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Griend in het kort. Niet toegankelijk
Griend, een eilandje wat je ziet liggen als je met de boot naar Terschelling of Vlieland gaat. Van april tot juli bewaakt door twee
vogelwachters vanuit een huisje op palen. Naast deze twee zeer tijdelijke bewoners wordt Griend bewoond door duizenden grote
sterns, de rosse grutto, kanoetstrandlopers, bonte strandlopers, drieteen strandlopers en de velduil. Griend is een overblijfsel van
een groter eiland, met in de 13e eeuw zelfs een welvarend stadje met een beroemde kloosterschool. Bij de St. Luciavloed op 13
december 1287 ging heteiland vrijwel geheel ten onder. Zowaren er in 1623 nog maar twee huizen over. In de loopder tijd verdwenen
die huizen, werd Griend veel kleiner en verplaatste zich tenminste 10 kilometer naar het zuidoosten. Het eiland bestaat nu uit een
strandwal in de vorm van een halve maan met daar achter een kwelder. (bron: www.nafuurmonumenten.nl)

gebruiken voor douchen, atwas
sen en drinken. AI is dat laatste
een puntjewaar nog niet iedereen
het geheel over eens is. Normaal
leg je een toilet aan met een af
voerpijp richting riool. Op Griend
zal er een composttoilet komen.
Waar met behulp van hennep
snippers de uitwerpselen van de
twee vogelwachters gecompos
teerd worden zodat daarna het
restmateriaal kan worden uitge·
stroold over het eiland. Geen vo
gel die daar naar kraait.
Met zonnecollectoren zal elektri
citeit worden opgewekt die in gi-
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gantische 200 kilo wegende ac
cu's zal worden opgeslagen.
AI het materiaal, voor het straks
begane grond en drie verciepin
gen tellende vogelwachtershuis,
zal met helicopter of op een pon
ton worden aangevoerd. De om
standigheden zullen niet rneewer
ken aan een viot verioop. Het risi

~;I;~!!:!!. co bestaat dat het eiland groten·
deels onderloopt en er door het
dikke slik naar de ponton moet
worden gelopen. Daarnaast waait
het continu en zal het zout bijna
niet van de gezichten af tewassen
zijn. Op de (of één van de) pont
ons zal waarschijnlijk ook gesla
pen worden. Veldbedje, kooktoe
stel, biertje misschien en de vol
gende dagweer aan het werk; 3à
4 week zo aan de slag.
Een mooie gelegenheid om jezelf
in de picture te zellen met een
klant met naamsbekendheid, rap
portage van het Jeugdjournaal en
wie weet wat de provinciale of
landelijke pers hier nog mee gaat
doen.
Wij zijn in ieder geval benieuwd
naar de belevenissen van Jelle en
Luit en zullen later in de G&T hier
op terugkomen.Jongens, heelveel
succes!
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Luit Oomkes en Je/le van der Veen (Foto:Wo/terKarsijns]

Nietde gebruikelijkehoogwerkers
en niet gewoon stamppot eten bij
moeke thuis. Het wordt een avon
tuur.
De wensen zijn door de ligging
van Griend divers. Er moet stro
mend water, verwarming en elek
triciteit komen, maar hoe. Mee
denken met de architect is aan de
orde. Zijnwensenblijkenwel eens
moeilijker of duurder uitvoerbaar
danop de tekening en inhethoofd
van de bedenker. Het regenwater
zal in een grote tank worden op
gevangen en via diverse filters
geschikt gemaakt worden om te

Nu
In Thesinge starten in 2005 twee
jonge ondernemers los van el
kaar hun eigen bedrijf. Luit Oom
kes en Jellevan der Veen werken
voor die tijd in een bedrijf wat
mede gespecialiseerd is in instal
latietechniek. Beide heren, die el
kaar van jongs af aan kennen,
vinden het echter tijd voor wat
anders. De uitdaging om een ei
gen bedrijf op te zellen is daar.
Even uitkijken welke financiële
hobbels genomen moeten wor
den, maar daarna is het springen
inhet diepe. En het gaat goed. Het
hoofd blijft absoluut goed boven
water. Zelf aangenomen werk en
inhuur door andere bedrijven ma
ken dat er een naam wordt opge
bouwd. Samen weten ze ook dat
goeiecontacten en het leveren van
resultaat een basis is voor uitbrei
ding van de werkzaamheden.
Dan is daar de vereniging Natuur
monumenten. Via een hoofdaan
nemer is de vraag of ereen offerte
gemaakt kan worden. Klein zijn
betekend ook weinig, zogenaam
de, overheadkosten. De combi
natie van goed werk leveren en
die wei nige overhead (kosten
voortvloeiend uit bedrijfsvoering)
maakt datereenuniekeklus wordt
binnengehaald . Er moet een
nieuw vogelwachtershuis worden
gebouwd op hel, nietvoor publiek
toegankelijke, Griend en Jelle en
Luit zijn de aangewezen mannen
om het (ongewone) installatiewerk
te doen.
Je begrijpt het al. Geen vrachtwa
gens die af en aan kunnen rijden.



Nieuws van Dorpsbelangen Thesinge
Als eerste een terug- en vooruitblik op desituatie rond Ons Trefpunt de gymzaal en het dorpshuis

~.gebakkraam .nl

Oliebollen

.Lekker de lekkerste !
--- - - - - ........~------
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Menco van der Berg
Voorzitter

groep maakt plannen om deze
zelfwerkzaamheid te mobiliseren.
Persoonlijk denk ik dat gezamen
lijk inzetten niet alleen goed is
voor hetdorpshuis, maar ook goed
is voor de saamhorigheid in het
dorp (Ikvergelijk het met de inzet
voor bijvoorbeeld de 50'er jaren
week). Zoals de werkgroep aan
het werk gaat en de betrokken
heid van de Thesingers kennen
de heb ik alle vertrouwen in dat
het ook gaat lukken . Maar het
moet nog wel gebeuren!
In de G&T en op de Thesinger
website zal Roelie Karsijns regel
matig verslag doen van de voort
gang.

De Thesingerreis is op vrijdag 22
september. Het beloofdeen kunst
zinnige en afwisselende reis te
worden met ondermeer een be
zoek aan het atelier van Henk
Helmantel in Westeremden en
een bezoek aande museumboer
derij in Blijham. Meer informatie
staat in de nieuwsbrief. Opgeven
kan bij Jakob van der Woude.

Nieuwe bewonersavond staat ge
pland voor vrijdag 6 oktober, Alle
nieuwe inwoners van Thesinge
ontvangen nog een uitnodiging
voor deze avond, maar noteer
deze datummaar vast in de agen
da!

communicatiemiddelen zoals fol·
ders, jaarverslagen, rapporten en
websites. Verder verzorgt het de
redactie van nieuwsbrieven e.d.
engeeft het trainingenino.a. tekst
schrijven. Een bijzonder specia
lisme is het schrijven en illustreren
voor kinderen. Voor meer infor
matie zie thesinge .com (kopje
bedrijven).

Hoe gaat het nu verder...

De werkgroep Dorpshuis in Op
richting, bestaande uit Peter Hei
dema (voorzitter en contactper
soon), Roelie Karsijns (secreta
ris), Jan Mollema (financiën), Hans
de Rouw enJanAlix Uitham is na
het raadsbesluit weer van start
gegaan. Er is inmiddels een bij
eenkomst geweest met de poten
tiële gebruikers van het nieuwe
dorpshuis. Hier is veel nuttige in
formatie uit gekomen. De com
missie komt na haar zomerreces
elke twee weken (op de dinsdag
avond) bij elkaar. Het hele plan
wordt nog eens goed doorçers
kend en getoetst op haalbaar
heid. Overleg wordt gevoerd met
de diverse bedrijven. Een groot
aantal fondsenwordt aangeschre
ven om subsidies te verkrijgen.
Duidelijk is al wel dat de subsidies
niet voldoende zullen zijn om de
ver/nieuwbouw te kunnen realise
ren. Er zal een groot beroep ge
daan worden opdezelfwerkzaam
heidvan de Thesingers. De werk-

In de raadsvergadering van 14
juni ontstaat veel onduidelijkheid
over de financiële onderbouwing
van variant 3. De kostenraming
van de gemeente ten Boer is n.1.
veel hoger dandievan de school.
Om die reden besluit deraad zich
in principe voor variant 2 uit te
spreken en de komende twee
weken te gebruiken om variant 3
nog eens goed door te rekenen.
Door zich uit te spreken voor va
riant 2 komt de provinciale subsi
dieaanvraag niet ingevaar.

Inmiddels is er ook overeenstem
ming tussen de particulier (Rudy
Noordenbos) en de gemeente
over de voorwaarden. Zo zijn er
afspraken gemaaktover de maxi
male huurprijs voor de school. wie
voor de kosten verbonden aan
eventuele vervangingvandegym
attributen en vloer gaatopdraaien
en de periode waarvoor deze con
structie geldt (in principe10 jaar).
Het zal duidelijk zijn dat de vereni
ging voor Dorpsbelangen erg ge
lukkig is met deze constructie.

In de voorbereiding op de raads
vergaderingen hebben de school
en Dorpsbelangen regelmatig met
elkaar overlegd om elkaar op de
hoogte te houden en de strategie
te bepalen. Tijdens beide raads
vergaderingen hebben zowel de
school als Dorpsbelangen van hun
inspreekrecht gebruik gemaakt.

De volgende raadsvergadering
van 28 juli biedt eigenlijk geen
nieuwe financiële inzichten, zodat
variant 2 het maximaal haalbare
lijkt. Gelukkigblijkt 'eenparticulier'
uit Thesinge bereid het pand te
kopen om in het voorste deel z'n
bedrijf te vestigen, terwijl in het
achterste deel de gymzaal beo
schikbaar blijft. Een prachtige op
lossing.

Het bedrijf van Rudy heet overi
gens Sensla communictie. Sen
sla geeft communicatieadviezen
en bedenkt, schrijft en ontwerpt

namelijk niet verkocht, zodat de
gemeente geen geldvrijspeelt om
in de verbouw te steken. Ook de
provinciale subsidie valt in deze
variant veel lager uit.

Variant 2 is ontwikkeld door de
werkgroep Dorpshuis in Oprich
ting, aangesteld door Dorpsbe·
langen en de Protestantse Kerk.
Deze werkgroep heeft haar oor
spronkelijke plannen, om binnen
de huidige Trefpuntmuren een
dorpshuis te realiseren, aançe
past. Na herhaaldelijk overleg met
B&W over een substantiële ge·
meentelijkesubsidie, is een ander
plan - variant 2 - gemaakt omeen
dorpshuis annex peuterspeelzaal·
voorziening te real iseren. De op
brengst uit de verkoop van het
gebouw waarin de gymzaal/peu
terspeelzaal is gehuisvest, plus
een gemeentelijksubsidie voor het
oprichten van een peuterspeel·
zaal (samen € 200.000,-), wordt
besteed aan de ver- en nieuw
bouw van het dorpshuis. De on
derhoudspost op de gemeentelij
kebegroting voor de gymzaal ver
dwijnt ook in deze variant.
Voor dit plan is bij de provincie
Groningen een subsidie aançe
vraagd van € 100.000,"

Kortvoor de zomervakantiezijn er
twee raadsvergaderingen ge·
weest waar de situatie rond het te
realiseren dorpshuis en de gym·
zaal op de agenda stonden. De
raad konkiezen uit drievarianten:

Wat er aan vooraf ging...

Variant 1houdt in dat het gebouw
waar de gymzaal/peuterspeelzaal
isgehuisvest, eengebouw dat veel
onderhoud vraagt, wordt afgesto·
ten en verkocht. In ons Trefpunt
wordt een dorpshuisgerealiseerd.
Dit is de voordeligste variant voor
de gemeente, maar dat zou wel
betekenendat het dorp twee voor
zieningen kwijtraakt.

Variant 3 is ontwikkeld op initiatief
van basisschool De Til. Het on
derzoek van de Til wordt onder
steund door de gemeente. De
school wil namelijk de gymvoor·
ziening niet kwijt en stelt voor de
gymzaal/peuterspeelzaal zodanig
te verbouwen dat er een dorps
huisfunctie aanwordt toegevoegd.
Hoewel dit plan op zich goedko
per is dan variant 2, valt variant 3
voor de gemeente veel duurder
uit. De gymzaal wordt in dit plan
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Een ongeluk komt zelden alleen
Kwamen de vissen in "Het Geweijde" eerst om door zuurstolgebrek vanwege de tropische temperaturen, een week later hadden ze
te lijden van vervuild water.

Van start!

Wat was er gebeurd?
Het Waterschap Noorderzijlvest
legde grote slangen in de Singel,
achter dewoning van JA Uitham,
naarderioolput. waarna een tank
wagen af en aan reed om het
rioolwater uit deput in detankwa
gen te zuigen, en dit vervolgens te
lozen bij de zuivering in Garmer
wolde; en dat bijna de gehele
week.

Vanwaar dit gedoe?
Het bleek dat de rioolpersleiding,
tussen Thesinge en Garmerwol
de lekgeraakt was, waardoor het
rioolwater in het Thesingermaar
stroomde. En juist dit water wordt
bijdeLangelandster molen in "Het
Geweijde' gepompt, om het water
tussen de beide dammen op peil
te houden. In feite wordt er dus
rioo lwater (weliswaar verdund)
naar Thesinge gepompt.

Keek men 's morgensvroeg inhet
water, dan zag je duizenden vis
sen met hun bek open aan het
oppervlak zwemmen, om zuurstof
te happen.

Na vele en herhaalde telefoontjes
naar het Waterschap, werd vrij
dag 18 augustus de brandweer
van Ten Boer ingeschakeld, om
het water te beluchten.
Ook zaterdagmorgen is debrand
weer nog een paar uur bezig ge
weest. Na vertrek van de brand
weer, heeft Arend Kol de pomp
van deijsbaanophetkerkhof geïn
stalleerd en ceze heeft vijl dagen
en nachten staan te pompen, om
het water te beluchten.

Hopelijk heefthet, samen met het
overvloedige hemelwater, enigs
zins geholpen.

Juist de combinatie van te veel
waterplanten, tewarmweer en nu
dus vervuild water zorgt er voor
dat er 's morgens te weinig zuur
stof in het water aanwezig is.

Woensdag 23 augustus werd met
een maaibootje begonnen om de
planten uit het water te verwijde
ren. Het is tehopendathetWater
schap de plantengroei in het ver
volg in een eerder stadium gaat
aanpakken.

Piet Huisman

Elk jaar, begin september, organiseert de jeugdraad van de
Protestantse gemeente GarmerwoldefThesinge een startweek.
Zo langzamerhand is het een dorpsleest in het klein geworden.
Want ol je nu wel ol niet naar de kerk gaat, iedereen van jong tot
oud is welkom bij de activiteiten. Als deelnemer ol als supporter.

Dit jaar vindt de startweek plaats van 14 september tot en met 17
september a.s, Hier alvast een korte indruk van het programma: meer
informatie volgt via folders in de eerste week van september.

Donderdag 14 september
Vissen in het Maar voor de kinderen van de basisschool.

Vrijdag 15 september
Bioscoopavond + aansluitend disco in het Trefpunt voor dejeugd vanaf
de Middelbare school.

Zaterdag 16 september
'Ontmoetingsspel' voor de kinderen van de basisschool.

Zondag 17 september
Startdienst om 11 .00 uur, in Thesinge.

Wij hopen op een geslaagde week met veel opkomst.

De Jeugdraad Protestantse gemeente GannerwoldelThesinge

Woon- &
Tuindecoraties
Laat je verrassen doo r
de vele variati es aan aparte,
landelij ke woon- & tuindecora t ies,
waaronder de collectie van
PTMD home design en
Ber iva tuin design .

Ook voor kransen, takken ,
zijdebloemen en deco ratiemateriaal
kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442
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Feestweekcommissie Garmerwolde al 25 jaar op dreef
Vijfentwintig jaar feestweekcommissie Garmerwolde. Een feit om wel even bij stil te staan en een paar regels aan te wijden, leek me.
De Feestweekcommissie is ruim vijfentwintig jaar geleden ontstaan op initiatief van de vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde.
IndeG & T van december 1980 kunt u lezen dat: ..er, onder auspiciën van devereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde reeds twee
vergaderingen zijn gehouden waarbij ongeveer alle verenig ingen van Garmerwolde present waren, teneinde enige coördinatie te
brengen in de diverse vergaderschema's maar vooral ook om wat meer festiviteiten te organiseren rond de nu reeds traditionele
Hanegevechten". Eén en ander vormde het begin van de Feestweekcommissie.

Feestweek Garmerwolde Henk Vliem

Voor de volledigheid volgt hieron
der voor geïnteresseerden (gein
teresseerden van nu of misschien
voordie van overvijfentwintigjaar)
eenoverzicht van dehuidigefeest·
weekcommissie:
Ard Agteresch (penningmeester),
Jan Bakker, Reinie Boer, Kees
Brak, Marieke de Groot (voorzit
ter), Hilko Duursema, Krul Hid
dingh, Peter Huizinga, Anneke
Katlenberg, Karin Lugtmeier, Ti
neke Meirink. Jeanel Miedema,
Wim Moltmaker, Inge Postma,
Johan Tammeling, Henk Tuine
ma, Wies vanderMolen, Vera van
Zanten (secretaresse), Ro ei
Veenstra, Henk Vliem en Gerrie
Zeedijk.

feestweek. U weet wel: de revival
van de Hanegevechten.
Gelukkig is één punt al die jaren
onveranderd gebleven. En dat is
de gulle sponsoring door vrijwel
het hele bedrijfsleven dat Gar
merwolde rijk is. De ene met geld
de andere in natura, een derde
doet beide. Maar je klopt nooit
tevergeefs aan. Zeer zeker een
groot compliment waard. Houden
zo!

rassend genoeg nog wel door ...
mij.Totaalvergeten. Maar diteven
terzijde. Andere verenigingen die
toen meededen waren: GEO, de
Ol S, de Plallelandsvrouwen,
Wester, Presto, de hengelvereni
ging, de Oranjecommissie, de
Vrouwenraad , de Volksdans
groep, de Harmonie, de PJG en
de landbouwvereniging. Wies
merkt op dat nu de leden meer op
persoonlijke titel bij decommissie
zijn betrokken. AI pratend over
andere verschillen die opvallen,
trekken we de conclusie dat de
dorpsbewoners vroeger meer be
trokken waren bij het feestweek·
gebeuren. Vrijwel het hele dorp
was dan aanwezig en deed ook
mee. Het was dan ook echt een
Dorpsfeest. En nu zal ruwweg de
helft van de bewoners komen,
schatten we in. Misschien wordt
dat veroorzaakt doordat er tegen
woordigaltijd altematievenzijnals
jeuit wilt gaan. Keuzegenoeg. En
de concurrentie is "zwaar", als je
dat zo mag zeggen want we zijn
zogezegd toch wel veel dichter bij
Groningen gekomen. Zeker de
jeugd is nu veel meer op Gronin
gen gericht dan vroeger. Alhoe
wel diezelfde jeugd de afgelopen
paar jaren wel de kar trok bij de

"Wie zaten er ook alweer in die
eerste FeestweekcommissieT
vraagt u zich ongetwijfeld af. Uit
navraag bij Vera van zanten, de
huidige secretaresse van de com
missie, blijkt dat dit moeilijk op te
sommen is. Soms waren er op
een vergadering meer dan twintig
personen en de opkomst varieer
de nogal. De diverse verenigin
gen stuurden namelijk een afge
vaardigde en dat kon de ene keer
Pietje zijn en een volgende keer
Els, Wel wist Vera dat Wies van
der Molen alvanaf het begin inde
Feestweekcommissie zit.Verazelf
was een aantal jaren lid af ge
weest. Tijd dus om even bij Vera
op koffiebezoek te gaan en een
praatje te gaan maken met deze
twee dames. Onderwijl kijkend in
oude verslagenblijkt dat de G&T
ook bij die eerste vergaderingen
vertegenwoordigd werd. En ver-

GARMER.
EXPRESS

....wlp.. 1IIaawsbI..t ..... o.r-nrold..
Tbabage ... ..-......

Een exacte oprichtingsdatum ont
breekt dus. De commissie ging
voortvarend te werk. In de janua
rikrant stond al de datum van de
eerste feestweek: 16, 17 en 18 juli
198I , alsmede een eerste pro
grammaopzetje. Donderdag:
sportmiddag en sportavond. Vrij
dag: ballonwedstrijd en braderie.
Zaterdag : Hanegevechten en
feest. In maart volgt een zeer ge·
detailleerd programma, inclusief
contactpersonen voor de diverse
activiteiten. Ook de woensdag is
er inmiddels bij getrokken: met
een viswedstrijd. In het julinum
mer van de G & T van dat jaar
staat vervolgens een drie pagi
na's lang verslag over het feest:
leuke foto's en verheffende tek
sten. Minstens vier dagen lang
was het continu feest, staat er.
Althans voor een groot aantal
dorpsgenoten.
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Vrijwilligers gevraagd
Hoewel de feestweekcommissiegoed bemand (mlv) is, zijnwe op zoek
naar extra handen omte helpen vóór en tijdens de diverse activiteiten
in de feestweek. Denk bijvoorbeeld aan assisteren bij de Laagland
Speul'n, helpen bij de opbouw van het podium in het dorpshuis of de
feesttent. of bij de op- en afbouw van de najaarsmarkl, enzovoort.

In het bijzonder zoeken we mensen die tussen donderdagavond 18.00
uur en zaterdagmorgen 10.00 uur een paar uur (overdag of 's nachts)
willen 'waken' in de veldkeuken bij de poffertpan. Stel je voor hoe
gezellig het kan zijn om rond de pan met dorpsgenoten een boom op
te zetten over 25 jaar feestweek in Garmerwolde; dit gaat vaak nóg
soepelermet een borreltje erbij om warm te blijven. Kortom: dit is een
uitgelezen kans om het nuttige met het aangename te verenigen!

Vrijwilligers kunnen zich melden bij:
Gerrie Zeecijk, Dorpsweg 30, tel. 5415364, gzeedijk@planet.nl
of Marieke de Groot. Dorpsweg 49, tel. 5490490, maria.kJik@xs4all.nl
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Programma Feestweek Garmerwolde
Na maanden van plannen maken, wikken en wegen, hebben alle voorbereidingen van de Feestcommissie gestalte gekregen
in onderstaand feestweekprogramma. Wij zijn er best wel trots op om een dergelijk gevarieerd programma aan Garmerwolde

Oong en oud) te kunnen aanbieden.

Woensdagavond 6september
• Feestelijke optocht (met ketelmuziek) van de jeugd (en ouders) om half zes vanaf het schoolplein naar café Jägermeister;

• Om zes uur opening van de Jubileumfeestweek door de burgermeester van Ten Boer, mevrouw Rika Pot;
• Aansluitend een ballonnenwedstrijd voor de jeugd;
• Vervolgens viswedstrijden voor jong en oud aan 't Damsterdiep, georganiseerd door visclub 'De Goede Vangsr (inleggeld: € 2,.);
• Prijsuitreiking in café Jägermeister, opgeluisterd met Djembé muziek.

Donderdagavond 7september
• Bonte avond voor jong en oud in Dorpshuis De Leeuw. Aanvang: half acht, toegang: gratis;
• Aansluitend: Jazz- en Bluesevenement door combo 'Cumulus' uit Garmerwolde.

Vrijdag 8september: namiddag en avond
• Nazomermarkt met ambachtelijk tintje in de L. van de Veenstraat en in de W.F. Hildebrandstraat. Aanvang: vijf uur;
• Gelijktijdig een vrijmarkt voor de jeugd, op het schoolplein;
• In de kerk en in Kerkhörn: exposities en workshops van de meubelmakers uit Garmerwolde. Open: vanaf vijf uur;

• Foto-expositie (en wedstrijd) in de kerk. Thema: Ambachtelijk werk;
• 's Avonds (vanaf negen uur): disco-drive-in show door 'The Magie Five" in de feesttent aan de Dorpsweg. Toegang: gratis

Zaterdag 9september
• Kindertheaterschool met uitvoering (atelier KATl in de feesttent aan de Dorpsweg. Aanvang: elf uur. Deelname: gratis;
• In de kerk en in Kerkhörn: exposities en workshops van de meubelmakers uit Garmerwolde. Open: vanaf tien uur;
• Foto-expositie (en wedstrijd) in de kerk;
• Grunneger Loagland Speuln voor jong en oud in het weilandje aan de Dorpsweg. Aanvang: twee uur. Deelname: gratis;
• Wereldrecord Powert Garen bij defeesttent. Een Powert van ruim duizend liter. Deze doorlopende actduurt meer dan twee dagen

en nachten. De Powert zal zaterdag, tegen het einde van de middag klaar zijn en uit de kookpan getakeld worden. Aansnijden:

omstreeks half zeven door de burgermeester van Ten Boer, mevrouw Rika Pot;
• Aansluitend: napraten en een pintje pakken bij de muziek van "Lekker Speuln";
• Trekking Jubileumloterij (in de feesttent. omstreeks tien uur);
• Vanaf half tien feest in de feesttent meI de band Remake. Entree: € 5,.

Zondagmiddag 10 september
• Concert in de kerk. Aanvang drie uur. Toegang: gratis;
• Aansluitend, omstreeks vier uur: Uitpraten bij een hapje en een drankje, uitslag fotowedstrijd en afsluiting Jubileumfeestweek.

Zoals u ziet: "Voor elk wat wils"'

Meer gedetailleerde informatie over bijvoorbeeld de Fotowed
strijd of over de Grunneger Loagland Speuln nodig?
Klik op www.feestweekgarmerwolde.nl. Natuurlijk kunt u ook
altijd terecht bij één van de feestcommissie/eden.

Verder vindt uoponze websiteelke dag een foto-impressievan
de feestelijkheden.

Feestweekcommissie Gannerwolde
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Garmerwolde bakt Grootste Poffert Aller Tijden
Wat de leden van de feestweekcommissie betreft, eet heel Garmerwolde en omgeving inclusief burgemeester mevrouw Rika Pot
zaterdagavond 9 september rond 18.30 uur poffert bij de feesttent. Als alles volgens planning verloopt, is er ruim genoeg voor
iedereen. Tijdens de feestweek zal in Garmerwolde namelijk de Grootste Poffert AllerTijden het levenslicht gaan zien. Het aansnijden
van de poffert vormt het hoogtepunt van het 25-jarig feestweekjubileum en iedereen is uitgenodigd om dit spannende moment mee
te maken.

Ruime collecti e familied rukwerk
Ontwikkelen en drukken ,
van visitekaartje tot complete huisst ijl :
Textieldruk, zwartwit- en kleurkop ieën :
Boeken, progra mmaboekjes , gidsen, :
periodieken, flyers etc.

Kool eenslangsvoor eon vrijblijvend advies.

Ideeënuitwisselen kan verfrissend werken

ven en particulieren in en rond
Garmerwolde
(zie voor een overzicht:
www.teestweekgarmerwolde.nl)

Marieke de Groot

Donderdag 7 september gaat de
vlam in het fornuis. De veldkeu
ken zal op het erf van Pelleboer
worden opgestelden volgensplan
ning is de poffert zaterdagoch
tend gaar. Na een dag afkoelen
wordt de poffert rond etenstijd
aangesneden door de burge
meester.

Schade herstellen,
dat laat Je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. OSO - 3021796

Tussen de donderdagvond en
zaterdagmiddag zou heel Garmer
wolde in de tobbe kunnen, kan al
het vee inde gemeente Ten Boer
worden verweid, en kunnen hon
derden overalls worden gestre
ken. Maar, daar heeft u helemaal
geen tijd voor! Naast de poffert
heeft de feestweek namelijk nog
veel meer inpetto. Uleest ermeer
over in deze G & T en in het
programmaboekje dat binnenkort
bij u en alle sponsoren in de bus
rolt. Houdt u vooral ook de regIo
nale media in de gaten. Tot ziens
In de feestweekI

déwinkel voor ol uw
Ondergoed -lingerie

Beenmode -Badmode
Nodrtmode &

Dornll5lllode maat 36 t/m58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig advies oItijd oonwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
TeL/Fox (OSO)5418995

conische, stompe kegel uit te re
kenen, of het opsporen van een
bedrijf dat zich bezighoudt met
het breken en klutsen van eieren
voor het beslag. Dankzij de inzet
van velen staan we aan de voora
vond van een bijzondere gebeur·
tenis. Een pofferttrom met een
doorsnede van 1.80 m en 1.50 m
hoog wordt gemaakt door een
bekende machinefabriek uil Gro
ningen. De pofferttrom wordt ge
plaatst in een reusachtige pan die
in een vorig leven zwembadfilter
was. Het filter heeft een doorsne
de van 2.50m en werd beschik
baar gesteld door een gerenom
meerd waterbehandelingsbedrijf,
ook uit Groningen. Het beslag voor
de poffert wordt ter plaatse bereid
door koks die in hun dagelijks le
ven werken indecentrale keuken
van het grote ziekenhuis in de
stad. Zij kunnen beschikken over
groot materieel, wat nodig is om
de aanzienlijke hoeveelheid in
grediënten tot een glad beslag te
kloppen.

Naast de pannen worden nage
noeg alle ingrediënten voor de
poffert door sponsoren uit Gar
merwolde geleverd, evenals het
benodigde gas om het waterinde
pan aan de kook te brengen. Ta
kelwerkzaamheden, levering en
vervoer van materieel, bouwen
van de veldkeuken; het wordt
mogelijk dankzij de gulle gaven en
ruimhartige bereidheid van bedrij-

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

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

-aaf
da" \5 \

..~ yneef \!loef
I' _ i" 1e" \

ee" be%f\~ buite'"
. r daaf

e" ~e

ongeveer een jaar geleden voor
het eerst ter sprake. Vele vragen
werden opgeworpen: hoe groot
moet ie worden, hoeveel beslag
heb je dan nodig en hoe houd je
rekening met het gegeven dat het
beslag in volume toeneemt door
het rijzen? Hoe reken jedeinhoud
van een conische, stompe kegel
(zo wordt de vorm van een pot
ferttrom genoemd) uit? Hoelang
moet het koken? Waarin? Hoe
veel kilogram krenten en rozijnen
hebben we nodig?
Er werd een 'poffertcommissie'
samengesteld om de haalbaar
heid van deze missie te onder
zoeken. Over de afmeting van de
poffert was decommissiehet snel
eens: de poffert moest een veel
voud worden van het aantal feest
weken dat Garmerwolde ooit heeft
gekend.

Feestweekcommissieleden ble
ken over tot dan toe onbekende
talenten te beschikken, zoals het
uit het hoofd ophoesten van de
formule om de inhoud van die

Het idee om in het kader van het
feestweekjubileum De Grootste
Poffert Aller Tijden te bakken kwam

Voor wie het niet weet: poffert is
een gerecht van Groninger origi
ne; een soort cake die bij voorkeur
warm wordt geselVeerd, met bo
ter en suiker of stroop. Voor de
bereiding is een pofferttrom no
dig:eenbakvorm (doorsnedeplus
minus 26 cm) die gevuld met be
slag ineen pan met kokend water
wordt geplaatst. Echte Groningers
vertellen dat poffert vroeger vaak
op zaterdag werd gegeten, omdat
het zo lekker makkelijk was om
klaar te maken. Moeder zette de
pofferttrom in een pan met ko
kend water. Door de warmte en
het gist begon het beslag terijzen.
Intussen molk moeder de koeien,
deed moeder een paar kinderen
in de tobbe, en legde vast dezon
dagse overalls klaar. Na een uur
of twee kon de familie aanschui
ven om haar luchtig baksel, dat
het midden houdt tussen cake en
brood, te verorberen.
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Nep &Vals
Nu iedereen zo'n beelje terug is van de camping en het gewone leven
weer begint, wacht ons ook weer de zware taak van het dagelijkse
televisiekijken. Bij de aanvang van zo'n slopend seizoen wil Fredje de
lezer een tip geven om hetkijken te veraangenamen en de ergernis te
verkleinen: Hoedt u voor nep en vals!

Geweldige optredens tijdens de laatsteschooldag. (Foto: Ka rla Postrna)

Op donderdag 20 juli was het weer een feestelijke laatste scheel
dag vol verrassingen. Met als thema 'de toekomst' kwamen veel
kinderen verkleed op school.

Laatste schQQldag OSS
ûarnerwelde

Om 17.00 uur werd iedereen ver
wacht, inclusief ouders, grootou
ders en andere familie. Er was
een playbackshow, waar weer
veel bekende sterren voorbij kwa
men. Zo zagen we onder andere
Jan Smit, Maria Perez, Ali B en
Marco Plavur, Pipi Langkous,
Frans Bauer, K3. Grease en zelfs
Andre van Duin kwam nog even

langs. Geweldige optredens van
onze eigen schoolkinderen. Tus
sendoor het rad van avontuur met
leuke prijzen en niet te vergeten
een heerlijke barbecue
En dan is het tijd om van een wel
verdiende vakantie te gaan ge
nieten.

Karla Postma

Alserinfilms met koffers wordt gesjouwd, zijndie altijd leeg. De acteurs
doen alsof ze sjouwen, maar in de Samsonites zit dus helemaal niks.
Dat zie je aan de onhandige manier waarop ze proberen te zeulen,
terwijl die dingen los bungelen in hun hand. Als een acteur een bril
draagt, zit daar altijdgewoonspiegelglas in. Dat zie jeaan deweerspie
geling en aan het feit datde ogen nooit vertekend zijn. De ergste is wel
Superman, voordat hij zich verkleedt. Soms bestellen ze in een duur
restaurant zo'n enorme maaltijd dat het water je in de mond loopt. En
wat doen ze? Na twee hapjes lopen ze weg. Doodzonde van dat goeie
eten! Hetzelfde met sigaretten: twee trekjes en hup, in de struiken
ermee.

Ook laten ze altijd deuren openstaan (voordeur, koelkast, auto), zodat
er engerds kunnen binnendringen en al het eten bederft. En als ze uit
de auto slappen, vergeten ze de sleuteltjes en laten ze gewoon de
lichten aan. En je moet eens proberen een chipszak open te maken
zoals in de reclame. zo mooi rond en open, alsof hij nooit dicht is
geweest...

Nee, er is weer genoeg om je aan te ergeren in het lange, zware tv
seizoen dat voor de deur staat. Fredje wenst u daar veel sterkte mee.

Fredje Bouma

Alles moet weg!
Een werkelijk zonovergoten dag was het, de dag van de Garage
SaIe in Thesinge op 15 juli. Toen iedereen zijn handeltje tegen
tienen had uitgestald op de oprit en in de tuin, liep het kwikal op
naar de25 graden. Trouwens, de eerste klanten liepen al ver voor
tien uur door het dorp, op zoek naar de mooiste koopjes.

Goede handel op de Mo/enweg. (Foto: Lucie Kol)

Kar/ine Malfliet

Een zeer geslaagde en vooral
gezellige dag die zeker voor her
haling vatbaar is.

moestmet € 5winst tevreden zijn
aan heteinde vandedag, terwijl ik
ookwinstbedragen van € 200 heb
gehoord. Volgende keer toch
maar wat minder leesvoer en wat
meer echte zooi verkopen dus!

boden. Veel bewoners hebben
kennelijk stille wensen voor een
eigen horeca-onderneminç want
aan eten en drinken was geen
gebrek. Oondergetekende heeft
op haar tocht door het dorp, op
zoek naar puzzels, kinderboeken
en -fietsjes, zich te goed gedaan
aan oliebollen Uawel, ook in juli!).
poffertjes. worstenbroodjes, ran
ja en koffie. Voor de vermoeide
koopjesjager was erzelfs gezorgd
voor een gezellig terras in de tuin.
Ook zijn ergoede en minder goe
de zaken gedaan: 'buurvrouw'Anja
(overigens een geroutineerd ver
koopster op rom melmarkten)

Veel dorpelingen hadden kenne
lijk van de gelegenheid gebruik
gemaakt om eindelijk eens die
stampvolle zolder en schuur uit te
ruimen en afstand te doen van
jarenlang bewaarde 'rommel'.
Je kon het zo gek niet bedenken
of het lag wel uitgestald voor het
huis: gereedschap uit grootmoe
ders tijd, jaargangenvan tijdschrif·
ten, boeken, serviesgoed, rneu
bels. camera's en computers,
speelgoed. kleren waar men uit
gegroeid was, fietsen, tuinmeubi
lair enz. enz. Alsof dat nog niet
genoeg was werden er zelfs au
to's, motors en oldtimers aange-
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AI meer dan 10 jaar dansles in Dorpshuis 'De Leeuw' Garmerwolde
Waar een klein dorp groot in kan zijn... en in dit geval heeft dat ongetwijfeld te maken met de gezellige sfeer in Dorpshuis "De Leeuw"!
Want ook dit jaar wordt er maar liefst twee avonden in de week stijldansles gegeven in Garmerwolde. Iedereen zal begrijpen dat de
huidige stijldanstrend een rechtstreeks gevolg is van het programma 'Dancing with the stars'. Maar dat programma heeft slechts twee
seizoenen achter de rug, terwi jl Michel van Dijken en Lidia Westers van Danscentrum 'Step by Step' Ten Boer al vanaf 1993 hun
leerlingen het stijldansen bijbrengen.

Lidia Westers geeft een demonstratie/es Clipdance tijdens de Roefe/
dag op8 juli jl. (Foto: He/ga Westers)

Kom danop maandag 18september van 14.30 tot 16.30uur
naar dorpshuis 'De Leeuw' in Garmerwolde.

Lidia Westers

optreden op TV met Bernardine
Waterloo! Er valt over dansen en
danslessen uiteraard nog veel
meer te vertellen.
Voor meerinformatie kunt ukijken
op www.stepbystep.demon.nl .
een e-mail sturen naar
info@stepbystep.demon.nl, of ge
woon even bellen naar Danscen
trum 'Step by Step" ('s avondsna
18.30 uur), tel. 302 4323. Het
dansseizoen begint op zaterdag
30 september. uiteraard in Gar
merwolde. Daarna is er elke vrij
dagavond les voor Zi lver en Top
klasse en op zaterdagavond voor
Beginners en Brons. Heeft stijl
dansen u altijd al helemaal het
einde geleken? Er is nu geen en
kele reden meer tot twijfel. GE
WOON DOEN!!

Eén van de eerste dingen diede gemeente moet regelen is de
Huishoudelijke Verzorging (huishoudelijke hulp) voor mensen
diezelfstandig wonen. Na de informatieochtendenin Ten Post en
Ten Boer zijn nu de mensen uit Garmerwolde en Thesinge aan
de beurt.
• Ontvangt u huishoudelijke verzorging. heeft u een hulp in de

huishouding?
• Heeftudat zelf geregeldofkrijgtudie hulp vaneenthuiszorg

organisatie?
• Heeft u misschien een Persoonsgebonden Budget om der

gelijke hulp zelf te kunnen regelen?
• Heeft u een partner, kind, familiefid of buur die een rol speelt

in de hulp die u nodig heeft?
• Wilt u ons over uw ervaringen vertellen?

cursus kunt u tot in lengte van
jaren bij Michel en Lidia terecht
om het dansen lot in de finesses
teleren. Een avond gezellig uit en
gezond in beweging. dat is wat
Danscentrum'Stepby Step' ubiedt
in Garmerwolde. En in Appinge
dam, Delfzijl, Oosteinde, en wie
weet binnenkort elders in de pro
vincie !
Naast het stijldansen geeft Lidia
aan kinderen vanaf vier jaar Clip
dance op zaterdagmiddag in Ho
recacentrum 'Buurhoes" in Ten
Boer. Zo exact mogelijk de clips
van K3, Chipz, Djumbo, Kus en
vele anderen nadansen en daar
bij zoveel mogelijk lol hebben. Dat
is de doelstelling! Toeschouwers
vragen zich soms afwie ernou de
meeste lol heeft... Maar deze
mini-sterren op de dansvloer zijn
zo goed, dat ze zelfs mochten

Zoals u misschien weet, wordt per 1 januari 2007 de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning ingevoerd (deWMO). Vanaf
dat moment worden de gemeenten verantwoordelijk voor
vele vormen van maatschappelijke ondersteuning die dicht·
bij de mensen geregeld moeten worden.

Wij, leden van de WM0-adviesraad i.o., hebben uw ervaringen
nodig om de gemeente bij te kunnenstaan met goede adviezen.
Voor informatie en/of vervoer kunt u contact opnemenmet Hillie
Ramaker, tel. 541 53 35 of Betsy Tammenga, tel. 302 31 72.

Oproep WMO

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
zalenverhuur

Dorpshuis

"DE LEEUW"

. .f- ;;._.
),
.., .. .• , "=, "-

• "1". ". - '"
. .... \. ~~

~- ~..
-.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde050·5416244

keer komen kijken, zich meteen
thuisvoelen en zich aanmelden
voor de danslessen. Naast de
danscursussen worden er diver
se dansavonden en de jaarli jkse
Medaltest georganiseerd. Het tra
ditionele Kerstnachtbal op 24 de
cember is altijd een reünie en voi
le bak!
Stijldansen is helemaal in, en ie
dereen die het wil leren, kan het
ook leren. 'Ja. maar ik KAN hele
maal nietdansen..: Des tebeter!
Eenbeginnerscursusbij Danscen
trum' Step by Step' begint ook
echt bij het begin. Maar na twaalf
lessen kunt u op uw bruiloft of op
een feestje de quickstep, Engelse
Wals, tango, Cha Cha Cha en de
jive dansen. En na die beginners-

C..t ••n ok:N 1t c::3deau ..
~~lltf" Pef1OOI'l.i.!

~Sf"Oaf S - q 1~ 1 PI.""sJnge
_ kirgI"'lO.nu

g.crdàkil"gma .f'u
~J()23&13

B.lOe'i1d• ....-bsl. 'o'OOl'M I Ioonte
nieuwsover wQ1UnOoSen e JlDCsms

I Cron ir g er l .::J f'ld scno p c c z-.,mooisl

Gerard Kingma
reis- en nc h.urfotografie

Het stel is indertijd begonnen als
assistent-danspaar bij Dans- en
Rock 'n' Roll-centrum Van der Laan
inDelfzijl. maar algauw begon het
bloed te kriebelen om een dans
school voor zichzelf te hebben.
Een eigen pand was echter niel
haalbaar, vandaar dat er in de
omgeving van Ten Boer naar zaal
ruimte werd gezocht. Eerst in Ten
Boer zelf, in het Buurhoes. en dat
was een groot succes. Maar toen
dit gebouw veranderde van eige
naar met andere wensen, werd er
naarstig gezocht naar een zaal
dichtbij Ten Boer. En dat werd
Dorpshuis 'De Leeuw' in Garmer
wolde! Dechemietussen het dans
paar en beheerder Simon Venin
ga zorgt ervoor dat velen die een
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SOUTAIRE &GUIKEMA COIFFURES * Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonneba nk

Prunusstraat 5 1
wijk: Setwe rd

Telefoon (050) 5·U 84 68
Ambulant (050) 5736989

ver zorgd e voe ten kom en ver de r

Voor bedr ijven en part iculi er
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magaz/jnwagens
• Pallerwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeube'en

• Enz.
• "Top way· prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg6 Ten Boer
Telefoon 050·3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06·51581046

•~ j u .~~

E el""lijk t-IOv.t
N \eLlbelW\C1ke ..ij

Gespecialiseerc in
boekenkasten en tafels

Hestaurabe vanAntieke meubels.

Bezoekop ma. tlrnvr, na(tel.) afspraak
zaterdagsbent u de gehele dag welkom

Dorpsweg58 • 9798 PG Garrnerwolde
T (aSO) 5494580 • F (050) 5494579

lv1CU'tuw
lv1~
Lageweg 13A
9797 TAThesinge
050- 5416272
wwwJomantico.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Penslonslalllng

.I TevensIer dekJ<ing:
de bewezenNRPS-rijpaardhengst
RomiJflticoen deuniekgoudgele
ponyhengst (1.48m)
Romanlic Popcorn v. Ranan6co

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF*

WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven. Klepelmaaien,
Grootpak persen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleuikouterbemesten.

Loonbedrijf
N.sr ....t ... ff
Lageweg 22Garmerwolde

(050) 542 15 35

,,-~\M.ST U ./))'0

-~~
TOMMY

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

( 050 - 5421615

Bij onsstaan ~c.::~.
kwaliteit enservice I~

bovenaan • I ~,,~

VA~ 61een~ 5~KK;R:V
H. Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227 r!!iI

i1iI-----~..

RITSII!MA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

Mooie br illenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de n ieuwste ge neraties glazen . superlicht en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborç
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gro ningen

Telefoo n/Fax (050) 5490549
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De kleischelpen worden aangebracht, ter breedte van 120 cm.
(Foto: Piet Huisman)

Het schelpenpad

De koffiemorgens
Jaaroverzicht 2005-2006
22 september 2005
Zou de koffiemorgen niet kunnen bezoeken, want de straat ligt open in
verband met de riolering. Kan de deur niet uit. Word opgehaald door
Winy Remerie - bij Mieke Welling door hethuis · en teruggebracht door
Hillie Ramaker.
Hebben prachtige foto's van rozen, gemaakt door Henk Remerie,
bekeken.Bij Winy zitten ransuilen inde boom. Pelleboer vertelt over de
tentoonstel ling in en rond de kerk (De Kunsten erfgoedroute). Nogeen
gedichtje van Toon Hermans en een verhaal van Gré van der Veen.

!7 oktober 2005
Gedicht plus overdenking over de herfst; oktober is de oogst- en
wijnmaand. Quiz over de provincie Groningen. Gast is Gerrit WiekeI.
Pelleboer heeft het op z'n heupen.

24 november 2005
Het was donderdag 24 augustus een drukte van belang langs 'Het
Geweijde'. De gemeente Ten Boer was begonnen met het verbe
teren en verbreden van het fietspad naar de Klunder.

Clubhuis GEO
viert 10 jarig bestaan

Eerst werd de oude laag afge
schraapt, het pad verbreed, waar
na er 10 cmkleischelpen op aan
gebracht is. ter breedte van 120
cm. Kleischelpen zijn ongewas
senschelpen, waarin dus nogveel
zeeklei aanwezig is. Deze schel
pen wordendaarna met een trilrol
aangewalst, zodat het oppervlak
verdicht en geëgaliseerd wordt.
Eigenlijk zou het gras aan beide
zijden van het fietspad 5 keer per
jaar gemaaid moeten worden, om
doorgroei in het pad te voorko-

men. In het verledenzijnerviahet
overleg van Dorpsbelangen met
de gemeente veel klachten geuit
ten aanzien van het onderhoud.
De gemeente geeft aan dat een
schelpenpad beter te onderhou
denisdan eenmetpad met steen
slag.

Wij mogen dus verwachten dat
het fietspad nu beter onderhou
den wordt.

Piet Huisman

Het issomber weer. Allemaal worden we bedachtdoor de Sint.Jan Wolt
zorgt ervoor dat Janna stamppot 'moes' kan eten. Pelleboer is zoek;
Jan Wolt gaat op onderzoek uit: opsporingverzocht ... Een ingezonden
brief in de krant over mensen, geboren voor 1950. De bedden en het
speelgoed waren geschilderd met verf vol lood en cadmium, maar wij
hebben er niets van gemerkt ... Nog een legende over St. Nicclaas

22 december 2005
Gedicht over een dennenboom, geschreven door Pelleboer. Gepraat
over een ingezonden stuk in de krant over het nieuwe zorgstelsel. Er
zijn rolleijes metslagroom. Enkele gedichtjes over Kersten de Jaarwis
seling; plus een Kerstverhaal van Mevr. R. Prins-Palland.

26 januari 200&
De koffiemorgen gaat helaas niet door: er is gladheid voorspeld.

23 februari 2006
Jaap de Vries heeft een groot • door hem geschilderd • schilderij
meegenomen en geeft daar uitleg over. Geert Hoekstra uit Thesinge
komt er o.m. op voor tijdens het bekappen van een koe. Verder een
paar artikeltjes uit de krant, te weten: een stukje van Jaap Kwak. een
foto van Jaap de Vries (hij heeft drie medailles gewonnen bij het
zwemmen) en Roelie Dijkema, tijdens haar optreden bij V.I.O.O.
Plus een gedicht via mevr. Reutelingsperger: 65 jaar, dus toch niks te
doen ...

De zesde september 1996 is de ultieme dag. Patriek Lede
wijks, hekkensluiter van Fe Groningen, is bereid gevonden
de officiêle opening te verrichten. Dit is te lezen in het
jubileumboek, uitgebracht ter gelegenheid van het 50 jarig
jubileum van GEO in 1998.

Ons clubhuis bestaat dus 10
jaar en om dit te vieren speelt
GEO 1 op dinsdag 5 septem
ber om18.30uur eenwedstrijd
tegen het beloftenteam van
Veendam. Komt allen !

Koos vd Belt
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30 maart 2006
Winy heeft uilenballen meegenomen; Pelleboer speelt spontaan op het
orgel.Gedicht over de jeugdvan Freek de Jonge, dia's gekeken eneen
verhaal over Ellert en Brammert.

20 april 2006
De heren hebben veel lol: de lachsalvo's zijn niet van de lucht. We
krijgen een broodmaaltijd aangeboden. Nog enkele gedichtjes voorge
lezen en een verhaal over een soepsteen.

Tot ziens op 21 september a.s. Komook op dekoffiemorgen;er wordt
niet gebeden of gezongen, alleen gezelligheid.

Janna Star



sanitairenverwarming

Oorpsweg 28 • 9798 PE Garme rwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

~......B........U........RINGA

AGRISHOP
divers in groenten & fru it

Directe boerderijverkoop
• groenten &fruit

• aardappelen ~
• scharreleieren

• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

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

HOFSTEDE-
~.5CHILDER5 v.o.f,

\~\

~.' ~~~~;~.~ ,~\, \. \\~
\ '" r-r)l'-,-hi~..fD ~ .,. ~ - ,i
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G,N, Schutterlaan 28

g'797 PC THESI GE

Telefoon050 - 3021957

Fax 050 - 3 0 21574

Voormotor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . 00. SUZUKJdealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima serv ice en reparatie

JOOP NOORDHOf

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst

'jl#'t"edUUfJd#;J?'rl'J
O. lo_g 126
9723 BX Gron ingen
T(OSO)5421 ego
F(OSO) 5423n8
lwww.ku il..in ig ing.nl

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

VISHANDEL~~_

Smit
Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 050 • 3024536
Fax OSO • 3024693

• Elektra

• Gas
• Water
.cv
• Zink

• Dakbedekking

I

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.

-

I

I ~ IL-'--,---~ ---,'

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-30 10735
K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-393504

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 . 54961 50
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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De dominee gaat voorbij (slot)
In 1594 was de Reductie van Groningen; dat betekende dat Stad en Lande bij het Tractaat van Reductie terugkeerden in de Unie van
Utrecht. En daarmee ook in de Zeven Verenigde Nederlanden. Enkele bijzonderheden over predikanten die elders in de provincie dit
ambt uitoefenden :

Ds. Andrea Ghijsbertus, (predi- gedoopt op 19 april 1801 te Veen- en sinds 1968 ook te Middelbert, Tegenwoordig is er na de fusie
kant te Noorddijk. van 1598 tot dam, was ondermeer predikant maar vervulde ook functies in de één kerkenraad; de term kerk-
1609), heeft grote ergernis gege- te: Eppenhuizen (1 824-1827), landelijke ruitervereniging. Meest- voogd is veranderd in kerkrent-
ven (notulen Goorecht 18 sept. Noordlaren (1 827-1829) en Ulrum al kwam in zijn preken het woord meester. Van oudsher had de ker·
1598). Hij heeft zijn vrouw met de (1829-1834; Afscheiding). paard voor. kenraad een vaste plaats in de
stok geslagen; zij hem met een Van 14 oktober 1834 tot 9 mei Herv. Kerk; bijna altijd inde drec-
bezem. 1835 was hij predikant bijde Chris- Ds. Max Enker· geboren in 1913 te omgeving van de preekstoel. In

telijke Afgescheiden Gemeente te te Keulen en overleden in 1983 te veel protestantse kerken is de
Ds. Me/ch ior Ba/thasaris, was Ulrum. Van 1835 tol 1837 was hij Amersfoort; van joodse origine - preekstoel omgeven door een laag
schoolmeester te Oterdumen pre- in de gemeente met dezelfde was o.a. predikant bij de noodge- hek, het zgn. doophek ofdedoop-
dikant te Tolbert van 161 2 tot naam van Smilde predikant. Ver· meente concentratiekamp Wes- tuin. De bedoeling hiervan was
1613. Hij moest in 1613 examen volgens vertrok hij in 1837 naar terbork van 1942 tot 1945. In de om de mensen op enige afstand
afleggen; een jaar later werden er Groningen; alwaar hij op 14 no- tijd dat hij predikant was te top- vande preekstoeltehouden inde
beschuldigingen ingebracht we- vember 1842 overleed. persum e.o. (1972) ging hij regel· tijddatvelen tijdens de godsdienst-
gens dronkenschap. Hij isafgezet matig voor in Garmerwolde. oefe ning nog stonden, of op her
in 1614. Vervolgens werd hij pre- Ds. Everhardus /dema . te Wir- en der geplaatste banken zaten.
dikant te Dwingeloo in 161 5; daar dum (zijn opa met dezelfde naam De kerken van Het hek vormt in het geheel van
is hij een jaar later weer afgezet. was predikant teThesinge), kreeg hetmeubilair een goedeovergang
De aanhouder wint. heeft hij waar- ontslag in 1842 wegens verlating Garmerwolde en van de hoge preekstoel naar de
schijnlijk gedacht, want in 1622 van echtgenote. gemeente en lagere banken.
probeerde hij het nogmaals in ambt. Hij vertrok met een lnwoon- Thesinge Helaas is het doophek bij delaat-
Winterswijk. Twee jaar later werd ster uit Wirdum naar Ost-Fries- ste restauratie in Garmerwolde
hij onthoofd in Meppen (0.). land. (Indat Ost-Friesland ligt trou- Nu we de dominees hebben ge- gesloopt. Thesinge bezit nog

wens ook een Wirdum, bij Lopper- had, wilde ik nog iets over onze steeds een doophek. Dit hek heeft
Ds. Johannes 80german waso.a. sumoevenals in Groningen. Het is twee kerken in onze twee dorpen op den duur de naamdoophek of
predikant te Appingedam. Maar onbekend of de predikant daar schrijven. Vele eeuwen hebben dooptuin gekregen, omdat binnen
veel bekender is hij als voorzi tter naar toe ging.) Vrij spoedig kwam dominees op de preekstoelen van het hek de doop werd bediend;
van de Nationale Synode van Dor- hij terug. zonder inwoonster. Thesinge en Garmerwolde ge- hetzij bij een schaal aan de preek-
drecht (1618-161 9). staan. stoel, hetzij bij een schaal op een

Ds. MmneHoeksua, overleden in De toehoorders (gemeenteleden) losse stander.
Ds. Rudolphus 80ttichius . geba- 1941, was eerst predikant. Later zaten in de banken.
ren in den jare 1668 in het Pest- werd hij kunstschilder. Hij was win- Maar er waren en zijn eigenlijk Het Avondmaal
huis en met de Wiege uit het huis naar van de l ' Elfstedentocht op nog twee mensen nodig om een Naast de doop was er ook het
gedragen, overblijvende alleen de schaats op 2 januari 1909. kerkdienst draaiende te houden. sacrament van het Avondmaal.
van de talrijke Familie van Vader, Allereerst was daar de koster (in De Avondmaalsviering kon op di·
Moeder en tien à elf Susters en Ds. Willem Engelbert Michael de vorige eeuw was de koster verse manieren plaatsvinden. In
Broeders - was later predikant te Eggink (geboren in 1910; overIe· tevens schoolmeester) en uiter- de banken blijven zitten. of • zoals
Kropswolde. den in 1982), was niet alleen pre- aard moest de gemeentezang inThesinge het geval was - in het

dikant te Noorddijk (vanaf 1984) begeleid worden door de orqa- koor van de kerk, staande in een
Ds. Meiners is op 19 december nist.Behalve de dominee, de kos- kring.Broodwordt gedeelden wijn
1752 door sterke wind 'met het ter en organist (betaald) was er uitgeschonken tijdens het Avond-
hoofd tegen iemand aangedre- nog een groep mensen die er maal.
ven' komende uit de kerk. Tenge- voor zorgde dat dekerkdienst door Aan het einde van de 19' eeuw
volge hiervan overleed hij. kon gaan; misschien wel de be- gingen de eerste gemeenten er

langrijkste: de kerkenraad. Deker- toe over, de wijn uit kleine bekers
Henricus Caro/inus van Byler, ge- kenraad (niet betaald) bestond! te drinken in plaats van uit een
boren in 1692 te Wolvega. preek· bestaat uit ouderlingen en diake- grote beker. De bezwaren tegen
te vanaf 1752 zittende inde preek· nen. Vroeger waren in zo'n ker- de grote beker - die van mond tot
stoel. Hij schreef 'Helsche boos- kenraad alleen mannen vertsçen- mond ging - waren van hygiëni·
heid of grouwelijke zonde van woordigd. tegenwoordigook vrou- sche aard. Bij pruimende man·
Sodomie' (1731), was medestan- wen. Tot het jaar dat de fusie tot nen liepsoms wattabakssap in
der van jonker Rudolf de Mep· stand kwam met de GereI. kerk de beker; bij anderen hingen
sche in het Faanproces en ijverde van Thesinge, bestond de ker· de haren van denietaltijd even
sterk voor het huis van Oranje. kenraad uit kerkvooqderrouder- schone snor in de wijn.

Iingen en diakenen. Verder werd gevreesd voor beo
Ds. A.G. Meder ging vervroegd Ook inde jarenvóór 2000 was dat smettingsgevaar, bijv. in een tijd
met emeritaat in 1820 'wegens in onze dorpen het geval. Alleen van veel tuberculose ofdeSpaan-
zwakheid van spreekorganen'. bij mijnweten is ernergens inden se griep in 1918.

lande ooit een vrouw kerkvoogd Er was echter veel discussie om-
Ds. Hendrik de Ceek. geboren op Collectezak met belletje. geweest. trent de bekers. In vrijzinnige ge·
12 april 1801 te Wildervank en (Foto: Wo/ter Karsijns) meenten ging men vaak eerder
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De zin in de G & T van juni jl.:
Mevr. Glas heeft (zoals dat in de Bijbel heet) de leeftijd der zeer
sterken bereikt.
Moet zijn:
Mevr. Glas heeft inmiddels de leeftijd ...

Van toenmalig kand. R.M. Witteveen (Garmerwolde), nu ds.
R.M. Witteveen te Haarlem, ontvingen weeen kaartje metde
volgende tekst:
De toezending van de G &TExpress was een leuke verrassing.
Ikheb het vak in de praktijkgeleerdin Garmerwolde en Thesinge
en denk met veel plezier aan die tijd terug.
Met hartelijke dank en groet, Rinze Marten Witteveen, Garenko
kerskade 88. 2013 AL Haarlem.

Bronvermelding
Mijn hartelijke dank gaat uit naar:
• dhr. dr. Regn. Steensma, dankzij zijn vriendelijke toestem

ming mochten we gedeelten overnemen uit het boek: 'Het
gebruik van de hervormde kerken in Groningen'.

• Uitgeverij Profiel, Bedum. Website: www.profiel.nl
Uit: 'Sinds de Reductie in Stad en Lande van Groningen
(deel 1 en 2).

• Enkele leden van de Protestantse gemeente Garmerwolde
Thesinge.

• De familie Bergh. Hemeterweg 2, Ten Post
(voorheen Fam. Kiers).

• De redactie van de G & T. datze de drie artikelen in z'n
geheel wilden plaatsen, ondanks de misschien soms enor
me lengte.

(Foto:Henk Remerie)

over tot het gebruik van kleine
bekers, dan in rechtzinnige ge
meenten. Vandaag de dag ne
men ook kinderen deel aan het
avondmaal, vandaar dat men be
halve wijn ook (druiven)sap ge
bruikt.

Collectezakken
Een kerkgemeenschap kan ook
niet leven van de wind. vandaar
dat men ging collecteren. Bij het
collecteren gebruikte men collec
tezakken aan een lange stok (het
zgn. hengelen). Tegenwoordig is
men overgegaan tot een door
geefzakje.
In Thesinge hangen aan de col
lectezakken belletjes. Het zachte
gerinkel diende er voor de kerk
gangers. die ingedut of juist vol
aandacht voor de preek waren, te
wijzen op decollecte. Het is maar
hoe je het bekijkt. Mijns inziens
dienden de belleqes ervoor dat
men nietkon horenwelk muntstuk
er indezak viel. Metanderewoor
den: hetpenningske van dearme
weduwe of wees, of het kapitaal
(misschien een knoop) van de rij
ke (here)boer werd niet bekend.

Begraven in de kerk ...
De enige zekerheid die we in het
leven hebben, kerkgangers en
niet-kerkgangers, is dat we eens
komen te overl ijden. Rijke men
sen werden vroeger in de kerk
begraven; dat kostte wat. maar
dan had je ook wat. Zo'n grafzerk
werd meestal versierd met wa
pens van invloedrijke mensen uit
kerk en samenleving. Rijke men
sen, daar had de kerk iets aan,
financieel gezien. Arme mensen
werden op het kerkhof begraven,
vaak naamloos.
Ook inGarmerwolde werd er inde
kerk begraven, o.a. de borgher.en
en -dames van de Tackenborgh
(boerderij van de familie Buist.
Bovenrijgerweg) en de Gelmer
smaborg. InThesinge ligtéén van

de familie Stuurwolds begraven.
maar ook Coppen de Mepsche
van de eerder genoemde Tac
kenborgh. Rijke mensen, 'rijkestin
kerds' genaamd. Wanneer zo'n
rijk mens werd begraven, dan bleef
het graf meestal nog een paar
dagen open.
Vooral op het Groninger Hoog
eland, waar derijke adel inde kerk
werd bijgezet in een grafkelder,
kon het soms maanden of jaren
duren voordat men deze sloot. U
begrijpt het al, wanneer de kerk
gangersopzondagdedienst kwa
men bijwonen, dan rook het be
paald niet fris in de kerk.
Het stonk er zelfs.
Grafkelder familie Kiers
Wijlen mijn grootmoeder (v.d.
Woude-Woldhuis) 'dainde' zoals
dattoen heette. bij de invloedrijke
en schatrijke familie Kiers onder
Ten Post. op de boerderij 'Dingh
weer' . (Eén van de nazaten is
Alina, de lezer waarschijnlijk be
kend). Zij had deschone taak om
eenmaal per jaar (in het voorjaar)
de grafkelder van de familie
schoon te maken. Deze was ech
ter nietindekerkgelegen. maar in
de tuin voor de boerderij.
De huidige eigenaar. de fam.
Bergh, is druk bezig met het res
taureren van deze boerderij .
Wanneer men onder de duiventil
doorloopt, zien we het opschrift:
Aanvaard door W.J. K1ers en E.L.
Frijlingh -vernieuwdin 'tjaar 1854.
Opzij van de boerderij komen we
echter een ander jaartal tegen:
Dingweer (in dit geval zonder h)
verniut ANNO 1662
090
D6M
De 9' dag / De 6' maand.

De grafkelder van W.J. Kiers en
E.L. Frijlingh is aangelegd in 1873.
De tekst op de kelder luidt:
Leer ons alzoo onze dagen tellen
datwij een wijs hartbekomen (Ps.
90 : 12).

Om in de grafkelder te komen
moest men gebruik maken van
een trap. (Denk aan de begrafe
nissen van de Koninkl ijke Fami
lie.) Zeven nazaten van de fam.
Kierszijnbijgezet indegrafkelder,
te weten:
W.J. Kiers 1833-1907
EW.L. Kiers-Frijlingh 1830-1890
A.W. Ubbens-Kiers 1860-1894
H.J. Kiers 1863-1877
JA Kiers 1866-1956
(De laatste die is bijgezet)
A.T. Kiers-Amsinga 1868-1949
NW. Kiers 1869-1870
(Kind van slechts 1 jaar. Was el
ders begraven; opgegraven en
herbegraven in de grafkelder.)
In 1991 is de grafkelder dichtge
metseld.

Begraafplaatsen buiten de be
bouwde kom
Met ingang van 1827 was hetbe
graven in kerkgebouwen verbo
den en moesten steden en dor
pen met meer dan 1000 inwoners
een begraafplaats inrichten bui
ten de bebouwde kom.
Niet iedereen hield zich aan het
verbod omniet meer in dekerk te
begraven. Bijv. toen in Pieterbu
ren in 1845 'tante Mijntje' over-

Erratum

leed. 'Tante Mijntje' wasWilheImi
na Jeanne Alberda van Menke
ma, douairière Lewe van Aduard
(met 'tante Mijntje' was je sneller).
Overdag werd ze op het kerkhof
begraven en de volgende nacht
weer opgegraven en alsnog in de
kerk in de grafkelder bijgezet.
Er is in Nederland nog één familie
die tot heden in de kerk wordt
bijgezet: de koninklijke familie.

Hiermoet ikhet bij laten.Ik zou het
nog kunnen hebben over hetver
huren van zitplaatsen (ook inkom
sten voor de kerk), het al dan niet
begraven vanuit de kerk, de posi
tie van de vrouw in dekerk, rouw
borden, waarom staat in Garmer
welde de toren los van de kerk,
waarom ging men in vrijzinnige
gemeenten sneller over tot het
drinken uit kleine bekers?, hoe
ging één en ander in de Geref.
Kerk ...
Na drie dominees die voorbij
gingen valt er nu een stilte. Het is
nu weer tijd voor anderen, dieook
hun interessante verhaal willen
vertellen. Graag tot een volgende
keer.

Jakob van der Woude
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Feest!
De Open Monumentendag(en) worden in 2006 voor de twintigste
keer georganiseerd. Vanwege dit jubileum staan deze dagen in
het teken van Feest. Erwordt een expositie georganiseerd in het
Oude raadhuis van Ten Boer met alsthema 'Feest - variatie op een
thema ', waar de bezoeker kennis kan maken met de grote ver
scheidenheid aan kunstenaars in de gemeente. In huiskamercafe
't Jopje in Thesinge zal geregeld Iive-muziek te horen zijn.

Open monumenten in Thesinge en Garmerwolde De eerste kam zit bijhetaanvoerwerk waar het rioolwater de zuivering
binnenkomt en de tweede bij de voorindikker. (Foto: Sieb-K/aas Iwema)

Kloosterkerk Thesinge
Kapelstraat 2A . Thesinge
Zaterdag 9 september: 10.00 • 17. 00 uur
Zondag 10 september: 10.00 - 17.00 uur

Lekker bol ...

Smederij Museum, Smidshouk
Kapelstraat 16 Thesinge
Zaterdag 9 september: 10.00 - t7.00 uur

t Jopje
Kapelstraat 1. Thesinge
Zaterdag 9 september: 12.00 - 17.30 uur
Zondag 10 september: 12.00 - 17.30 uur

Met dank aan de heren van de
zuivering.

Vriendelijke groet
Sieb-Klaas Iwema

Een nieuwe gashoudervoetball
kogel van kunststof met een in
houd van ongeveer 10.000 kuub,
net zo groot als deoude. Aange
zien men het overtollige gas niet
meermag laten ontsnappen, is er
nu ook een affakkelinstallatie om
het te verbranden. Als ikgoedben
voorgelicht, kun je dit prima ver
gelijken met een helegrote gaspit
van een gasfornuis en zie je niet
meer dan wat bij u uit de pijp van
de ()/ ketel komt: ietsje damp.
Tevens heeft men bij de buffer!
voorindikker twee nieuwe kunst
stof tanks (zo'n 10.000 liter per
stuk) voor polymeer opslag plus
toebehoren geplaatst. Men is nu
het technische gedeelte aan het
aanleggen.
Ook is men aan de laatste straat
begonnen; hij staat al leeg. Eigen·
lijk zal dit geen geuroverlast mee
moeten brengen.

HOVENIERS- &
BESTRAnNGSBEDRIJF

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

H.W. Mollema ,
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

Wie wel wat geurproblemen heeft
veroorzaakt? Sw;ss Combi! Het
zomerse tuin zitten plus bbq was
daardoor nietaltijd even leuk, vol·
gens de omwonenden. Ik zal er
binnenkort eens een keer aan
schieten en proberen te achter
halen waardoor dat probleem ont
staat cq is ontstaan. Misschien
hebben ze wel een antwoord op

_________---', deze 'geurende' vraag??

Wat is er de laatste weken allemaal bij de zuivering gebeurd? De
oude planken op het gemaal zijn vervangen door ijzeren (roest
vrijstalen) platen. En verdere Arbo- en kleurtechnische bijstellin·
gen. De slibgistingstanken (de doames) zijn weer geheel aange
kleed en de mixers draaien ook. AI draaien ze eerst proef met
schoon water; o.a. om te kijken of er nog lekjes zijn.

Ze zijn nu druk bezig 'het hart' te
verbeteren;omzodoende nog een
paar procent hoger droge stof
gehalte tekrijgen, voordathetnaar
het droogJpersfiltergebouw gaat.
Voordathetnaar 'decoames' gaat,
komt het eerst nog in een
'homogenisatie'tank,waar hetnog
eens door een soort draaiende
haarkam gaat. (De derde in de
reeks: de eerste kam zit bij het
aanvoerwerk waar het rioolwater
de zuivering binnenkomt en de
tweede bij de voorindikker.) Ook
bij deze laatste kam worden er
nog vezels uitgehaald (restjes
maandverband, rubberwaar.
enz.). Deze komen in een contai
ner, waar men trouwens ook een
nieuwplateauvoor heeftgemaakt.
Wat is er voor de gashoudertank
in de plaats gekomen?

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

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

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

KapelsIraal 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

%ij,famewo/'è

t$öR/e

Hervormde Kerk Garmerwolde
Dorpsweg
Vrijdag 8 september: 16.00 • 21.00 uur
Meubelmakers uit Garmerwolde exposeren hun werk
Zaterdag 9 september: tO.OO - 18. 00 uur
Meubelmakers uit Garmerwolde exposeren hun werk
Zondag laseptember: 13.00 - 17.00 uur
Met van 15.00 tot 16.00 uur een klassiek concert met organist Carel van
Aurich en sopraan Judith Pranger

Protestantse Kerk, Thesinge
Kerkstraat 9 Thesinge
Zaterdag 9 september: 10.00 • 17.00 uur

Boerderij Koekoek
Bovenrijgerweg 19, Thesinge
Zaterdag 9 september: 10.00 . 17.00 uur
Zondag 10 september: 10.00 - 17.00 uur
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten endrogers.
koelkasten. diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

terk in senioren fauteuils

HAARSTUDIO

-f r,J r:
,.) , /; 1~-< /j .(:...

TEN BOER

DOQPsWE/; 59
GAR.IAEIlWOl.DE
~

INFOEJPCOM.NL
WWW.JPCCM .NL

IlEPAI>ATIE
lNGl>Allés
NIEUWE P.c.'s
AOVIEZEN
PROllLEMEN 5 fU.J'

1 I B SLAGTEft"'a
WONINGINRICHTING

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

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

centrale ver warrmng

::: oosterseweg lb
• .:- ~i35 AD ZUldwoldl: Cr.
:.::. Tel. (0501 ' 0 123 J2

WWWV6i3 u J..D l

'f3.1tstra '~naam .a1

Ins talla tietechniek
VAATSTRA B.V.

C~I!'" I

voor cadeaus
huishoude lijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Luddestr aat 6

9797 P MTheainge
T (050 ) 302 1319
F (050)3011181
M 06 51533772

flnand ële
admin istratie

&
jaarve..rslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasung

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

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

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

............... Ritsema
,..~-I

Uw ad res "''OOr:

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050-3022071
Eind·redactie:
HillieRamaker·Tepper
Dorpsweg 26·050-5415335
9798PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Schoolstraat 3•050-3023352
9797PN Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde·050-541101g
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13,55p.],
Bij automatischeincasso€ 10,70p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Priisper krant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Foto van de maand
Terwijl in Stedum de hemels/uizen open staan, gaat Kor Schutter onverstoorbaarverder met de combine.
(Foto: Wolrer Karsijnsl

Kopij inleveren via:
GenTexpreSS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag 20
september vóór 18.00 uur.

Protestantse
gemeente
3 september
9.30 uur Thesinge
Ds vd. Mark Uithuizen
10 september
9.30 uur Thesinge
Dhr. Bronsema Ulrum
17 september Startzondag
11.00 uur Thesinge
Ds. Volbeda
24 september
9.30 uur Thesinge
Dhr. Luinenburg Zuidhorn
1 oktober
9.30 uur Thesinge
Voorganger nog onbekend

Gratis
Jonge haantjes, kriel, parel
grijs. Ine Hoejenbos,
L. vld Veenstraat 17,
tel. 050-5425107.
Te koop
Een handkar op luchtbanden
en een tortelduiven-villa.
Belangstelling?
J. Leugs te Garmerwolde,
tel. 050-5416313.

cc:3~' ..
g,~. " ' I ~- ..,,

'.

Stoomfluitjes

Wist-u-dat ...
de bibliobus niet langer in Thesinge kan komen als er geen
vrijwilliger komt

• wij dat toch moeten voorkomen!!!!!!
• de vrijwilliger één keer in de veertien dagen op maandagmorgen

meedraait in de bibliobus
• je je kunt opgeven bij Lucie Kol of Hilma Ubels van de bibliobus
• er uit het Buurtfeest Fledderbosch een dameswandeldubje is

ontstaan? Iedere avond om 19.00 uur wordt er gestart: die een
keertje mee wil. kan zich vrijblijvend aansluiten.

georganiseerd door de ANBO.
Info: Hillie Ramaker.
tel. 050-541 53 35
zaterdag 16
en zondag 17 september
Oude gemeentehuis Ten Boer:
13.00 - 17.00 uur: Expositie
'Feest · variatie op een thema'
Maandag 18 september
Dorpshuis 'De Leeuw', Garmer
wolde; 14.30 - 16.30 uur: lntorma
tiebijeenkomstover de WMO voor
mensen die huishoudelijke hulp
ontvangen
Donderdag 21 september
KerkhOrn, Garmerwolde;
10.00 uur: Koffiemorgen.
Voor iedereen die van gezellig
heid houdt.
Vrijdag 22 september
Thesinger Reis. Opgeven bij Ja
kob van der Woude.
Zaterdag 23
en zondag 24 september
Oude gemeentehuis Ten Boer:
13.00 . 17.00 uur: Expositie
'Feest · variatie op een thema'
Vrijdag 6 ok1ober
Cafe t jopje, Thesinge: nieuwe •
bewonersavond.
Zondag 8 ok1ober
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur
OSA-concert: Marlies vander Eijk.
mezzosopraan en Ger Boerlijst,
piano: Invitation au Voyage.
Entree € 3,50 (CJP!65+ € 2,50),
kinderen tot 12 jaar gratis.

Agenda
6 Urn 10 september
Feestweek Garmerwolde
zaterdag 9 september
Open Monumentendag
Oude gemeentehuis Ten Boer:
13.00 - 17.00 uur: Expositie
'Feest - variatie op een thema'
Zondag 10 september
Nationale Ziekendag
Donderdag 14 september
Van circa 10.00 tot 19.00 uur:
Najaarsdagtocht naar 'tAoleBuurt
hoes in Emmererfscheidenveen,
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