk zullen de uitgewerkte
paald gebied (bijvoorbeeld de be- opties die haalbaar zijn, door het
bouwdekom?)moeten honden aan- college aan de raad voorgelegd
gelijnd zijn en uiteraard moet de worden.
hondenpoepbinnendat gebied opEen week later. op 25 april washet geruimd worden. Degemeente kijkt Te afsluiting vanalleverslagen van
jaarlijkseoverlegmetdeBurgemees- ofereenaantalafvalbakkenvoor de vergaderingen een aantal data:
ter enWethouders (enbuurtagent). hondenpoepgeplaatst kunnenwor- op 9 juni (bij regen: 16 juni) is de
De opkomst uit het dorpwas groot. den zodat de hondenbezitters ook fietstocht
Uiteraard stonden het dorpshuisen makkelijker vandepoep af kunnen. op 1juli houdenwe eenzomerfeest;
de situatie rond de gymzaal weer Aan dorpsbelangen wordtgevraagd spelle~es +eenjongereeneenoudere
hoog opde agenda. De gemeente omhetexacte gebied aantegeven disco.
had eenpresentatie voorbereidwaar- waar binnen de honden aangelijnd op6 oktober staat een avond voor
bijeen overzicht gegeven werd van moeten zijnen waardeafvalbakken nieuwe bewoners gepland
desituatiem.b.t.degymzaal.Omdat moeten komen. Voorlopig denken Meer informatie komt indenieuwsineenrapportagevoor degymzaal! we inderdaad aan de bebouwde brief.
peuterspeelzaalstaatdat -300.000 kom (m.u.v.hetklunder) als aanlijnnodig isvooronderhoud ineenperio- gebied.
Binnen het bestuur heeft Wolter
devan 10jaar, wil de gemeente dit Uit dezaal werd detip aan dorpsbe- Karsijns defunctie van secretaris van
gebouw afstoten.Eenvan de opties langen gegeven om te inventarise- Jakob van der Woude overgenoishet gebouw verkopenen het geld ren oferbehoefte isaannieuwbouw men.We hebbennu weereen secredat datoplevert. teinvesteren inhet binnen Thesinge. Wij zullen deze taris met e-mail endaarblijkjeeigentrefpunt door daar depeuterspeel- vraag via dewebsite stellen.
lijk niet meer zonder te kunnen in
zaal in onder te brengen. Dit is de De restauratie van de molen schiet deze tijd.
optie die uitgewerkt isdoor dewerk- o.a. wegens ziekte maar langzaam
op. Ditjaar moet demolen wel weer
groep dorpshuisio.
Menco van derBerg
Een andere optie is de optie die open kunnen voorhet publiek.
voorzitterDorpbelangen.
tijdenshetoverleg metde raadgeop- Over de "bypass" tussen Rijksweg
perd werd. nl. hetverbouwenvanhet enEemshavenweg valtnog nietste
gebouw zodat het dorpshuis er in zeggen.

Rekeningen:
We zijn van plan om begin juni de
rekeningen uit te sturen. Tevens
starten we dan de automatische
incasso bijdie abonnees (ruim 90
%) dieonsdaarvoortoestemming
hebben gegeven. Begin juli verwachten we dat het merendeel
vandeinkomstenbinnen isgekomen.
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ondergebracht kanworden.Tijdens
de vergaderingisbesloteneenwerkgroepteformerenonderleiding van
dewethouder dieop zeer korte termijn (4-6 weken) de haalbaarheid
van denieuweoptie gaat onderzoeken. Aan de werkgroep wordt. behalvedoordegemeente deelgenomendoordeschool. depeuterspeel zaal. dekerk en dorpsbelangen.
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Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE
T. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 9268
www.havenga.com
info@havenga.com
3

De dominee gaat voorbij
Met bovenstaand gezegde denken we vaak aan het feit als de
eerwaarde voorbij gaat, datereen stiltevalt.Het is nietmijnbedoeling
omverder hetzwijgen hiertoete doen. In deze serie gaat hetover de
dominee (mlv) dievoorbijging. Een enkele predikantleeft nog. Vanaf
deReformatie (1594) verdween deRooms Katholieke eredienst in de
van oorsprong Rooms Katholieke kerken van Garmerwoldeen Thesinge.
Indeze kerken dedendev.d.m.-ers Zij zouden de boeren in hun gehun intrede. V.D.M. = Verbi Domine meentekunnen helpen ofhetgeleerMinister (DienaarvanhetGoddelijk de zelf in toepassing kunnen brenWoord). Een predikant uit Utrecht gen. Wanneer depredikant zelf de
gafonsenige tijdgeleden een ande- pastorielanden ingebruikhad,kroop
rebetekenisvan hetwoordv.d.m. Hij het bloed soms waar het nietgaan
zei dat betekent: Veel DikkeMazzel. kon, anders gezegd: de belangen
Ookdominees zijngewone mensen van deveehoeder waren somsstermet humor. en met fouten. Over de ker dan die van demensenhoeder.
dominees gaat het in deze serie.
maar ook over de kerken in onze In1594voltrok zich deReductie(Redorpen, want wat zou eendominee formatie) van Groningen. Dat wil
zeggen toen veranderde er iets op
zijn zonderzijn gemeente.
kerkelijkgebied.De Rooms KatholieVoor de Reformatiehad ieder dorp ke Kerkhad namelijktot datjaar het
een eigen geestelijke en dikwijlsmeer alleenrecht ophet gebied van gelodan één_Het grootste deel van de ven. Door de Reformatie veranderinkomsten van depastoor,ofvikaris, de dit. want in dat jaar ontstond de
bestond uit de opbrengst van het NederlandsHervormdeKerk,Eigenland dat bij hun geestelijk ambt ter lijkmoeten wespreken van deGereplaatsehoorde.Somsverhuurdenzij formeerde Kerk. Want pas in 1816
dit land,maarmeestalgebruikten ze werddenaamNederlands Hervormhet zelf en waren dustegelijk boeren deKerk(in eersteinstantiedestaatspastoor. Verder werden zij betaald kerk) ingevoerd. Vanaf datjaar bevoor allerlei speciale diensten. bij- hoordedekoninklijke familietotdeze
voorbeeld de dodenmissen enont- kerk. In1834volgde deAfscheiding
vingen zij ookdirectegiftenvanparo- en werd door de Afgescheidenen
weer de naam Gereformeerd aanchianen_
genomen.
Na de Reformatie is deze situatie Met ingangvan31januari 2005zijn
ingrijpend veranderd.Deinkomsten onze beide dorpen verenigd in de
voor specialedienstenvervielenen Protestantse kerk Garmerwoldedepredikanten moestengrotendeels Thesinge,vallendonderdeoverkoelevenvandeopbrengstvandepas- pelende paraplu van de
toriegoederen. Zij hadden een uni- P(rotestantse) K(erk) N(ederland).
versitaire opleidinggenotenenvoel- Ookdekoninklijke familie behoort tot
denzich meestal veel mindertothet de PKN, weliswaar niet tot die van
boerenwerkaangetrokken dan hun onze dorpen, maar tot dievan het
katholieke voorgangers.Demeeste Haagse.Destaatskerkisalsindsvele
predikanten verhuurdenderhalve het jaren verdwenen. behalve indeScanpastorieland,sommigen gebruikten dinavischelanden,daarisnog sprahet zelf geheel often dele. Dit was ke vande(Lutherse) staatskerk. En
vaak de oorzaak dat verscheidene tot vandaag dedagbehoren dekopredikanten zeer lang, soms heel ninklijke families van Denemarken.
hun leven aan een gemeente bleven Noorwegen en Zweden tot deze
verbonden of dat hier en daar de kerk.
zoon devader opvolgde. ja zelfs al
tijdens diens leven bij hem in het Ook voor de dorpen Garmerwolde
pastorale en boerenbedrijf kwam. en Thesinge betekende dateen verZodoende was erbehalve een gees- andering.Vanver overdeoostelijke
telijke ook een economische band grens kwamendestudenten naarde
Universiteit van Groningen om de
met de gemeente.
theologische studie aan te vangen
Het isdan ook niet verwonderlijk dat danwel tevoltooien. Zij kwamen uit
koning Willem I bijzijn verordening het Bentheimse,uitOostlriesland en
inzake het hoger onderwijs bepaal- van verder uit Bremen en Lippe.
de,datstudentenindeGodgeleerd- Velen van hen hebben zich na volheid twee jaar lang onderwijs inde brachte studieverbonden aan een
landhuishcudkundemoestenvolgen. Ommelandergemeente.
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Hetgraf vanG.B.ReddingiuspredikantteGarmerwoldeistevinden voorde
"achterdeur" van de NHkerk inGarmerwolde. (Foto: Henk Remerie)
Toch was detrek wederzijdsen dan
welvoornamelijkmet Oostlriesland.
Vanuit Emden was de Reformatie
sterk bevorderd en Emden was na
het verraadvan Rennenbergin1580
het toevluchtsoord voor velen geweest. De Gereformeerde kerk van
Emdenwerd demoederkerkvan die
vanStad en Lande. Bovendekooringang van bijhetbombardementop
Emden van6 september 1944 verwoeste GroteKerkwijsthet"ScheepkenChristi",een gedenksteenwaarop een schip is afgebeeld met het
randschrift 'Godts Kerck vervolgt
verdreven Heft Godt Hyr Trost gegeven",op deze functie van"Herberg
vanGods gemeente".
Deze verbondenheid was tot in de
eerste wereldoorlog nog aanwezig
indeGroteKerk teEmden.Eens per
maand werd er een dienst in de
Nederlandselaaigehouden, ditondankshetfeit. datreedsin1818werd
bepaald,dat inOostlriesland slechts
diekandidaten mochten worden beroepen. diede Duitse taal zodanig
beheersten,datzijom devierofzes
weken een preekindie taal konden
houden.Door deze maatregel werd
ineersteaanlegdetrekover enweer
belemmerdmet het uiteindelijke ge·
volg,datna hetvertrek vands.Voget
in 1846 van Oostwold in het Wes·
terkwartiernaarhetOoslfriese Hlnte(ligtbij Emden)ereen eindekwam
aan het over enweer beroepenvan
predikanten.

(EKD) behoartibehoorde ongeveer
dehelftvandeDuitsebevolking.de
andere helft aehoortöehoorde tot
deKatholiekekerk.
Wanneerueenbezoek zoubrengen
aan bijvoorbeeld Leer, dan treft u
naast de Lutherische Kirche ook de
Reformierte Ki rche (Herv.) aan.
Daarnaastiserook nog deAlt Reformierte Kirche. Een deel vande Nederlands Hervormde Kerk is niet
meegegaan inde PKN. Ze hebben
zich verenigd in de Hersteld HervormdeKerk. Deze kerken vindt uin
dezogenaamde 'zwarehoek',bv.op
de Veluwe, opdeZuidhollandse eilanden.deZeeuwseeilanden, enin
deprovincie Zuid-Holland.
Ook enkele kerken uit de GereformeerdekerkeninNederland zijnniet
gefuseerd indePKN.lkmeendedat
het er vijfof zeszijn.

Garmerwolde
Predikanten vanaf 1594 tot 1965
(het jaar dater een pseudo-combinatie totstandkwammetThesinge) :
1594:J. Clettingius
1598: E.Ludovici
1614: H. Sebastiani
1663: H. Rhodius
1681:J. Stegnerus
1687: B. ter Maath
1708:J.Beckeringh
1758:J.F. Heideggers
1811 : L.M. Brouwer
1820: F.J. Abresch
1824: P. Mees
1847:G.B. Reddingius
De dominee endekerk(en)
1883:G.J.F. Tjassens Keiser
Allereerst kom ik nog even terug op 1918: W.R. Diephuis
de term PKN. Behalve de Neder- 1927: L.de Baan
lands HervormdeKerk endeGere- 1929: P. Niermeijer
formeerde kerke n in Nederland 1945: H. Altena
werkt ook deEvangelisch Lutherse 1948: A.T.S. Bakker
Kerk samen in de PKN. Niet alle 1965: B.Kristensen
kerken van deELKinhet Koninkrijk 1979-1 995: C. de Vries-Batenburg
derNederlanden doen hieraan mee. In het jaar 1999 kwamhet S(amen)
Vaak zijn het kleine kerkelijke ge- O(p) W(eg) gebeuren tot stand en
meenschappen.Ditkert<.genootschap van 1996-2001 was ds. S. Ypma
isin 1517 ontslaaninDuitsland.Tot alhier predikant. Sinds 2004 is F.
deEvangelischeKirche Deutschland Volbeda predikantvanbeide dorpen

(zoalseerder gemeldPKN - voor 50 leed in1881teGarmerwolde. Hijwas
%).
34 jaar predikant alhier. Zijn grafsteenligtophetkerkhof voor dedeur
P.S.: In de vacante periode ging t.o.v. detoren.
regelmatig een kandidaat Theologie
voor,deze woonden indepastorie te 1918: W.R.Diephuis,waspredikant
Garmerwolde. Eénvandezekandi- te Garmerwolde van 22 september
datenisR.M.Witteveen, die nu pre- 1918 tot 15 maart 1925. Hij vertrok
dikantinHaarlem-C.is. Weliswaar naar Oostwoud (Noord Holland) en
was ze geen predikant van Gar· werd hier in 1946 ontslagen. De
merwolde·Thesinge, maar ze reden: was de Nationaal Socialiswoonde er wel;
tische Beweging (NSB) toegedaan.
niet in de Hervormde Pastorie van Hij verhuisdenaarTenBoer,waarhij
Garmerwolde, maar in deGerefor- op21augustus 1971werdvermoord
meerdepastorievan Thesinge,
door twee varensgezellen (matrodeHervormde studentenpredikant: zen). Hijwas ongehuwd;nietbijalle
Wendela Maria barones vanLynden ongehuwdenis geld tehalen.
(1969·1973en van1973-1976:predikant op het ziekenhuis Dennen- 1927: L. deBaan:isslechts een jaar
oord te Zuidlaren).
predikant inGarmerwolde geweest,
Namensde toenmalige Hervormde Hijging naarBoksum (Friesland.)en
gemeente Garmerwolde-Thesinge is daar overleden op 26 februari
ging ze vaakvoor indeKerstnacht- 1929,alschristen-socialist.
dienst.
1929: P. Niermeijer: Iedereenzei in
Enkelebijzonderhedenover boven- onze dorpen Niemeijer, maar dat
staande predikanten:
was nietjuist.
1594: J. C/ettingius.isslechts2jaar Depredikant woonde indepastorie
predikantgeweest,in1597wordt hij te Garmerwolde, maargaf behalve
ontslagen. De redenishier nietver- daar, ook catechese aan de Hermeldbijandere predikanten wordtdit vormde jongeren van Thesinge. Als
wel vermeld;oorzaak drank.
hijuitgechateriseerdwas,dan wilde
De eerste predikanten in 1594 wa- hijper autoweer vertrekken.richting
ren Rooms Katolieke geestelijkege- pastorie,maardaar stakdegerefor·
weest. Toenwerden zevan de ene meerde jeugd een stokje voor of
op de andere dag Protestant, dat achter.
was vaak de reden dat men werd Als degoede man vooruit wilde rijontslagen omdat men blijkbaaraan den. kwam de jeugd voor de auto
dedrank ging.
staanen hield hemtegen.
1614: H. Sebastiani, was predikant Enalsdepredikant probeerde achvan 1614 tot zijn emeritaat in 1663, teruit weg tekomen,dan gingen ze
overleed in 1672op95-jarige leef· achter de auto staan.
tijd.
De goede man, want steeds waarOpzijn grafsteen het volgende ge- schuwdehij:"Jongelui.ikrijachteruit
dicht:
hoor", of "Jongelui, ik ga naar huis,
Wat isdes wereldtsvalsbedrijf
nu rijikvooruif .Enwerdds.Niermeijerdannietboos,ofliethijeenvloek?
Ickbracht " aen 't 6' wijf
Nee,nietsvan dat alles. Hij wachtte
En meende 't waer gewonnen
gelatenaltotdejeugderzat vanwas,
Nu ben ickkout en stijf
enhemliet gaan.
Hieronder leght mijn lijf
Alsvandedoodt verslonnen.
Zijn grafzerk hangt in de kerk van 1945:H.Altena,werdop24september 1944 eervol ontheven (leraar
Garmerwolde.
godsdienst), maar pakte
1708: J. Beckeringh,was predikant het ambt van predikant weer op op
van 21oktober 1708 tot zijnoverlij- 26 augustus 1945. Eensdominee,
denop5juli1737.Hetwasvoor hem altijddominee.
de eerste gemeente en tevens de
laatste. Rondom 1700tot1800was 1965: B. Kristensen,was predikant
van 5december 1965tot zijn emeride naam Beckeringh.
een echte predikantennaam. maar taat op 1september 1969.
Tevensverleendehij bijstand inhet
liefst 19droegen deze naam.
pastoraat bij de WH (toenmalige
1758 : J.F. Heideggers, werd gebo- Vereniging van Vrijzinnig Hervormren in Archangel. Voo r hem geldt den) te Groningen. Inhet PKN geook: het wasdeeerste entevens de beuren heet deWH,
laatstegemeente (1758-1796over- VPG (Vrijz.Prot.Gem.).Dediensten
van dit kerkgenootschap zijn in de
leden).
Pelstergasthuiskerk
1847: GB. Reddingius, voluit:Ger- te Groningen (eenmaal in de 14
ardusBenthemReddingius. Hijover- dagen).

M.i.V. 1 september 1969 werd hij Wekunnen zeggendatds.De Vriesstudentendecaan aan de RijksUni- Batenburgdeeerste vrouwelijke predikant was inonze dorpen.
versiteit van Groningen.
In1942 was ersprake van eenhulp1979: C. de Vries-Batenburg.
predikan1 bij deHervormde gemeenUit de G& t-exoress van januari teteThesinge,namelijk C.I.A. Glas,
1995: Dominee neemt afscheid. ook een vrouw. In het artikel over
Citaatvan ds. C. de Vries-Batenburg Thesingewordt haarnaamgenoemd.
: "Er waren ongeveer drie meisjesstudenten perjaar,dus ikwas nietde P.S.
enige. Ik ben in 1960afgestudeerd. Frederica Ada Wilhelmina NoordDe vrouw mocht toennogniet inhet huis-van 't Land.
ambt, maar kon wel hulppastor of geboren 1928teGroningen,overlevicarisworden.Toen iknog studeer- den 1989 te Ulrum, was de eerste
de - ik meende in 1958 - werd de vrouwelijke predikant in vollerecheerste vrouw met een speciale op- ten. in de Nederlandse Hervormde
dracht geinstalleerd.lk herinner me kerkendatwaszoalsds. De Vries in
datonze hoogleraar toen zei: "Da- het interview zei: 1958.
mes, gefeliciteerd, voor u komt de
Jakobv.d. Woude
weg ook open".

Graf van Oer!< Scho/ma. in leven kerkvoogd te Garmerwolde. (Foto: Henk
Remerie)
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Van vogelgriep tot een levensbedreigende griepepidemie voor mensen
De vogelg riep is bezig dewereld te veroveren. Dit griepvirus met de naam "H5N1" is voo r het eerst in 1996 gevonden in China. Geleidelijk
heeft dit virus zich verspreid over China, Hong Kong, Thailand, Korea, Vietnam, Japan, Cambodja enIndonesie.In 2005 werd hetvooreerst
in Rusland gezien, eind 2005 in Turkije en laterook in zuid Europa. In 2006 worden de eerste zieke vogels gemeld in Afrika, India, Egypte,
lsrael, Frankrijk, Duitsland, Denemarken en als laatste Engeland (6 april 2006). Nederland leek het volgende land dat aan de beur! was. Tot
nu is dit niet gebeurd waarschijnlijk omdat de vogeltrek over zijn hoogtepunt heen is.
Waaromisvogelgriepmet het H5N1
viruszobelangrijk.Vogelgriep geeft
economische schade omdat vogelgriep zich snel kan verspreidenbinnen pluimveebedrijven. Kippen en
ganzen worden er erg ziek vanen
overlijdenbijbosjes. Daarnaaststerven duizenden stuks pluimvee; zij
moeten wordenafgemaakt om verdereverspreidingvan hetvirus tegen
te gaan. Het is natuurlijk triest dat
deze vogels in Nederland nietworden ingeënt.omdat andersdeexport
ingevaarkomt.Ditkomtmedeomdat
veellandengeen vleesvangevaccineerdedieren accepteren terwijlhet
overduidelijkisdatdeepidemie zich
veel mindersnel zou verspreidenals
commercieel gehouden pluimvee
gevaccineerd zouden worden.
Vogelgriep isvoor demens een groot
potentieelgevaar. AI in 1997 zijn in
Hong Kong 6 mensen door een infectie metditvogelgriepvirusoverleden. Sindsdien blijven er berichten
komen vanpersonen dieaan ditvirus
overlijden. Van de207personendie
vanditvirus ziek zijn geworden zijner
t tê overleden(>50% sterfgevallen,
mei 2006). Vrijwel alle mensen die
vanditgriepvirus ziekzijn geworden
haddenintensiefcontactmet ziekeof
dode vogels. Het is tot nu toe niet
beschreven dat deze infectie van
mens opmens wordtovergedragen.
Dit komt omdat het virus zich bij de
mensalleen diep in de longen kan
vermeerderenen nietindebovenste
luchtwegen (neus-keelholte). waardoor het weinig besmettelijkis.

aan deze patiënten en hun huisgenoten. Dit vergteen enorme organisatie. Problemen als hoe spoor je
patiënten openwie deelt demedicijnen uit moeten nog worden opgelost.Erzijnenkelemedicijnentegen
griepvoorhanden. Dezewerken alleen als ze zeer vroeg tijdens de
ziekte worden ingenomen (binnen
48 uur). Ze verminderen vooral de
kans opdeverspreiding.Bijhuisgenoten van patiënten met normale
griep wordt 80% van debesmettingen voorkomen. De Nederlandse
overheid heeft daarom alsvoorzorg
al voor 1/3 van de bevolking deze
medicijnenbesteld.
Onze gevaccineerde ganzen hoeven niet in de herfst weer te worden
opgehakt,zekunnen hethelejaarlekkerindetuin rondscharrelen.(Foto:Leni
Arends)
Men isergbang datditvogelgriepvi rus zich beter aan de mens gaat
aanpassen,bijvoorbeelddoordathet
zich ook indebovenste luchtwegen
kan gaan vermeerderen. Hierdoor
zou hetzich makkelijkervanmensop
menskunnen gaanverspreiden.Als
ditgebeurt dan verwachtmendatdit
griepvirus zich razend snel over de
wereldgaatverspreiden (mennoemt
dit een pandemie)netalsdeernstige
griepepidemie in 1918. Dat griepviruswas ookafkomstig vanvogelsen
heeftmeerslachtoffers gemaaktdan
de eerstewereldoorlog.
Indienin Engeland één patiënt met
hetH5N1 virus(het"griepvirus") het
land binnen komtdan zou het volgensdiverse berekeningen slechts3
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Snelle vaccinatie van debevolking
zou veel leed kunnen voorkomen.
maarmenverwacht niet op tijd een
maanden durenalvorensdeepide- goed vaccin opdeplank tehebben
mie op zijn hoogtepunt is met 1,2 (voor elke veranderingvanhet virus
miljoen nieuwegriepgevalienperdag. moet een nieuwvaccin wordenontAls 0,3 % aan deze infectie zou wikkeld). Er zijn ook maar weinig
overlijden (zoals in 1918) komt dit fabrieken om het te produceren.
neer op bijna 4.000 personen per Gelukkig wordt in Nederland van
dag. De ziekenhuizen zouden vol oudsher veel griepvaccin geprodulopenmetzieke patiënten meternsti- ceerd.Omalsdepandemieuitbreekt
gelongontsteking.Het economische alseersteovervoldoendevaccinste
leven zou totaal ontwricht worden. kunnenbeschikken heeftdeNederAlleen zeervergaandemaatregelen landse overheiddevacci nproductie
zoudensubstantieelkunnen helpen alvast voor acht weken vaneen grote
om deverspreidingvanhet virus te fabriek gecontracteerd.
vertragen. Hierbij denkt men aan
sluiting vanalle scholen gedurende De kans dat dit vogelgriepvirus zo
langere tijd (twee maanden). het verandertdathet zich ondermensen
verbieden van alleopenbare bijeen- kangaan verspreideniswaarschijnkomsten.een"uitgaansverbod"voor lijk niet groot maar dedreiging blijft
allepatiënten met griep enhet ruim bestaan. Volgens de meeste desverstrekkenvanantiviralemiddelen kundigenisdeze epidemie zelfs onafwendbaar omdathetgriepvirus zich
onder vogels blijft verspreiden (in
China en Afrika). Ikwens u voor nu
en in de toekomst een goede gezondheid.
Jan Arends
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"De Soos"
De klaverjasavond in mei heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
5301
1. Riëtte vanderMolen
2. Jan van der Molen
5086
4973
3. Kees Wierenga
4. Jannes Ramaker
4774
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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
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Dekoeien achterde boerderijvanAnno enIrma ...eenprachtiggezichtwaar
we nog lang vanhopen tekunnengenieten. (Foto:LenieArends)

De koein dewei in hetvoorjaar enin de zomermaanden. Dat is toch wat mede bepalend is (naast de tulp en de molen) voorhet landschap
van ons land. En wij vinden dat ook heel normaal. Maar datis helaas niet (meer) zo. Een deel van de melkveehouders kiest er voorom zijn
vee het hele jaar op stal te houden. Soms speelt mee datdeze bedrijven te weinig weidegang voor hun koeien hebben. Of de wei staat te
veraf van hunbedrijf waardoor hetbedrijfstechnischgezien ingewikkelder wordt om ze te melken. Het zijn veelal grote bedrijven diestallen
hebben met veel (Ioop)ruimte, goede ventilatie en waar gezorgd wordt vooralgeheel comfort voordekoeien. Die koeien worden gedoseerd
gevperd enmet melkrobots gemolken. De melkproductie per koeis vele malen groter dan in de jaren 60. Toen gafeen koe gemiddeld zo'n
4000 litermelkperjaarnuisdatal8000 liter. Erzijnkoeien diemeer dan 10.000 perjaar melkgeven. En datkost zo'nkoe bijzonder veel energie!!!
Gelukkigzijn erbijonsin deomgeving
nog boeren die hun koeien indewei
laten lopen. Eén van die boeren is
Annovan denBergh. Samen met zijn
vrouw Irmaenhun vier kinderenJelle,
Hessel, Kors enRinkbewonen zijde
boerderijaan de Lageweg inGarmerwolde. ln1996 woonde hijermet zijn
ouders die er een gemengd bedrijf
hadden.In1997 hebben zij het bedrijf

overgenomen en isheteenveebedrijf
geworden, want "Mijn hart zitbij de
koeien",zegtAnnotrots.ln2002isde
stal verder uitgebouwd waar in de
winter 90 zwart-bonte koeien huisvesten. De koeien staan nu al weer
eenpaar weken indeweibij het bedri~
en blijven daar tot 1november. Dit is
uiteraard afhankelijkvan het weer en
deconditie van de wei.

Anno, Irma en Rink in hun fráa ie stal een paar dagen voordat de koeien
met vreugdesprongende wei in gaan. (Foto:LenieArends)
8

Op mijn vraag waarom hijdekoeien
in dewei heefllopen zegt hij: "Het
voordeel ze op dewei tehouden is
dat ze hun natuurlijke gedrag kunnen
vertonen.Ze zijn veelmeer inbeweging. zegrazenen rusten inkuddeverband. ze halen zelf hun eten op
(gras)enzebemesten zelf deweLlk
denkdatde koe zichveel beter voelt
indebuitenluchten dus gezonder is.
En zo zie ikhet graag:
De beste temperatuur voor een koe
is +15tot-l 0gradenCelsius. Ook is
voordekoe het grasoptimaalalshet
15cmlang is.Datwildus zeggen dat
je daar met het verweiden van de
koeien rekening moet houden. De
koeien lopen 'smorgens en 'savonds
destal inwant dan worden ze gemolken. Anno laat mij zien waar dit gebeurt. Erkunnen 12 koeien tegelijk
gemolken worden met de melkmachine. "Ik ben er per keer in totaal
twee uur mee bezig. dat isinclusief
het schoonmaken", zegt hij. Ik kijk
rond.Inderdaad......blinkendschoon!
Anno denkt echterdatsteeds minder
boeren zich gestimuleerdvoelen om
hun koeien buiten te laten grazen.

Heteconomisch- en milieubeleidvan
deEuropeseUniespeelthierbij een
rol die steeds meer boeren doen
besluitenhunvee hethele jaarrond
op stal te houden
Laten wijdus genietenvan hetvee in
dewei zo lang het nog kan.

LeniArends
'I Cfoo irgcr Landsche p o p z'" mooist
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"Als de lente komt ...
ga ik preken in Amsterdam"
Op zaterdag de 13e mei zijn alle plaatsen in de Nieuwe Kerk van
Amsterdam uitverkocht. Op deze stralende meimiddag reizen zo'n
500 mensen naar de hoofdstad om een vijftal preken aan te horen.
Wat bezielt deze mensen endegenen diepreken? Het is definale van
de Preek van het Jaar. Onder de finalisten bevindt zich een, voor
Thesinge en Garmerwolde, bekend persoon. Dat is ds. Sytze Ypma
van Midsland, Terschelling. Van 1996 tot 2001 predikant in onze
dorpen. Vier van deaanwezigen zijn 's ochtends vroeg uit Thesinge
vertrokken om Sytze Ypma aan te moedigen.

"Met zoet verlangen": boek en cd
In juni 2006 verschijnt bij Uitgeverij De Zwaluw te Arnhem een
tweetalige bundel berijmde vertalingen van de hand van Rudy
Bremer: 'Met zoet verlangen: 120 liedteksten uit hetlla liaans, 12501650', met inleidingen en registers door Dr. L.M. van Noppen (ISBN
90·m94·Q4·2, per 1 januari 2007: ISBN 978-90-m94-04-3).
In de handel zal dit boek van 208
pagina'songeveer€ 30,-gaan kosten.Bij voorinschrijvingkosthetslechts
€ 10,-. exclusief € 3,- eventuele
verzendkosten.

gewenste aantal exemplaren in).
Telefonischreserveren isookmogelijk: 050302 3735.

Boek en cd worden gepresenteerd
opde21ste OSA-MuziekdagteTheTegelijkertijd met het boek wordt singe opzaterdag 24 juni2006 en op
door StichtingCompagniaen Stich- het Bach-concertvanhet A1iud Conting Musica Antiqua Nova een cd sart voor Musica Antiqua Nova inde
uitgebracht met professionele ver- NederlandsHervonmde KerkteGarntolkingen van liederen uit het boek werd op zondag 25 juni 2006 om
(uit het concertarchief van Musica 15.00 uur.
Antiqua Nova), samen meteen aantal declamaties door Rudy Bremer Levering volgt (op of zo spoedig
vanzijnvertalingenvandieliederen. mogelijk nahetweekendvan 24/25
Uitvoerenden zijn Marianne Hund juni2006)na ontvangst vanhetvermet Amore e guerra, Xenia Meijer schuldigde bedrag opbankrekening
met LaSteraArmoniosa. Suzie Le- 3063.66.339 t.n.v. Stichting ComBlanc met Richard Egarr, endeen- pagniateThesinge.
semblesSuperLibrum.L'AltaCompagniaenJosquindes Prez.
RudyBremer
Deze cd is los verkrijgbaar voor €
10,-, exclusief eventuele verzendkosten. Incombinatie met het boek
kost de cd € 7.50.
Reserveren tegen dezevoorinschrijvingsprijzenismogelijkdooreenmailtjetesturen naarinfo@compagnia.nl,
metvermeldingvan uw naam en adres
en "Met zoet verlangen":xexemplaren, y cd's (voor x en y vult u het
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Winnaarvakjury
Met name door zijn retoriek. geënt
opdewettenvandecommunicatie:
Gebruikjestemvanhoog totlaagen
diephet onderwerpkort,boeiend en
vanuitverschillende -geloofs-invalshoeken uit,kiestdevakjury de Drachtster predikant Jurgen vd. Herik als
winnaarvan de Preekvanhet Jaar.
"Uspreektmet eensacralevanzelfsprekendheid",zo wordtzijnspreekstijlomschreven.
YVinnaarpubNeksprijs
De jury laat weten geworsteld te
hebben met de uitslag. "De adem
van Abeltje hijgde in je nek", aldus
Van der Meiden tegenVan den Herik
tijdens deprijsuitreiking. Niet alleen
dejury. maar ook het publiekis enthousiast over de preekvoordracht
van dominee Abeltje Hoogenkamp,
ziekenhuispredikantinAmsterdam.
Met behulp van een briefje in de
collectezak kunnen de aanwezigen
eenstem uitbrengenophunfavoriet.
Hoogenkamp wint met 186van dein
totaal 500 uitgebrachte stemmen.

Preek Sytze net niet goedgenoeg
lederprekertjepreektzoalshij/zij gebektis...SytzeYprna heeftinzijneigen
"Syztestijl" een preek gehouden. Hij
isdoordevakjury uitgekozenuit een
voorrondemet 21 kandidaten. Deze
21kandidatenwarengeselecteerd uit
200ingezonden preken. Het magdan
netnietgenoeg zijnomteeindigenals
uiteindelijkewinnaarvoor devakjury
enhetpubliek...voordeThesingeren
Terschellinger aanhang blijft Sytze
nummer één. AI is deze aanhang
natuurlijkwelbevooroordeeld.....
ReactieSytze:
"Ik snap waarom ik niet gewonnen
heb,tegespannen.telangzaam, en
ikkonnietmetlefpreken.Inhoudelijk
was het wel deugdzaam, maar de
spanning won het van de losheid.
Jammer, maar niet erg".
Met beide benenop degrond
Hijhervathetgewonelevenweer en
houdt devolgendemorgengewoon
weer eenpreek voor zijneigen TerschellingerpubliekindekerkteHoom.
De21 emei ishijtegaslindeGarmerwolderkerk. even weer"thuis"bijzijn
eerstegemeente....
Roe/ieKarsijns

L U?tne
·

Bl o em b in d e r i j

~J~

Hoofdweg 70 •
96 " 7 Al Herkstede
ê

\t~..

~

Appelsenperen vergelijken
Hetblijkteen schieronmogelijketaak
omdevijfredesoverhetthemaIken
deandertevergelijken.Wat spreekt
jeaan,metwelke levensvragen worstel jeop dit moment. welkewegof
welkewoorden zijnvoor jouverhelderend of reiken je een antwoord
aan? Wil jejezelf laten overtuigen,of
isditvoorjoutedwingenden zoek je
zelf een weg? Houd je van breedsprakigheid ofbeeldende taalofhoud
jevan klare · theologische - taal?

Te l 05 0 - 4040 791 .
fax 050 - 40 4085 9 •

. ."'i:-, 9 e-5?e-ci(\,[i5eer~ ia t'>lle- P[(7e-I1~l!-ftwe-rkea

Sytze Ypma. (Foto:WolterKarsijns)
Meer foto'sop
www.thesinge.comlkerk

9

Uitvoering toneelvereniging
WWK Thesinge
De laatste twee jaar is door pech achter volgt. Het vorig jaar heeft
WWK op 't laatste moment hun uitvoering moeten aliassen wegens
rugklachten van Jacob van Zanten. In januari werd de draad weer
opgepakt, ook nu warener weerproblemen. Trieneke SChuppert viel
af, doordat ze geopereerd moest worden. Ook moest ze Roelf
Koopman missen.In allerijl werd een nieuw stukgezocht voor zeven
personen. Inkorte tijdwerdhet blijspel "ohSuperman" ingestudeerd.
Gelukkig waren het drie korte bedrijven.
De werklozeJohanBakema (Jacob vrouw steedsachterna. Eerstvindt "Voorjaarsgenot". (Foto:HenkRemerie)
van Zanten) wil als superman de ze datwel mooi, maar op de duur
mensen helpen, omdat er volgens heeft zeergenoeg van. Ook buurhemzoveelellendeisindewereld. vrouw Tamboerijn heeft van het
Door het innemen van een groen drankje gesnoept en verandert in
drankje wordt hij ergsterk. Zijnda- een charmantedame. dieopjachtis
denblijven beperkttot het redenvan naar debeide buurmannen.Alshet Het Geweide Hof in Garmerwolde. Uallenwel bekent zo langzamerhand,
de poesjes van debuurvrouw Alie drankje uitgewerkt isvalt iedereen heeft weer een nieuw initiatief ontplooid. Kokenmet biologische producten
Tamboerijn(HennieBloem).Alie is weer terug in zijn oude staat.
dieopdatmomentbeschikbaar zijn.Inaprilwerddeeerstecursus gegeven
onder leiding van een kok. Het ingrediënt van dit moment is natuurlijk de
een soort ma Flodder figuur. Tot
grote hilariteit van 't publiek ver- Er werd veelvuldiggelachen,vooral asperge. Met deze heerlijke groente hebben we meerdere gerechten
schijnt ze ophettoneel met eenfles om deze personen, maar toch mag gemaakt. zoals soep,asperge geroldinhamen even gebakken.Of,wat ook
jenever indehand en een sigaar in ik de rollen van moeder (Saskia overheerlijk was,een plakhambestrijken metverse roomkaas en hierin een
Vaatstra), dochter Aafke (Anita op asperge rollen. De avond was zeer succesvol en zeker voor herhaling
demond.
den Kelder) enagent Manuel(Anne vatbaar.
Delta vd.Molen
Ook andere buren Albert (Renger de Glee) niet vergeten. Iedere rol,
deVries) en TrijnieMiezema (Coby hoe klein ook, is belangrijk, want
deuren open voor allerlei evanemenvanHuis)komenoptoneel. Zij iseen samen voor je een stuk op.
Open biologische dagen
bazige tante enhij eenslome duikel- Zo heeft WWK met een gehandi- Het Geweidehof doet ook dit jaar ten, zoals: veldexcursies, filmbioloaar, dieamper vooruit komt.Vooral capteploeg toch iets leuks optoneel weer mee aan de landelijke open gisch bedrijf,lezingennatuurbeheer/
dedrempel iseen obstakel. Als Trij- weten te brengen.
biologische dagen enwel opzater- weidevogels,biologische akkerbouw
dag 17 enzondag 18 juni a.s. van en rondleidingen. Voor volwassenen,
nie hoort dat Johan een drankje
heeftingenomen,waarna hijveranRoe/ieDijkema 10.00 tot 17.00 uur. Wij doen onze maar ook voor kinderen, leerzame
dagen meto.a.proeverijen vankoek,
derd in Superman, laat ze Albert
ook wat van dat spul innemen. Een
cakes.broodjes,pannenkoeken, pofheel andereAlbert verschijnt ophet
fertjes. enz. Spedaal voor dekindetoneel; als een soort Elvis figu ur
ren:zelfhunpannenkoek versieren of
danst hijover het toneel. Hij is erg
eenbroodjebakken.
ingenomenmet zichzelf.Hij spiegelt
zichzelfaldoorineen blinkend theeToneelgroep De Rijge,wederomonder leiding vanregisseur Ton
Kookworkshop
potje. Hij is heel actief geworden,
Rohde, heeft dit jaar gekozen voor een stuk van de Vlaamse
De volgende kookworkshop vindt
vooral op seks-gebied. Hij zit z'n
schrijver Hugo Claus. "Kijk mama,zonder handen" speelt op de
plaats opmaandag 26junia.s.met
grens van de ordelijke jaren '50 en de daarop volgende roerige
als thema: verrassing! Om een tip
van de sluier te lichten: het gaat
jaren '60 van de vorige eeuw.
hoofdzakelijk over zomergroenten,
Stefan. de jonge veelbelovende van de dichter Rafaël ten Harent.
salades, zomerfruit plus ??? Doe
dichter meteen nettekantoorbaan. Deze Rafaël (ook bekend uit de
mee en geef u op voor deze workwoont inhuis bij mevrouw Tristan. WinkIer Prins)isin gezelschap Mol
shop:metweinigwerk en tijdbereidt
Deze mevrouw heeft haar leven en Jacky.Deze gas1en blijkenvan
ualeenvoudige lekkernijen.Kosten
kookworkshop: € 17.50 (incl. alle
gewijd aan dezorg voor decompo- grote invloed tezijn ophetreilenen
nist Prosper van Wijdendale (be- zeilen inhethuisen met name voor
ingrediënten. plus eten) Opgave
kend uit deWinkIer Prins) en ver- hetlevendatStefanleidt.Isheteen
(graag vóór 12 juni) via Vera van
Zanten.Gewoon eens proberen!Tot
langt naar een rustiger bestaan. thriller,eendrama,eenkomedie of
Meneer Baers woont ook bij haar; alles tegelijk? Claus laat het oorziens op26 juni, aanvang 19.30uur
hetiseen flamboyante zeventiger, deeloveraandemakers en aan de
(tot 22.00 uur)
een man met invloed, geld maar kijkers! De voors1ellingen worden
Vera vanZanten
vooralook veel levenslust. Meneer gespeeld op donderdag 15 juni
Baers en Mevrouw Tristan ontfer- (première),17,22.23.2gen30juni
Voor info:
men zich ophun zeer eigen wijze en 1en 6juli. Aanvang 20.00 uur.
Vera van Zanten, Geweideweg 7,
over de wees Stefan. Alles gaat Locatie:boerderij Bovenrijgerweg
Garmerwolde;tel.050-541 6091 ,ezoalshetgaat,maarwanneer alles 19, Thesinge. Reserveren: 06mail:veravanzanten4@hotmail.com.
inhettekenstaatvan deverjaardag 19200878 (tussen 18.00-20.00
Kom eenskijken ophelGeweidehof
van Meneer Baers,komt eronaan- uur).
en laat uinformeren over een breed
Albert, voordat hij hetdrankje heeft
gekondigd bezoek in depersoon
scala opbiologisch gebied. metdaaringenomen. (Foto: Wo/terKarsijns)
bij ookdebiologische landbouw.

Activiteiten in de Geweidehof

De Rijge speelt nugo Claus
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BURINGA

~""....Jllp--""'--sanitair en verwarming
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369
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• groenten & fruit
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Directe boerderij verkoop

• schurreleicrcn

Voor motor, bromfiets
of fiets naar
MOTORHANDEL
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AORISHOP
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• brood

24 uurs-dienst

Bovag-lid - 00. SUZUKI dealer
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Alle merken o nderdelen
en acceso ires leverb aar

?

Pr ima servi ce en reparatie

Rijksweg 15

'jl#'t' fed'ttff"Ei #;'?('lJ

Garmerwolde

Osloweg 126

9797 PC THESINGE

9723

ex Groningen

T(050 ) 5421 890
F(050) 542377 8

Telefoon 050 - 3 021957
Fax 0 50 - 3021574

Goed engezond van de boerengrond

Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

p~ KUIL

JOOP NOORDHOf
.

G.N. Schutterlaan 28

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel, (050) 4042921 15418462
Fax (OSO) 4042922

0505421890

JOOP NOORDHOf

q \'\~ \ ~
' ~7
'~ '-' -

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

Iwww. kuilreinig ing.nl

______--'l:
I

1

Installatiebed rijt
Thesinge v.o.t.
• Elektra
• Gas
• Water

. cv

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

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN HORECA

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema -

Bedum - te lefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - te lefoon 0598-393504

Lamsoor 11

Telefoon : 050 - 5496150

9738 ALGroningen
www.vishandelsrnit.nl

Fax
Email

050 . 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM

NIJDAM

NIJDAM

HOUTMARKT

KEUKENS & VLOEREN

WOONWINKEL
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Kunstwerk voor het Landschapspark
Herbert Koekkoek kunstenaar van de maand
Metaalkunstenaar Herbert Koekkoek is komende maand mei kunstenaar van demaand in de gemeente Ten Boer. Hij is op deeerstezondag
van de maand, 7 mei 2006, een van de acht kunstenaars die hun atelier openstellen voor het publiek. Gezamenlijk vormen ze een kleine
atelierroute. Koekkoek is tot kunstenaar van de maand uitgeroepen omdat hij bezig is met de voltooiing van een 7,5 meter hoog metalen
beeld. Ditbeeld komt binnenkort in hetnieuwe Landschapspark van Ten Boer te staan. Aan debezoekers van zijn atelier wordtonder meer
een manshoog schaalmodel van hetbeeld getoond. Daarnaast laat hij tientallen andere, grotere en kleinere kunstwerken zien. Bezoekers
kunnen ook terecht in de beeldentuin van de kunstenaar van de maand.

Boven de bomen
"Ermoestvan deopdrachtgever,de
gemeente Ten Boer, een tamelijk
rank,minstensviermeterhoog beeld
komen",verteltKoekkoek."Ikben op
de plek gaan staan waar het beeld
wordt geplaatst. Je hebt daar de
cencurrentie van het bos. Endeafstand totdeRijksweg isvijftigmeter.
Dat is verder weg dan de meeste
stadmarkeringen langs de wegen
omGroningen. Als het beeld vijftig
metervandewegaf staat, ziejehet
al gauw vanaf een dubbeleafstand.
Dan kun je een rank beeldvan vier
meterhoog onvoldoendezien.Daarom heb ik ervoor gekozenhet beeld
zo hoog mogelijk te maken,7.5meter. Ik kan demetalen platen waarvan ik het maak nog net hanteren.
Totmijnverrassingisdeterpwaarop
hetbeeld komt testaan zelfnogeen
meter hoger daninhet oorspronkelijke plan.Mogelijkdathetbeeldhierdoor vanaf de begraafplaats en de
Rijksweg gezien boven de toppen
van de bomen uitsteekt:
Lampjes
"Opdit momentben ikerbijnadag en
nacht mee bezig, ik zit er helemaal

in", vervolgt Koekkoek. "Ik zet het brengen, isafkomstigvan deStich- ën. KAT probeert bovendien fondbeeldinelkaarindegrotecenstruc- ting KAT (Kunst en Ambacht Ten sentewerven, deonderlinge cemtiehal van Knol inTenBoer.'sOch- Boer ). Deze in maart van dit jaar municatievan beeldend kunstenaars
tends om hall acht. als demannen opgerichtestichtingwildekunstinde en ambachtslieden te bevorderen.
van Knol beginnen, ben ik er ook. gemeenteTen Boer promotenen de enzovoort. Om het initiatief testeuVoor mij isdat vroeg,dat benikniet gemeenteopdekaart zettenalseen nen, is KAT verder van plan een
gewend. Op dit moment breng ikde gemeentewaarinophet gebied van website te maken. Aan de nadere
onderdelen van het beeld samen. kunsten ambacht veel valt tebele- invulling enuitwerking van deplanHet isalgrotendeels inelkaargezet. ven. Daartoe organiseert KAT niet nen vanKATwordt momenteel hard
Maar deverhoudingen zijn nog niet alleen maandelijkse openatelierrou- gewerkt.
helemaal in orde. Er moet aan ge- tes. Eens inde twee jaarwordtook
knutseldworden,lkvraagmeafhoe een grote Kunst en Erfgoedroute
Anneke Heidema
ikdatzaldoen. Hoebouw ikbijvoor- georganiseerd.En KAT lanceertideebeeldhetfundament,hetbodemframe van het beeld, zo uit dat ik de
onderdelen precieskanplaatsen zoals
Acht open ateliers
ik het wil. Verder heb ik nog wat
De onderstaande acht kunstenaars en ambachtslieden houden op
spullennodig om het geheel te volzondag 4juniopen atelier. Ze laten hunwerk zien, hun werkplaats en
bezoekers kunnen vragen stellen.
tooien. Zo komen er kleine, heel
subtielelampjesin.Datwasdewens
- HettyBoogholl, L.v.d.Veenstraat 20, Garmerwolde (schilderijen)
vandegemeenteendelandschapsarchitectdie hetparkinricht. Maarer
- Herbert Koekkoek Bovenrijgerweg t9,Thesinge (metalenbeelden)
is geen stroomop deplekwaar het
- Carolien Schollen, Boersterweg 14, Ten Boer (handboekbinderij)
beeld komt. Dus zoekiknu uit hoeik
- Janny Westerhuis, Stadsweg 80, Ten Boer (tekeningen)
ditmetzonnepanelen kan oplossen.
- Martin Horneman, Washuisterweg 5, Ten Boer (schilderijen)
- Hannah van Wel, Kollerijweg 32, Woltersum (schilderijen)
Met dat soort dingen ben ik deze
dagen in de weer:
- GeorgevanEngelen, B. Kuiperweg2, Ten Post (meubelontwerpen)
- Chris Ales, B. Kuiperweg 20, Ten Post (pottenbakken)
KAT
De ateliers zijn vanaf de straat duidelijk te herkennen.
Het initiatief om elke maand een
kunstenaar onder de aandacht te

Foto-expositie FGG
trekt veel bezoekers
De FotogroepGarmerwolde kan met recht trots zijn. Naar schatting
hebben in het afgelopen weekend ruim driehonderd bezoekers hun
expositie in dekerk bezocht. Het getoonde werk werd alom op prijs
gesteld, aldus de vele opmerkingen in het gastenboek.
Op vrijdagavond 12 mei vond de
officiële opening plaatsvan dejaar1ijkse foto-expositie van de FGG.
Alweervoor het zesdejaar. De bekendefotograafSjors Visscheropendeditjaardeexpositie, Hijvertelde
ineenprachtig verhaal hoe hij inhet
fotovak terecht was gekomen en
wat hijdaar zoal inbeleefdhad. Al s
je, in de jaren dat hij begon, een
fototoestel had was je meteen ook
fotograaf. Dat was toen net na de
oorlog. Hij begon als twintigjarige
12

jongeman met eenbijnaevenoude
camera.verteldehij.Tegenwoordig
heeft vrijwel iedereeneencamera.
Als je jezelf nu fotograaf durft te
noemen moet jedanook ietsmeer
inhuishebbendan enkeleencamera. Dat de leden van FGGduidelijk
dat "iets meer" bezaten zou zo dadelijk iedereen zelf kunnen aanschouwen. Hij had de foto's in de
afgelopen dagenuitgebreid kunnen
bewonderen en hij was zeer onder
de indruk van dekwaliteit van het

Sjors Visscher opent de foto-expositie· VrijWerk". (Foto:Henk Remerie)
werk van deFGG.
Tijdens deexpositie, Vrij Werkgenoemd, waren foto's te zien van
Paula Dunne (nieuw bij de FGG),
Cheryl Hoekstra-Hawkins, Janet
Jansen,Els Knol-Licht, AukeG.Kuipers, Kees Kwant, Jan Noordhof,

Henk Tuinema en Gerrit ter Veer.
Elkheeftzozijneigen stijl,valtjeop
als jelangshetgeëxposeerdewerk
loopt.
HenkVliem

Re. De Z~ndagsrust
De optocht met mooi versierde fietsen én mooi versierde kinderen. (Foto:
Wolter Karijns)

K~ninginnedag

Thesinge

TraditioneelbegonKoninginnedag metdekinderoptochtachterdemuziekband aan: veel kinderen op hun mooi versierde fietsen. De optocht werd
afgeslotenmet hetzingen vanhetWilhelmus en het Groningervolkslied door
"het Thesingerkoor". Vanwege deweersomstandigheden warendefestiviteitenverplaatstnaarhetschoolplein.Hetoranje-comitéhadhunprogrammadaaropaangepast. De kinderenkondenspelletjesdoen, zoals spekhappen. De ouderen deden 's middag spelletjes; bierkrat-stapelen, bierpulschuiven.Hetwas een goedgeorganiseerdeen gezelligedag,met veel wind
maar ook veel zon.
Desiree Luiken

K~ninginnedag

in Garmerw~lde

Deze dag stond weer bol van de activiteiten. Voor groot en klein was er
schilderen : deeerste prijs in de categorie tot acht jaar ging naar Mats la
Bastide. De eersteprijs in de categorie acht jaaren ouder ging naar Joel
Ubels. Ook werd er naar hartelust geschminkt. Buiten werden depizza's
gebakken. Van een bolle~edeeg mochtjezelfdepizzabodemmakenendan
naareigen keuze beleggen.Buiten was ook eenhindernisbaanuitgezet die
zo snel mogelijkmoestwordendoorlopen.Hiervoorging deeerste prijsnaar
RichardRitsema en Tess.Dejongste kinderen kregenalleneen poedelprijs.
Vervolgenswaserindegymzaalnogdemogelijkheidtottafeltennisgevolgd
door spijkerbroek hangen.Deeerste prijs bij dejeugdging naar Joris Boes,
deeerste prijsbijdevolwassenen naar Albertvan Bruggen.Ook vondernog
een volleybaltoernooi plaats. Hier werddeeerste prijs gewonnendoor de
groepvanJan-Willemv.d.Geffen, Maud Oriderstal, Jannet Duursmaen Niek
v.d. Giezen. AI met al was er een goede opkomst en was het een zeer
geslaagde dag.
Miranda Ubels

In onze dorpen heerst een duidelijk verschil in zondagsrust. Hoewel
Garmerwolde en Thesinge vlakbij elkaar liggen, zijn het qua atmosfeer geheel andere dorpen. De reden daarvoor Iigl naar alle waarschijnlijkin het verleden, enis opzichaleen nader onderzoek waard.
Maar daarover een andere keer. Hoe anders is de zondagsrustbeIeving in beide dorpen, en hoe komt dat? Fredje stak zijn licht op.
Van oudsher was Garmerwolde het
doorgangsdorp.Gelegenaan detrekweg langshet Damsterdiepisereeuwenlang druk verkeer door het dorp
gekomen, enbestondde bevolking uit
vogelsvanvelerleipluimage. Thesinge is door zijn ligging rondom het
klooster en middenindeweilanden
altijdveel geïsoleerdergeweest,met
als gevolgeenbevolkingdieveeleenduidiger was daninGarmerwolde.

Aan de andere kant zien de vaak
tweeverdienende nieuwelingen zich
genoodzaaktinhetweekend tedoen
waar zedoor deweek geen tijdvoor
hebben: grasmaaien. De discussie
onlangs opdewebsite van Thesinge
maakte duidelijk dat dit de nieuwe
werkelijkheid is: het dorp blijft zich
vernieuwen,maardeinvullingvande
zondagsrust verandert.
Fredje Bouma

De verschillen tussen beide dorpen
waren metname opzondag duidelijk
te merken. Uit deaard van de veelkleuriger endaardoor toleranter bevolking was hetinGarmerwoldealtijd
normaalomopzondagmensen inde
tuin aan hetwerktezien.InThesinge
heersteop zondag altijd eenweldadige rust. Door degodsdienst geïnspireerd werd er gerust, en de importThesingers werkten er doorgaans
tolerant aan mee.
Door het snel groeiende aantal nieuwe en jonge bewonersinThesingeis
er iets veranderd. Aan de ene kant
dragen de vaak jonge gezinnen bij
aan de levendigheid van het dorp.

Wist-u-dat

Ol'

• dokter Friezema vakantie heeft
van 1 Um 22 juli? Denk aan uw
herhalingsmedicijnen!
• ThuiszorgGroningen opdinsdagavond30meia.s. een themabijeenkomst in Bedum organiseert over
Astma/COPDenvoeding? Wellichtis
er nog een plaatsje vrij; bel voor
informatie naar 0900-8615.
• dejaarlijksecollecte voorhel NationaalFondsKinderhulpinThesinge € 337,65 heeft opgebracht?
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Hetei is gelegd!
Wij hebben u de afgelopen tijd
meerdere malen geïnformeerd
over de vorderingen rond het
boerderijenboek Ten Boer-Over·
schild. Het zal dan ook geen verrassing vooruzijndatdeofficiële
presentatie op zaterdagmiddag
20 mei in de Kloosterkerk te Ten
Boer heeft plaatsgevonden.
Zoalsuweet zijn delandbouwverenigingen van Ten Boeren Overschild
deinitiatiefnemers. Indeherfst van
1971kwamhelbestuurvandelandbouwvereniging Ten Boerbijeen en
dacht in 1974 ter gelegenheid van
het 1DO-jarigbestaan een boekuitte
geven over alle boerderijen in de
oudegemeenteTenBoer.Dusinclusiefdedelen aan de andere kantvan
het Eemskanaal die tot de verbreding van het kanaal onder de gemeenteTenBoervielenen thanszijn
geannexeerd door Slochteren. Er
werd begonnen met een gedegen
aanpak. maar het onderzoek liep
enkele keren vasto.a.door het wegvallen van een aantal aanjagers. Ik
herinner me b.v. dat er beginjaren
tachtigop een vergadering vanDorpsbelangen Garmerwoldeomversterking van de werkgroep werd gevraagd ...
Ook in Overschild hadden ze een
landbouwverenigingdiein1989100
jaar bestond;deze startterond 1985
eveneens een werkgroepboerderijenboek. Omoverlapte voorkomen
werden de twee werkgroepen in
1992samengevoegd.

Devele vrijwilligers diehebbenmeegewerktaan detotstandkoming van hetruimvierki/owegende Boerderij enboek
TenBoer - Overschild. (Foto:HenkRemerie)

laterkwamen de dijken. De vruchtbare grond van de wierden werd
afgegraven en gebruiktoparme gronden. Devierkloosters inons gebied
zullen wel een belangrijke plaats
hebben ingenomen bijdewaterhuishouding.maarnietbijdeverkaveling:
dat was al eerder ...
Het boek beslaat vier eeuwen geschiedenis;vanuitde luchtisdeOude
Stadsweg prima herkenbaar. Ruim
300 boerderijen zijn er in beschreven; door het Groninger Beklemrecht was het niet mogelijk om de
landerijen teversnipperen. Deedelslaf en de bedelstaf houden nooit
langstand:erzijnmaarweinig families die hetlangerdandriegeneraties
opdeboerderij volhouden.Garmerwolde maakt hierop een uitzondering; volgens dhr. Pastoorstaat het
Veur elkenain dijzugt ...
Hoe is het land ontstaan? De boe- dorp erom bekend dat het allemaal
renbedrijven vormden het beginvan inteeltis...Hoewel hijdezewoorden
ons gebied.Terbescherming bij over- lalerterugneemt.ishetontegenzegstromingenontstonden wierden;pas gelijkwaardatvele boerenfamilies er

bloemen al/een.
Meer dan

LUeET
b lo em si e r k u n s I

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

Voor al uw bloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.
Ga Ykingai j 4 3
Ten Boer
~

L---

Tel. (050)
_~
Fax (050)
Maandagvanaf .
r
Vrijdag tot 20.00 uur
14

LOONBEDRIJF

W.Lageweg
LODE
20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

vanoudsheraanelkaarzijnverwant. meester Pot enhetderde boek wordt
"Het boek roeptop tot kijken, speu- in ontvangst genomen door mevr.
ren,zoeken ...Hetiseenleidraadvan Huizing, de loco burgemeester van
wal erin het verleden is ontstaan: Slochteren (burgemeester Verstealdus burgemeester Pot. "Met dit gen is helaas verhinderd wegens
indrukwekkende boek wordt een ziekte).Totslotkrijgenookallemengeweldige bijdrage geleverdaan de sendiehebben meegewerkt aan de
geschiedschrijvingvanTen Boer:
totstandkomingvandemonsterklus
een gratis exemplaar en een bloeDe (smeuïge) sprekers worden af- metje aangeboden. Plus een pengewisseld met prachtige klooster- nensetje van Ten Boer. "Dieschrijft
zang door het Acapella Kamerkoor dieblijft: aldus mevr. Pot.
Serena. Zij brengen muziek, waar- Uiteraard is er ook een woord van
vanjejevoorkuntstellen dathetooit dankaan allen diemateriaal beschikindezegebouwenwerd gezongen. baar hebben gesteld.
Ook de kiepkerel uit de tse eeuw
(Hanny Havenga) komt nog even Na afloop vanhet officiëlegedeelte
langs mei zijn negotie. "Wat [ook drommen demensenbinnen om de
zuikenaltiedkeur,enikvroag hoast door henbestelde boeken af te haniks doar veur ..:
len; sommigengaan zelfs met hele
tassen vol naar huis. (Met prachtig
ogendenaslagwerkenvan ruimvier
Uitreikingpresent exemplaren
Hel eersteboek wordtaangeboden kilo per stuk!)
aandehoofdauteur PietPastoor;het
Hillie Ramaker-Tepper
tweede exemplaar is voor burge-
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Goederen gebracht inde
L. v.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050) 541 3045
wordenvrijdagavond
thuisgebracht
Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie
GOED VOOR UW GOED

DAMESMODE

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

REINDER
vld VEEN

I

..

Voor bedr ijven en particu li er
hand el in:
•
•
•
•
•

so-------ot

Pallet· en magazijnstellingen
Magazijnw agens
Palletwagens
Kantoork asten
Gebruikte kantoormeubelen

E ct'lijk t-IOl-á
Gespecialiseerd in
boekenkasten en tafels
Restauratie van Antieke meubels.
Bezoek op ma. t!m vr, na (tel.) afspraak
zaterdags bent u de gehele dagwelkom
Dorpsweg 58·9795 PG Garmerwolde
T (050) 5494580· F (050) 5494579
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:::.J

Autorijschool

VRIESEMA

---' , : . : J . _
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Sierbestrating
Showterras 3000

m-

Grasd ijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050 ) 5493228
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

Schoenmakerij
Sleut~lsë'rvice
to

-,fiJi I

i,

Vamor L.M.1. gediplomeerd

Midéleljans

Examentraining
per computer

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen
Tel.: 050-5410286

jV\euGe l.MClke.·ij

• Enz.
• " Top way " prof. aluminium
steigers. trappen en iadders

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

Jolanda Spraakman
Hendrik Westerstraat 26 - 979 1 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.
Wigboldstra at 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905

Gediplomeerd
schoen hersteller
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Nijve rheidsweg 8
9791 DA Ten Boe r
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Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzeneven min .
• mode r ne contuctlcnssystc mc n e

~c Ji p lomcc nlc

speeta lls ten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Con tactlenzen - Hoort o estell en
Win kelce nt rum Lewenborç
Kajuit 28 1 - 9733 CV Groninçen
Telefo on/fax (050) 5490549
15

Redactie
Folograaf Garmerwolde :
Henk Remerie 050-54 1 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Hamaker-Fepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeesier:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolda-050·541101 9
Rabobank Bedum-Delfzij l
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,55 p.j.
Bij automatische incasso € 10.70p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Foto van de maand
Sommige mensen hangen wel erg aan hun oude spijkerbroek;het spijkerbroekhangen tijdens de koninginnedagfestiviteitenin Garmerwo/de. (Foto; Henk Remerie)

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

1

Agenda
tfm 28 mei
Kloosterkerk Thesinge; iedere zaterdag enzondagvan 14.00 - 17.00uur:
het Groningerkunstenaarspaar Clary
Bezemer enWil Mazeland exposeert
metschilderijen enzijdecollages.
Zondag 4 juni
Open atelier:Stichting KAT
Vrijdag 9 juni
Café Molenzicht Thesinge;start tussen 18.00-19.30 uur:Jaarlijksefietstocht van Dorpsbelangen. Bij slecht
weer wordt het uitgesteld naar vrijdag
16juni.
Zondag 11 juni
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert:deEnschedesecellist
RolandSiemonsspeelt desuites no.
3en 6 voor violoncello solo van Johann Sebastian Bach.Entree € 3,50
(CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 12
jaar gratis.
12 tfm 15 juni
Ten Boerster Avondwandelvierdaagse
Zaterdag 17 juni
G.N.Schutterlaan 20 Thesinge;van
10.00 -18.00 uur:Open tuinbij Menno en Dineke
Zaterdag 17 en zondag 18 juni
Geweidehof, Garmerwolde; van
10.00- 17.00 uur:Open biologische
dagen
Donderdag 22 juni
Dagtocht "Kriskras Twente", geor-

16

ganiseerd door de reisvereniging
GarmerwoldelThesinge. Info: Eitje
Havenga, tel. 050-541 65 16 of541
62 15.
Maandag 26 juni
Geweidehof,Garmerwolde;19.30 22.00 uur: Kookworkshop
Juni/Ju li
Boerderij Bovenrijgerweg 19, Thesinge;20.00uur(15, 17,22.23,2gen
30juni en 1en 6juli) : DeRijge speelt
Hugo Claus. Reserveren: 0619200878(tussen18.00-20.00 uur).
Zaterdag 1 juli
Thesinge; vanaf 14.00 uur; Zomerfeest :spelletjes, quiz en disco.

D'olledoameswordenweernuver
Als alles goed is verlopen, is op dit moment na een zeer grondige
opknapbeurt deeerstepersfilter weer in gebruik genomen. Er wordt
nog drukgewerkt aan een straat voorstikstofverwijdering en men is
ook alweer begonnen met een groot project: de slibgistingstanken.
Dat zijn de hoogste tanken op de zuivering met een lengte van
ongeveer 20 meter. Ze zijneerst aan debuitenkant van hetplaatwerk
ontdaan, want hierwaseen stof in verwerkt die in de toekomst met
de Arbo-wet zou gaan botsen. Welke kleur er voorterug komt is nog
de vraag: geel met blauwe strepen? Lengtestrepen maken toch
slank?

Protestantse gemeente
4 juni Pinksteren
9.30 uur Thesinge - Ds. Struif
11 juni
11 .00 uur Thesinge - Ds. Volbeda
18 juni
9.30 uur Garmerwolde - Mw. Tuma
25 juni
9.30 uur Thesinge - Ds. Volbeda

Stoomfluitje
Te koop:
2stalenvoetbaldoeltjes. 3x2meter,
inclusief net. € 100,=; Top Molenweg 40, Thesinge.

i

De oude dame inafgetakelde vorm.
(Foto:SiebKlaasiwema)

.Doordat de tanken leeg kwamen,
konervoordebuurteen lichtestankverhoging ontstaan.(Dusdatbetaikende weer even tied veur n was-

knipper op neusenwatjes ind'oren
veur eventueel geluudsoverlast.)
Vanaf21 aprilismenzo'n vier weken
lang 7 dagen per week 24 uur per
etmaal beziggeweestom debinnenkant schoon te krijgen. (Achteraf
bezienvieldestankmeedoordathet
zuurstofarmis.)Hiernagaat men de
mixers installeren;dezeworden zowelboven alsbenedenbevestigden '
hebben meerdere "roervinnen", En
nog wat ditjes en datjes.
Verder isereenmooigolvendafdak
op de voorindikker gekomen en ik
meen een losplateau bij de buffertank, En er is een fundering bij de
hoge tankengestort;watdaarkomt
is voor mij nog een vraag, maar er
komt een antwoord op!
Met vriendelijkegroetjes
SiebKlaas Iwema

