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Jubilaris CBS 'De Til'
Woensdag 5 juli omD7.45 uur verzamelden zich allekinderen van CBS 'De TIl' te Thesinge om in optocht naar deboerderij van juf Greet
te lopen en hulde te brengen aan het feit dat Greet al weer 25 jaar werkzaam is als juf op 'De TIl '.

Oe lekkere mosterdsoep van juf Greet. (Foto: My/a Uitham)

Verrassing
Voor Greet was het een complete
verrassing toen zij om 8.00 uur
wilde vertrekken om les te gaan
geven en op de lange oprit van
haar boerderij plotseling deschool
kinderen van haar eigen school
aan zag komen lopen. 'Wat ko
men jullie hier doen?" vroeg Juf
Greet. "We komen voor jou, want
je bent al 25 jaar onze juf en we
gaan jou en je man Kor lekker
verwennen met een heerlijk ont
bijt!" riepen de kinderen.

Dit is nou typisch jufGreet; ze had
zich helemaal niet gerealiseerd
dat ze al 25 jaar les geeft aan 'De
TIr! Ze staat daar niet bij stil ; voor
haar isditdenormaalste zaak van
de wereld. Greet heeft de Gro
ningse nuchterheid over zich en
haar credo is dan ook: niet zeu
ren, maar aanpakken.

Boerendochter
Greet komt van oorsprong niet uit
een onderwijsnest, ze is een ech
te boerendochter. Haar vader had
een boerenbedrijf en van jongs af
aan was het samen met haar broer
en zus de handen uit de mouwen
steken.
Kleine Greet volgde dek1euter- en
lagere school inThesinge en daar
na ging het naar Groningen voor
een vervolgopleiding.
Na het voortgezet onderwijs
moest er een keus gemaakt wor
den en Greet zag een toekomst
als verpleegster al helemaal voor
zich. Maar in overleg met haar
vader koos Greet voor een onder
wijsopleiding en totopdedag van
vandaag heeft ze daar nog geen
seconde spijt van. Ze vindt het
geweldig om alle dagen met kin
deren bezig te zijn.

Ze heeft haar enthousiasme ook
overgebracht op haar dochter
Lourien. want zij geeft inmiddels
lesopdebasisschool 'De Fontein'
teTen Boer. Enzobegintde fami
lie Veenkamp langzamerhand een
onderwijsfamilie te worden.

Toen en nu
Greet vindt dat het onderwijs van
25 jaar geleden invergelijking met
het onderwijs nu nogal veranderd
is. De kinderen zijn tegenwoordig
veel opener, wijzer en mondiger.
Vroeger was het lesgeven veel

meer eenrichtingsverkeer: deleer
kracht vertelde en de kinderen
moesten luisteren. Belangrijke
rapportcijfers waren indertijd net
heid, vlijt en gedrag; stil zitten
achter je tafelije met de handen
over elkaar was gemeengoed.
Nu vindt er veel meer interactie
tussen de leerkracht en het kind
plaats. De kinderen worden aan
gespoord om zelf na te denken,
ideeën aan te dragen. er over te
praten en erwordt veel meer aan
dacht besteed aan communica
tieve vaardigheden. Het aanbod

van lesmateriaal is tegenwoordig
enorm gevarieerd en de compu
ter met zijn onbegrensde moge
lijkheden heeft zijn intrede gedaan
in het onderwijs. Ook de groeps
grootte is veranderd. Greet kan
zich herinneren dat ze les heeft
gegeven aan een klas met 45 kin
deren. Het was toen vrij normaal
dat je tussen de 35 en de 45
kinderen in de klas had en het
lesgeven gebeurde dan ook klas
sikaal. Je had eenvoudigweg de
tijd niet om leerlingen persoonlijk
te begeleiden.
Door bovenstaande ontwikkelin
gen is voor Greet het beroep dan
ook veel uitdagender geworden
en kan ze prima haar enorme
energie kwijt. Ze heeft extra cur
sussen gevolgd om de ontwikke
lingen goed te kunnen blijven vol
gen. Vooral van de 2-jarige oplei
ding remedial teaching heeft ze
enorm veel plezier, want ze vindt
het prachtig dat je uit een relatief
zwakke leerlingtoch het beste naar
boven kunt halen. Door speciaal
lesmateriaal en specifieke aan
dacht is een kind tot véél meer in
staat dan in eerste instantie ge
dacht werd.
Ook nu vinden er nog steeds bij
scholingen plaats, zodat je goed
op de hoogte blijft van de ontwik
kelingen in onderwilsland.

Terugblik
Nadat Greet op diverse scholen
had gewerkt als kleuterjuf, kreeg
ze in 1981 een betrekking als sti
muleringsleerkracht op de kleu
terschool 'Het Kwetternest' teThe
singe. Deze kleuterschool stond
opdeplek waar tegenwoordig han
delsonderneming 'De Ryke' is ge
vestigd_

Zie verder pagina 2



Een nog piepjonge kleutequf Greet bij haar eerste kleuterschool te Ens
(Noordoostpolder) in 1969.

wordt deze avond een topprestatie
geleverd metglansrollen voor ieder
een. Daverendapplaus,tranen inde
ogenvan hetpubliek.Metgemengde
gevoelens.Een heerlijkeavond,maar
ook afscheidvandebasisschool.

Geerlevan derVeen
(Foto'5: LucieKol)

genotenwaar iedereen eigenlijkbang
voor is. Totdat vader Boskamp ver
liefdwordtopde donkerharigeGina
(goed vertolkt door Lisa v.dWeert),
eigenaresse van een Italiaans lek·
kernijenwinkeltje. Zij heeftRik inde
gaten en laat hem denaaktewaar
heid vertellen. Van het pesten in
hetoude dorp en de leugens over
hun Italiaanse maffia achtergrond.
Tussendoor zien we gespeelde
fragmenten van de maffiafilm 'De
Wraak van Don Clemenza', met
mooie rollen. Nog meer afwisse
ling komt van 'de Reppers' die
stoïcijns hun rap uitvoeren. En
uiteindelijk het verhaal in hun rap
samenvatten.
Totslot ishetfeest inhetdorp,vraagl
Paolo (Paui) om Gina haarhanden
wordt uitbundig het slotlied gezon
gen.
Onderdedeskundige enbezielende
leiding van juf Esther en juf Minny

Het laatste optreden

Wekengonst hel alrond het lokaal van 7/8en vaakwordtde locatievande

"DeBoskampi's." "Wat zeg je?" "Ja, deBoskampi 's." "Yepp, enwat
is dat?" "Geen idee, gazelf maar kijken." De Boskampi 's, het roept
wat vragen op. Isheteen doldwaze familie, zijnhetophol geslagen
padvinders of gevaarlijkemaffiosi? Het is in ieder geval detitel van
demusicaldiegroep 7en 8van 'DeTil' dit jaar gaat opvoeren. En we
hebben een uitnodiging. Dus andere afspraken opschuiven en
afzeggen, want dit is een happening die je niet mag missen.

Het spel begint...
Het is19juli,evenvoorzevenen. Wat
vroeg om naar het theater tegaan,
maar -metnaafloopvanhetstuknog
een afscheidvan deBendevan Tien
- misschien maar goedook.
Het doek is dicht, de zaal is vol.
Tadaaa... Het spel begint.
Een confronterende opkomst, de
zaal is geschokt. Rik Boskamp
wordt flink gepest met proppen en
harde woorden. Rik (klasse ge
speeld door Chesron) is de zoon
van Paul Boskamp (droog neer
gezet door Loon). Het zijn niet de
populairste mensen in het dorp en
Rik is dan ook blij als ze gaan
verhuizen. Geïnspireerd door een
maffia film verandert hel leven in
het nieuwe dorp volledig. Rik zijn
gedachtenslaanophol en hij over
tuigtde buren ervan dat zijn vader
een belangrijke boekhouder van de
maffiais.Van het een komthetander
en deBoskampi's,Rikheeftdenaam
een beeijeaangepast,worden buurt-

Een journalistheeft zo zijn bronnen
en vooraf hoor ikdat de musical van
oorsprongeen boek is. Het decor is
eigen ontwerp en in elkaargeklust
doordetien schoolverlaters. En dat
opschepperij en naïeveburenzaken
zijn waar het in het stuk om zal
draaien. Ikben benieuwd.

uitvoering, het Trefpunt, bezocht.
Somsgeheimzinnigmetbouwmate
rialen en verfkwasten.Eenvolgende
keerzie jehalf afgeschminktekinde
ren zingend doorhetdorp lopen.Het
isleuk, dathoorjeook. Spannend om
op een echt podiumIestaan en de
kriebelsalsjemoetopkomen.Kinde
ren hebben erplezierinen werken
allemaal hard aan de voorbereldin
gen van het slotstuk van het jaar.
Voor eentienlal echtdelaatstekeer
op dezeschool.

Gerard Sewüster

Greel is opgelucht dat de gym·
zaal is behouden voor het dorp
Thesinge en ze is er vast van
overtuigd dat het voortbestaan van
CBS 'De Til' voor lange tijd verze
kerd is.

Ook prijst Greet de saamhorig
heid van de mensen in het dorp.
Ze zal nooit tevergeefs een be
roep doen op de mensen in het
dorp om voor de school diverse
werkzaamheden te verrichten.

De CBS 'De Til' levert dit jaar maar liefst tien kinderen af aan het
middelbaar onderwijs! Van links naar rechts. Voor: Chesron Elgin,
Malthijs Kol en Hendri Bloem; midden: Lottie van Zwol, Ria de Vries,
Lisa van der Weert en Nanda-Devi van der Veen ; achter: Leigh Vlaar,
Kiki Ongering en Lisa Ritsema. Leigh gaat na de zomervakantie naar
het Rölingcollege (Belcampo), Kiki en Narda-Devi naar hel Werkman
college, Ria en Hendri naar de Groene School in Winsum, Matthijs en
de beide Lisa's naar het Wessel Gansfortcollege en Lottie en Chesron
naar het Willem Lodewijk Gymnasium. Wij wensen jullie allemaal heel
veel succes op de nieuwe school! (Foto: Myla Uitham).

Schoolverlaters Thesinge

Toen hel basisonderwi js om
streeks 1985 ingevoerd werd,
kwam Greetals leerkracht te wer
ken aan de CBS 'De Til'.
Greel heeft een drietal directeu
ren meegemaakt bij 'De Til' en
sindskort isze zelfdirecteur opde
school, waar ze als 6-jarige haar
eerste schreden zette, en is in
feite de cirkel rond.
Terugblikkend vindt ze de 25 jaar
voorbijgevlogen. Greel zegt: "Ik
blijf erhartstikke jong bij. We heb
ben een geweldig prettig team op
school en de sfeer onderling is
heel erg goed."
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Schoolzomerfeest

Michelinster in Garmerwolde?
Nu bijna iedereen in onze dorpen op vakantie is, is het opvallend rustig
in onze dreven. Veel toeristen heb je hier nooit, maar je moet toch eens
letten op auto's met Franse nummerborden. Er komen in de zomer
maanden opvallend veel Fransen in onze dorpen. Wat zit daar nu weer
achter?

Als je zelf in hetbuitenland bent, blader je meteen in de vakantiegidsen
en ga je op zoek naar bezienswaardigheden. Omgekeerd is dat net zo:
thuis let je niet op bijzonderheden in je naaste omgeving, terwijl die voor
vreemden juist heel aantrekkelijk zijn.

Enkelen van ons weten dat onze dorpskerken zeer de moeite waard
zijn, door hun geschiedenis en door wat er nog te zien is. Vooral
Garmerwolde is bijzonder doordat het koor en de zijbeuken nog intact
zijn en deoorspronkelijkehoogte van het gebouw bewaard is gebleven
(in Thesinge hebben ze de resten van dekerk ook nog eens vijf meter
verlaagd). En dan bedoelen we niet het orgel, de herenbank, de zerk
van de trouwlustige dominee, of de hondenkop van 'Gods water over
Gods akker'.

Fredje Bouma

• Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 302 1715
F (050) 3021961
E info @bluemule.nl
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41s01 het gedrukt staat...
-'J"d I Wij helpen u graag bij het
~ I

. . drukken en uitgeven van uw boek

Poëzie, Proza, Familieboek
of eenHistorisch naslagwerk

Geniet of gebonden,
wijstaanvooruklaar!

Ook voor clubbladen en programmaboekjes
I

hebben wij voor u een pasklare oplossing!

• VORMGEVING
• DRU KKERIJ
o UITGEVERIJ

Het meest spectaculaire van Garmerwolde zijn de waanzinnig mooie
en uitgebreide plafondschilderingen, die van wereldklasse zijn en zich
moeiteloos kunnen meten met bijvoorbeeld die in de Martinikerk. Maar
omdat de sfeer in de kerk nog zo au1hentiek middeleeuws is, spreken
ze veel meer tot de verbeelding.

Dat is de reden dat de kerk van Garmerwolde vermeld staat in de
Michelingids voor Nederland, en daarom zie je hier 's zomers Fransen.
Die komen dus niet eten, maar kijken.

Afscheid meester Ben Bolt

Iris de Glee en Bertine van Beesten tijdens het schoo/zomerfeest aan
het pannenkoekjes bakken. (Foto: Myla Uitham)

Bij de benoeming van een nieuwe directeur hoort een afscheid van de
oude schoolleider. De kinderen en de ouders hebben op woensdag 12
juli feestelijk afscheid genomen van meester Ben Bolt. Na acht jaar
werkzaam te zijn geweest op CBS 'De Til' in Thesinge maakt hij per 1
september gebruik van een vervroegde uittreding. Wij wensen onze
ras(geschiedenis)verteller nog een hele fijne tijd samen met z'n vrouw
en hopen dat ze veel van hun camper met de toepasselijke naam
'Dieverdoatsie' mogen genieten. Op de foto zien we meester Ben Bolt
in gesprek met Harmien Tolsrna, (Foto: Mylan Uitham)
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Het onderwijzend personeel van de aBSte Gannerwo/de. Van linksnaar
rechts:jufGerrie,groep 1en 2,jufHannie,directeur,juf Lianne,groep 6, 7
en8,jufMariska,groep 3,4 en5en invaljufMarian (invallervoorjufAnneke).
(Foto:HenkRemerie)

Karla Postma

Hannie gaat de OBS verlaten. Na bijna vier jaar gaat ze een nieuwe
uitdaging aan in Zuidhorn. Op dinsdag 18juli kon een ieder persoonlijk
afscheid van haar nemen, onder het genot van een hapje en drankje.
Terug kijkend opde tijd die ze hier heeftgehad, blijkt er in relatief korte
tijd toch veel te zijn veranderd. De school staat weer in bloei. En dat niet
alleen dankzij Hannie, maar mede ook door de rest van het team.
De school is van binnen voorzien van frisse vrolijke kleuren en er zijn
vele nieuwe materialen aangeschaft. De kinderen werken zelfstandig:
er is ook heel veel ruimte voor projecten, creatieve lessen en museum
bezoeken.
Met pijn in haar hart neemt ze afscheid. Ze had het hier erg naar haar
zin en wij zullen haar missen. Maar een nieuwe uitdaging kruiste haar
pad en daar heeft ze voor gekozen. Wij wensen haar dan ook veel
succes in Zuidhorn.
De OBS Garmerwolde is intussen weer een bloeiende school, waar
muziek en beweging in zil. En datwillen we graag zo houden.

Afscheid Hannie Leistra.
directeur OSS Garmerwolde

De Rijge speelt Bugo Claus
De Rijge heeft haar toneelseizoen er weer opzitten. Zoals altijd: een
heel bijzondere ervaring voor de gasten! De echte Hugo Claus fans
kwamen dit jaar volop aan hun trekken, maar voor de mensen die de
boeken niet gelezen hebben blijkt het verhaal moeilijk te begrijpen. Als
jedrie mensen zou vragen waar het stuk over ging, krijg jewaarschijnlijk
drie verschillende antwoorden... (Foto: Mylan Uitham)

• Rijksweg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 302171 5
• info@ bluemule.nl
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• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

I

I
HOVENIERS- &

BESTRATINGSBEDRIJF

I H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

Ceel een ct crv l cc oeoc 
origineel er persoon lijk.!
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Gerard Kingma
reis-en nah.. urfotogra fie

Beloe~ de website veer het jeeure
nieuwsover wor kShOpse n esccsne s

I Cronir g cr l:1f1d~cho p op z'... mooist

Ruime collectie famil iedrukwe rk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstijl :
Text ieldruk. zwartwlt - en kleurkopieën :
Boeken, programmaboekjes. gidsen. :
periodieken, flyers etc.

Komeens langs voor eenvrijblijvendadvies.
Ideeënuitwisselen kan verfrissend werken

Dit jaar hebben slechts vier kinderen afscheid genomen van hun oude
vertrouwde basisschool in Garmerwo/de. Het zijn v.l.n.r. Willard Wig
bo/dus, Mark Ebeling en Matthijs Doyer; met als inzet Marce/ Kosse.
Marce/ en Mark gaan naar het Noorderpoort college in Appingedam;
Willard en Matthijs beproeven hun geluk op het Be/campo in Gronin
gen. Wij wensen jullie alle vier een fijne tijd op de nieuwe school!
(Foto:Henk Remerie)

Schoolverlaters OSS GannelWolde
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Wachtende ouders, genietend in het zonnetje. En de eerste kinderen,
die alweer klaar zijn met zwemmen. (Foto: dhr. Teubenuit TenBoer;meer
foto 'sop dewebsite.)

Zwem4daagse Ten Boer
3-4-5-6 juli
Op maandagavond 3 juli begon de Zwemvierdaagse weer. De
weergoden waren ons goed gezind: hoge temperaturen deden
ons snakken naar een verkoelende duik in het water.
De deelname was weer grandioos en de sfeer uitstekend. En niet
alleen kinderen uit de gehele gemeente deden mee; ook vele
ouders. Het waren strálende kinderen, die op donderdag hun
medaille in ontvangst mochten nemen.

NB. Het is heel erg jammer dat er
mensen zijn die in de nacht van
zaterdag 24 op zondag 25junizo
nodig onze poppen inbrand moes
ten steken. Een laffe daad ...

AI met al was het een zeer ge
slaagde middag/avond ; mede
door het weer, maar ook door de
grote opkomst van de buurtbewo
ners (circa 75 personen, jong en
oud). Voor herhaling vatbaar!
Nogmaals, vrijwilligers en spons
oren hapjes en drankjes: bedankt
voor jullie medewerking!

Hennie, Trijn en Jacob

aloude zaklopen; de jongeren
hebben allemaal mee gedaan,
maar de ouderen ?71 Eén ouder 
Eric - was handig en deed om
ieder been een zak... Komisch,
was dat! Als ik erweer aan denk,
moet ik nog lachen...
We hadden hoempapa muziek op
de achtergrond; maar dankzij
Douwe en zijn accordeon was er
ook live muziek. Geweldig!

Buurtfeest in Ffedderbosch met leuke spelleljes voor iedereen.
(Foto: Henk Remerie)

Buurtfeest Fledderbosch!

Daarna waren er heerlijke pofter
tjes en kon een ieder naar behoef
te van de salade en stokbrood
met kruidenboter, plus koffie en
drankjes, nemen.
Het volgende spel voor jong en
oud was: water dragen. In groep
jes van vijf tegen vijf moest wor
den geprobeerd het meeste wa
ter, balancerend op kratten, over
te brengen. Tot slot volgde het

Het feest begon om ongeveer vijf
uur; onder het genot van een wel·
komstdrankje werd uitgelegd wat
de bedoeling was. Er werd begon
nen met een puzzeltocht, waar
met veel enthousiasme aan werd
deelgenomen. Er waren geen prij
zen, maar toch ... De groep Jo
hannes had maar liefst alle 24
vragen goed! Ook de groep 70+ 
met onder meer de oma's van der
Wal, Tichgelaar en Riddering •
weerde zich kranig en eindigde
met 17 goede antwoorden in de
middenmoot. Fantastisch! De su
perpoedelprijs ging naar Harrie
Smit From Holland.

Op zaterdag 8 juli jl. was er een gezellig buurtfeest in Fledder
bosch voor alle bewoners van de Oude Rijksweg, Geweideweg,
Grasdijkweg en Eemskanaal NZ.

Namens alle zwemmers/sters
uit Garmerwolde

Karla Postma

nog veelvuldig gebruik kunnen
maken van 'De Blinkerd' in Ten
Boer. Wat de Zwem4daagse be
treft moeten we eerst weer een
jaartje geduld hebben, maar dan
zijn we er zeker weer bij .

~
. Bloembinde rij

't',,- r ·
-=- . ~. .LUrtne

Hoofdweg 70 •~ 9617 AJ Harkstede •
\~.. Tel.: OSO- 404079 1 .

~ : "./: '.:- •• • Fax: aso· 4040859 •

. ge-5?e.C-f.t\-t f.5e.er~ t.n t\-Ue. pt(left~Uf.we.rke./1.

Het vernieuwde zwembad is
prachtig geworden; vooral het peu
terbadje is aanzienlijk verbeterd.
Een mooie entree; en zelfs kluis
jes voor je waardevolle spullen.
Het geheel is mooi overzichtelijk
geworden. En vergeet vooral de
kleedkamers en douches niet.
We hopen dat het weer het toe
mag laten, dat we deze zomer

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in
nieuwbo~ verbo~ uitbreiding en onderhoud

&:;...;p
Bouwend N eder land

UwVCA gecerlifkeerde,
erkend Hoofdaannemer

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE

1. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 92 68
www.hovenqo.com

info@hovengo.com
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De leeftijd
der sterken!

Twintig jaar Sportvereniging Garmerwolde
Verrassing voor bestuursleden
Maandagavond 26 juni om 20.15 uur kwamen Henk Vliem en Ed Welling het Dorpshuis binnen. De
een dacht dat hij kwam voor de vergadering van de Activiteitencommissie, de ander verkeerde in
de veronderstelling dat het ging om een overleg met de Bouwcommissie.

De verbouwereerde Ed Welling en Henk Vliem worden toegesproken
door Wietse Dosting. (Foto: Wolter Karsijns)

Anne8enneker-Sanders
(met dankaan Marian Baarda)

lach. "Geenprobleem, mede door
dat alles nu geautomatiseerd is.
Bovendien is het ledenbestand
niet meer zo groot als vroeger.
Stonden erindehoogtijdagen zo'n
125 ledenopde lijst. nu zijnhet er
zo'n 25. En omdat we geen subsi
die van de gemeente meer krij
gen, hoeven we ook geen finan
ciële overzichten te maken of le
denvergaderingen uitte schrijven:
Op de laatst gehouden ledenver
gadering in 2000 verscheen ove
rigens welgeteld één lid.

Nieuwe mogelijkheden
Momenteel zijnbinnen de SV Gar
merwolde nog drie clubs actief: de
conditietraining, de damesgym
nastiek en de badmintongroep.
Nieuwe leden zijn van harte wel
kom.
Er zijn ook mogelijkheden om een
nieuwe groep of een jeugdgroep
te starten onder de vlag van de
vereniging. Meer informatie: Ed
Welling 050 - 549 10 41 of kijk op
www.garmerwolde.net.

juni precies twintig jaar geleden
datde akte voor de oprichting van
de Sportvereniging Garmerwolde
bij de notaris passeerde. 'Lastge
vers' waren Hendrik Vliem. voor
zitter, en Ed Welling. secretaris.
Tot overige bestuursleden wer
den bij die gelegenheid Frouwke
deVries, Giny Kiel en Peta Juriens
benoemd.
Bestuursleden kwamen en gin
gen: uiteindelijk zijn Ed, secretaris
en penningmeester, en Henk,
voorzitter, als enigen overgeble
ven. Samen zorgen ze nu dat al
les reilt en zeilt bij deSportvereni
ging. Vergaderen doen ze als de
een de ander ophaalt voor de
wekelijkse conditietraining.

Aftreden?
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie
jaar na zijn benoeming af, staat in
diezelfde akte te lezen. "We heb
ben het wel geprobeerd," lachen
de heren hartelijk. "Maar het is
ons niet gelukt. Er was gewoon
niemand," Of ze het werk samen
kunnen behappen? Opnieuw ge-

Oprichting
De bouw van het gymnastieklo
kaal aan de W.F. Hildebrandstraat
was zo'n vijfentwintig jaar geleden
aanleiding tot de oprichting van
de Omni-vereniging GEO: daar
toe behoorden naast de voetbal
club GEO de volgende sportclub
jes: kindergymnastiek, volleybal,
tafeltennis, damesgymnastiek,
badminton en conditietraining. In
1986 werd deze vereniging ge
splitst. De voetbalclub ging verder
onder de oude naam GEO, de
andere clubjes als Sportvereni
ging Garmerwolde. Hetwas op 27

"Volle bak,"dacht Henk nog. "Wat
een merkwaardig gezelschap,"
verbaasde Ed zich. "Zitten die
mensen allemaal in de commis
sie?" Hun verbazing werd noggro
ter toen ze werden toegezongen.
Zelfs toen hadden ze nog niet
door dat ze zelf het middelpunt
van de avond waren, omdat ze
twintig jaar geleden aan de wieg
hadden gestaan van de oprich
ting van de Sportvereniging Gar
merwolde.

Verbouwereerd
Wietse Oosting sprak het vemou
wereerde tweetal toe en overhan
digde hen een bos bloemen en
een cadeau in de vorm van een
handdoek, die ongetwijfeld van
pas komt na de wekelijkse condi
tietraining.
Een groot aantal leden van de
Sportvereniging had gehoor ge
geven aan de oproep om de be
stuursleden deze verrassing te
bezorgen. Een gezellige. geani
meerde avond volgde. Met een
heuse rondvraag, waarin niemand
een vraag stelde. "We hadden dit
echt niet verwacht," zegt Henk
achteraf. "We hebben het zeer
gewaardeerd,"voegt Ed eraan toe.

Emmen, 14-07-2006

Nogmaalsmet veel dank
en de hartelijke groeten.

Chr. I.R. Glas

Geachte redactie,

Naar aanleiding van de beide
artikelen van Jakob van der
Woude over de dominees die
voorbij gingen, ontvingen wij de
volgende reactie van mevrouw
Glas, Veenkampenweg 178,
7822 GW Emmen. Wij vonden
dit zo leuk, dat we het u niet
willen onthouden.

U heeft mij veel plezier gedaan
door mij, tot twee keer toe, een
exemplaar van uw "Garmer &
Thesinger Express" toe te zen
den. De eerste keer was het
maar een kort berichtje,detwee
deiets uitvoeriger. Het was leuk
daarin ook iets te lezen over
mijn voorgangers. Van ds. Hen
driks wist ik wel iets, van de
anderen natuurlijk niet.
Het zal u misschien interesse
ren dat ik toch nog echt "domi
nee" ben geworden. Toen het
ambt voor devrouw werd open
gesteld, heb ik in 1969 het laat
ste examen, dat ik vroeger niet
mocht doen als vrouw, nog ge
daan. (Tussendoor werkte ik in
een bibliotheek). Daarna ben ik
nog negen jaar werkzaam ge
weest in Val1hermond (Dr.): ze
ven jaar als predikante en twee
jaar als "bijstand in het pasto
raal" (ik was nl. met 60 jaar al
met pensioen gegaan).
Nuheb ik inderdaad de leeftijd
der sterken (niet der zéér ster
ken) bereikt: ben nu 88. Ik ben
nog redelijk goed, maar de ja
ren gaan wel tellen. Ikwoon nu
in een verzorgingshuis,
Enige jaren geleden was ik nog
eens in Thesinge. (Er was toen
een feest. meen ik.) Een enkel
oud-gemeentelid herkende mij
nog. Maar het was ook alté lang
geleden en bovendien heb ik
ook nooit in Thesinge gewoond
(de pastorie was niet beschik
baar). maar in Garmerwolde bij
de fam. B. Pestman.
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sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (OSO) 5493950 - M06 53729369

Bovag-lid - Of!. SUZUKIdealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima serv ice en reparatie

Voor motor, bromfiets
offiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Osloweg 126
g723 ex Gron lng on
T(OSO)5421&gO
F(OSO)5423n8
Iwww.kuilreiniging.nl

'jl#l:ltdl:UfSi#;J'l''1i
Rijksweg 15
Garmerwolde

JOOP NOORDHOf

HOf5TEDE-
r--~ SCHILDERS v.o.f.

G.N. Schut terlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3 021957

Fax 050 - 3021574

divers in gmc ntcn & frui t

Goedengezond vande boerengrond

AGRISHOP

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t4\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzulvel
• salades & rau wkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

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

u·
I
Ll

- -:;,

fJ

Installatiebedrijf
Thesinge V.O. f.
• Elektra
• Gas

• Water.cv
• Z ink

• Dakbedekking

VISHANDEL.~~.

gffli t

LEVERANCIERCjROOTKEVKEN EN H ORECA

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

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM

7



Karperleed
Op 17 mei 2006 trof een aantal mensen een karper in doodsstrijd aan.
Waarschijnlijk het slachtoffer van de schroef van een boot. Door
medelijden overvallen ontlermde men zich over de zielige vis. Na
verlost te zijn uit zijn lijden, werd hij begraven bij een lantaarnpaal.
Douwe Tichgelaar laat de ongelukkige zien, terwijl o.a. Jacob van der
Woude toekijkt of het allemaal in orde komt. (Foto: Henk Remerie)

Een ijzerschaar is nodig om de gashoudertank te ontmantelen en in
mooljes te hakken. (Foto: SielrKlaas Iwema)

Sweare waarktugen
D'olle doames bennen weer hal nuver: z'hemmen n gries mantelpakje
aan kregen. (Da's hal sneu veur Gaarmwól: dat betaikent dus toch gain
!wijde Grunneger museum...) Dat gries, oplopend van donker noar
licht, vaalt beter weg tegen de Grunneger wolkenpartijen. Persoonlek
vin ik t wat kil aan doun;blaauw of gruin, met geel, dut wat waarmer aan.
De gasholder"tank" is met pensioen stuurd en wordt nou meschain wel
n auto. Volgende keer vertèl ik joe wat of der veur in de ploats komt.

The four tops
Op zaterdag 1 juli jongstledenvond aan deSchutterlaan 25 en in de tuin
van nummer 23 een niet alledaags feest plaats. Vier vlak bij elkaar
wonende straatgenoten vierden gezamenlijk het bereiken van hun
veertigste levensjaar. Alle vier zagen ze het levenslicht in 1966.
Het thema was Roots 66, de opkomst was groot. het weer geweldig en
de sfeer fantastisch. Minstens 150 gasten bezochten het feest. Volwas
senen v.l.n.r.: Marleen Schönherr, Astrid de Leeuw (onder), Dineke
Linzel (boven) en Jolanda Tuinstra. De kinderen van de jarigen, v.l.n.r.:
Karlijn, Julian (half achter Paulus), Lisanne (verlegen in de armen van
Aslrid), Joël, Elia en Cato.Lasse(1) ontbreekt: (Tekstplusfoto:EdzardKrol)

Roefeldag
Op zaterdag 8 juli was het weer zover: de jaarlijkse Roefeldag in Ten
Boer; met ditkeer als buitengebied Woltersum en Sint-Annen. Een dag
waar weer heel veel organisatie aan vooraf is gegaan, om er voor de
kinderen iets moois van te maken.
De roefelaars uitGarmerwolde waren allen weer enorm enthousiast. In
drie verschillende groepjes zijn ze naar totaal andere dingen geweest.
Erwas weer van alles tedoen: judo/tafeltennis, de molen inWoltersum,
een bouwbedrijf waar je zelf een vogelhokje mocht maken, cafetaria
'De Buren' (zelf een pannenkoek bakken), zorgcentrum 'Bloemhof' met
een warm onthaal door de bewoners, een demonstratie van politiehon
den ... Gewoon te veel om op te noemen.
AI met al weer een geslaagde dag; alle vrijwilligers worden bedankt
voor hun inzet.

Karla Postma

Sieb-Klaas Iwemoa

8

De kinderen uit
Garmerwolde

genieten nog even na
aan het einde van

de Roefeldag,
(Foto:Karla Postrna)



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFfURES * Ten Boer

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 - Ten Boer

DAMESMODE
Jolanda Spraakman

Hendrik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer

Telefoon (050) 302 34 17

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jven en particu lier
handel in:
• Pal/er· en magazijnstel/ingen
• Magazijnrlagens
• Pal/etwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

Bezoek op ma. Fm VI. na(IeL) afspraak
zaterdags bent u de geheledagwelkom

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

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.!. gediplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
Gediplomeerd

schoenhersteller

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m
Grasdijkweg 31 a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00
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Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.

.-
.~ Het is lijd voorde Robobonk. ,'. . v" 'li
'« 4 " '\ " ~~i~4~:-*':i

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moderne con lactlen~~y~ lcmcn _ ~cdiplomccnJc !lpccialis ten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co nractle nzen - Hoortoestellen

\\7inkelcen trurn Lewenbor ç
Kajuit 281 - 973 3 CV Groni nçe n

Telefoon/fax (050) 5490 549
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Het schoolplein was tijdens koninginnedag een prachtig plein
om spelletjes te doen. Alleen op de l ' juli waren deweersomstan
digheden zodanig, dat we (DB) besloten om alles naar de omge
ving van de fietsenstalling te verplaatsen.

ZomerfeestThaisn
1juli

Manouk van Zanten en Ba Sam Ongering inactie tijdens de kinderdisco.
(Foto: Wolter Karsijns)

Jakobvander Woude.

lusten we toch ook wel wat an
ders. Vino, waar is de wijn?
Was die nu al op? Er is een ver
haal uit een oud boek, waar de
wijn op is. Daar had men alles
blijkbaar opgedronken, maar wij
... wij hadden nog geen druppel
(wijn tenminste) gehad. In datzelf
de boek, wordt dan van water wijn
gemaakt. Water hebben we inOns
Trefpunt in overvloed, maar dat
lukte ons niet. Gelukkig is er dan
altijd nog de brijventer.
En toen gingen de beentjes van
de vloer; op verzoek werd er ge
draaid. Maar ook aan deze avond
kwam een eind. Voldaan gingen
we huiswaarts. Tot slot moest de
vloer nog worden aangeveegd
door Renger en Corrie.
Thaisn, wie vient mooi!!! Het was
al met al een geslaagde middag
en avond, waar zowel jong alsoud
van genoten heeft. Dank aan allen
die deze dag tot een succes maak
ten. Misschien kunnen we het een
volgende keer zo plannen, dat de
rest van de Thesingers ook mee
kan doen. Er waren namelijk ook
andere festiviteiten.

Disco
Om 19.00 uur is het kinderdisco.
De kinderen kunnen het wel doen
met fris, maarstraksom21.00 uur
beginnen de krasse knarren Peter
en Kees met Puffenstuf. En dan

8epaalde Thesingers (nee, we
noemen geen namen want alsje
in het Veen zit, kijk je niet op een
turfje - en niet iedere Friese Rid·
der zingt het hoogste lied) hadden
toch wel erg veel moeite met het
snelle tempo. 's Avonds kwam de
aap uit de mouw: bellen en vragen
kost tijd. Uiteindelijk werden de
winnaars: Heina van zanten (de
hoofdprijs) ; Patrick en Folkert van
zanten (een mouwhemd • t-shirt),
dus het bleef in de familie.
Ondertussen moest de inwendige
mens ook verzorgd worden. Dat
was geen punt: Douwe had met
zus Cisca en hulp Ina afgespro·
ken dat zij defrikadellen. alof niet
speciaal, en dekroketten als zoe
te broodjes (hamburger) over de
toonbank zouden laten gaan. Tot
middernacht waren ze present:
dat is wel eens anders geweest.
Peije af voor de dames: wat een
service.

Bellen en vragen ...
De quizmaster had zich ondertus
sen wel afgevraagd: waarom na
iederevraag zulke lange pauze's?

nen. Dat was een makkie, dacht
men. Dat was het ook.
De GereI. kerk stond vlakbij en
Juliana is er niet meer. maar de
postbode wel. We wonen hier niet
in Duitsland, maar die stad heet
wel Münster (met puntjes) en geen
Munster (spreek uit Moenster).

Jobje, hoe???
Maar toen kwam die ene vraag 
dielaterbleek· niemand wist. Hoe
heette ze: de vrouw uit het verle
den van het huiskamercafé. Nou,
dat was geen makkie; dus wat
doen we dan: bellen met je mobiel
naar de vrouw uit het heden van
datzelfde café.
Helaas, ook zei wist het niet. Ja,
de voornaam, dat was geen punt;
en de mansnaam met wie ze ge
trouwd was ook niet ... maar haar
meisjesnaam?
Twee groepen bleven over. Weer
nieuwe vragen.
1786 was één van de antwoor
den; snel even naar de klooster
kerk rijden. Als die irritante quiz
master die vraag nu als eerste
gesteldhad en de vraagoverJob
je als tweede, dan hadden we het
geweten. Of hadden ze niet ver
der gekeken dan hun neus lang
was? Op het kerkhof ligt het ant
woord : Mensinga.

De fietsenstalling roept bij mij al
tijd nog de herinnering op van
oudejaarsavond 1966? (ik weet
het niet precies meer). Op die
avond 'ruilden' we de fietsen van
de Gereformeerden met die van
de Chr. Gereformeerden. Dat be
tekende dat de GereI. kerkgan
gers naar de Chr. Geref. kerk
moesten om hun stalen ros te
halen en de Chr. GereI. naar de
Gereformeerde kerk.

Maar dat terzijde
Ruim30 kinderen namen deel aan
deze spelletjes. De parasols bo
den bescherming tegen de zon,
zodat ieder toch van het prachtige
weer kon genieten. De winnaars
Hendri en Hennie (ja, ook een
enkele volwassene nam deel) kre
gen een pel, die hen paste. Maar
het past ook in deze snikhete da
gen om de pet even aan iemand
uit te lenen, als zij door het dorp
loopt.
Ondertussen kwamen de mensen
van de muziek hun 'Puffenstuf'
installeren.
In eerste instantie was er niet zo
veel belangstelling voor de quiz
over Thaisn. Vient wie Thaisn den
toch nait mooi???
Maar het ging toch door. Er wer
den vier groepjes van 6 personen
gevormd. Het was per groep een
mix van geboren en getogen The
singers en zij, die hier in de loop
der jaren zijn komen wonen.
De vragenstellerij kon dus begin-

I
·~c'r'];...._
l'\II.... L~

............ C/tiO·.:w I+UT

I1:Jm.'iiI.' Vee<

Goederen gebracht inde
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050) 541 3045
wordenvrijdagavond
thuisgebracht

Tevens:
Suède·reiniging
stoppage en
ktedingreparatie

GOED VOOR UW GOED

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

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Q udman
Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
05 0 . 3021321
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De witgoed.
elektro specialist.

Reparatie van allemerken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO ~=!"!.. !, Ili~i~~
;; r-« r

,;). './.. 1~-\ /j;;./
TEN BOER

DOllP51il/Elö 59
6AIl.\!ERWOUlE
05050190775
INFOf)JPCQM.NC
WWW.JP COM.foL

REPARATI E
UPGRAt>Es

NIEUWE P.C.'5
ADVIEZEN
PIlO8l.EMEN & HULP

CAIEi"
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Luddcstr aa t ()
979 7 1>1\1 T hcs inge
T (OSO):\021319
F (OSO) 3021182
i\1 Ol) 515:\3772

Ilnanciëlc
administratie

&
laarverslagen

&
aangt ûe

Inkomstenbelasting

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 54 10508

Uw ad res voor :

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING
1 cf) SLAGTE

Bij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: 1:::: Oosterseweg l b
•• • •• 9785 AD Zui dwold e Gr.. .. .
::.::. Tel. (050) 301 28 32

www.vaantra.nl
V<latstlCl (!! vaatstra .ul

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

VAATSTRA
dakbedekkingen a.v.
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie 050-541 9630
Fotograaf Theslnge:
Wo~er Karsiins050·302 2071
Eind·redactle:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg26·050·5415335
9798PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797PNThesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg3
9798TE Garmerwolde-05D-54 11019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.55p.j.
Bij automatischeincasso € 10.70p.i.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsperkrant € 1.50
Hoofdartikel op Internel:
www.garmerwolde.net

Bij de juiste weersomstandigheden kun je boven ons dorp hoog bezoek verwachten! (Foto: Henk Remerie)

zondag 27 augustus
16.00 uur: JazzIBlues in de kerk te Garmerwolde
donderdag 7 september
een circa twee uur durend Jazz en Bluesevenement tijdens de 'bonte
avond' in dorpshuis 'De Leeuw' te Garmerwolde:
Info: Jan Havenga, tel. 050-5421521 .

(~O;o: E.d ~ef~ng).. [9 J-c- .L-? ..t. ~. !L. .h-.
~~~~~:..., I~~
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Wist-u-dat ...
• dokter Friezema al weer een
week terug is van zijn welverdien
de vakantie?
• onze brijventers Johan & Aaltje
Mollema nog tlm 12 augustus van
hun rust genieten?
• we het ook een maandje zon
der de bibliobus zullen moeten
doen? Op maandagmorgen 2B
augustus staat ie weer op zijn
vertrouwde plek.
• de AgriShop deze hele vakan
tieperiode de deuren gewoon
open houdt?
• de Thesinger Reis ditjaar staat
gepland op vrijdag 22 septem
ber?
• de ANBO voor 50-plussers al
deling gemeente Ten Boer op za
terdag 7 oktober haar 25-jarig ju
bileum viert? Het al BO jaar gele·
den is dat er in Thesinge en Gar
merwolde een plaatselijke afde
ling van "De Bond voor de Staats
pensionering' (de voorloper van
de ANBO) werd opgericht? Er in
onze dorpen dus al BO jaarsprake
is van belangenbehartiging?
• U nog tot dinsdag 1 augustus
2006 compensatievergoeding aan
kunt vragen bij Essent voor de
gasstoring (langer dan vier uur) in
grote delen van Garmerwolde op
maandag 22 mei j.l.?
U vindt het aanvraagformulier op
www.essentnetwerk.nl. bij de link:
storing afhandelen. U kunt uw
aanvraag ook schriftelijk richten

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SChutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 23
augustus vóór lB.OO uur.

aan: Essent Netwerk B.V.. Afde
ling Klachten en Claims 'Gassto
ring Garmerwolde', Antwoordnu
mer 104,9700 VB Groningen.Voor
meer informatie kunt u bellen met:
OBOO'7BO B7 00. Alsuhet nog niet
heeft aangevraagd, wees er dan
als de kippen bij!

Stoomfluitje
Graag wonen in Thesinge? Onder
de rook van de stad Groningen?
Ons huis staat Te Koop.
Kijk voor info op www.xorp.nl of
www.funda.nl

Geerle vander Veen

Protestantse
gemeente
6 augustus
09.30 uur, Thesinge: dhr. Dijkstra
13 augustus
09.30 uur, Ten Post: dhr. Poste
ma
20 augustus
09.30 uur, Garmerwolde: ds. Zuur
27 augustus
09.30 uur. Thesinge: ds. Volbeda
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