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Veertig jaar brijventer
Johan Mollema begon z'n loopbaan als melkboer op 18 september 1966. Toen Willem Zijlema ermee stopte nam Johan z'n handel
over. Daarvoor was Johan o.a werkzaam bij de Fa. Oudman als monteur. Toen hij zijn melkloop begon, waren er nog twee
kruideniers, een bakker en twee à drie slagers in 't dorp. Iedereen verdiende een goede belegde boterham, want alle dorpsbewoners
kochten hun boodschappen in 't dorp. Dat veranderde toen het groot winkelbedrijf z'n intrede deed en de meeste gezinnen een
auto aanschaften. Toen haalden ze de boodschappen van ver. De één na de andere winkel verdween. Toen de laatste de deuren
sloot bleef de melkboer over.

Johan en Aallje voor hun huidige winkelwagen. (Foto: Wolter Karsijns)

Het assortiment werd uitgebreid
en de driewieler maakte plaats
voor een grote winkelwagen. Op
het moment kun je bijna alles bij
hem kopen. van melk en kruide
nierswaren en brood tot groente
en frui t en vleeswaren. Op druk
ke dagen had hij zells een hulp
je, want bijna iedereen kwam bij
hem in de wagen. 's Morgens
om zeven uur was hij bij de eer
ste klant. Als melkboer ben je er

zo'n beetje maatschappelijk wer
ker bij. Als een klant niet kwam
opdagen ging hij kijken of het
wel goed was. Meermalen heb
ben ze iemand gevonden die
geval len was en ook is het ge
beurd dat een klant dood in de
stoel zat. Je maakt van alles
mee als je bij de weg bent.
In de loop der jaren is het dorp
echter erg veranderd. De oude
ren kwamen teoverlijden of trok-

ken naar een bejaardenhuis.
Voor hen in de plaats kwamen
jonge mensen van ver. Dit wa
ren meestal tweeverdieners,
waarvan de meesten nooit bij
Johan in de wagen komen, Hier
door loopt de omzet natuurlijk
terug, vandaar dal hij genood
zaakt is om ook in andere dor
pen Ie venten. Maandags en vrij
dags gaan ze (Aaltje gaat ook
mee) naar Ten Post en omstre-

Johan nam ook de driewieler
over van Willem Zij/erna. Een
jaarlaterwerd dedriewieler over
gespoten. (Foto: familie Mollema)

ken, en donderdagsmiddags
naar Westerbroek. En natuurlijk
loopt hij ook in Garmerwolde,
hoewel hij daar ook minder klan
ten krijgt door vertrek van de
ouderen. AlsJohanovereen paar
jaar 65 jaar is en ermee stopt, is
de kans groot dat hij geen opvol
ger krijgt en is Thesinge ook dit
laatste stukje service kwijt. Jo
han en Aaltje willen hierbij alle
mensen bedanken die hen ver
wend hebben met soms hele
mooie zellgemaakte kaarten (77
in totaal) de vele bloemen en de
lekkere alcoholische versnape
ringen.

Roelie Dijkema



Eenton dichterbij ...
Geldstroomt binnen!
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Roe/ie Karsijns

De tekening
Bij dit artikel is een voorlopige
tekening afgedrukt van het nieu
we dorpshuis Thesinge. De defi
nitieve versie volgt in november.
Ishet een droom die werkelijkheid
wordt, dit nieuwe dorpshuis? Als
het aan de werkgroep ligt wel!

www.gebakkraam.nl

Lekker de lekkerste !
-------~.~-------

~

Oliebollen

Draaiorgels - olieboll en - poffertjes

B EG ANEG R ON a

rechts een toiletruimte (voor kin
deren, volwassenen en gehandi
capten).
• Open de deur en je bent gear
riveerd in de peuterspeelzaal an
nex speel/vergaderruimte_ De
peuters en alle andere gebruikers
kunnen gebruik maken van een
terras, dat achter het gebouw
wordt aangelegd.

• Door de oude, weer in ere
herstelde, entree met originele
karakteristieke gevel, kom je in
een ruime loge/hal/foyer. Links
zie je een vergaderkamer. Daar
naast een aparte keuken metveel
bergruimte. Iets verder linkszie je
een gezellige bar en rechts van
het pad een stamtafel.
• Loop even door en je komt in
de geplande nieuwbouw met een
taps toelopende vorm. Dit is de
grote zaal (capaciteit ca. 80·100
personen). Aan het uiteinde is een
verhoogd toneel en aan de rech
terzijkant een aantal terrasdeu
ren.
• Draai je weer om, loop terug
richting stamtafel en je ziet aan je
linkerhand een deur met daar
achter een vaste trap naar de
zolder.
• Vervolg je zoektocht, loop links
af naar de loge en je ziet links en

nog veel onzekere factoren. Het
reken- en tekenwerk is weliswaar
nog in volle gang, maar zeker is
wel dat er nog een behoorlijk be
grotingstekort is om het nieuwe
dorpshuis te kunnen realiseren.
Daar gaat de werkgroep deze
maanden hard aan werken.
Want... we kunnen het als dorp
toch niet maken om ruim drie ton
én de mogelijkheidvoor een prach
tig onderkomen te laten schie
ten?! De werkgroep gaat dus meer
geld- en subsidiebronnen aanbo
ren. In de vorm van londsenwer
ving, schenkingen en sponsoring.
Bovendien zal, als de cijfers be
kend zijn, en de beslissing is ge
vallen, zeker een beroep worden
gedaan op de creativiteit en inzet
van heel veel Thesingers. Want
inzet van menskracht, in welke
vorm dan ook, is onmisbaar kapi
taal!

Een rondleiding....
Hoe ziet het Dorpshuis er onge
veer uit na de realisering van de
plannen? Loop maar even mee
naar binnen:

I Cron ir g cr Lc ndsc bc p o p Z' I"I moo ist

Gerard Kingma
reis- e n nctuurfo tografle

-scve-ut-oc t .5·9797 PL nelinge
JY.vw J ir,gmo .nu

gerard iking ma.r,u
05030238 13

Bezoe~ de website vee r het c c tste
nieuws ov er .....crtsh ops en exocs ëes

Gee f e en o fcr u !:. ccoecc •
or io;;;ineeler peu:)O"lIjt.!

Werkgroep laat rekenen en te
kenen
In de maand oktober is. op no
cure-no pay basis. een team be
staande uit een aannemer, archi
tect en binnenhuisarchitect. aan
de slag gegaan met de uitwerking
van de grove tekeningen en de
berekening van de kosten voor
het realiseren van het vernieuwde
dorpshuis. Het huidige, gedateer
de, Trefpunt wordt verbouwd én
er wordt tevens nieuwbouw aan
de achterzijde gepleegd. Zo ont
staat er ruimte voor alle beoogde
doelgroepen, inclusief het peuter
speelzaalwerk. Het uitgangspunt
is een kwalitatief goed gebouw
met een warme uitstraling. De term
bruin café is hierbij gevallen. Ge
borgen, gezellig, o.a. door toe
passing van natuurlijke tinten en
hout; maar beslist niet donker,
muf en somber. We zijn benieuwd
naar depresentatie en het eindre
sultaat. De gesprekken met de
uitvoerenden stemmen ons hoop
vol. Wachten tot eind november!

Boren naar (meer) geldbronnen
Of de toegezegde bedragen wer
ke�ijk worden geïncasseerd hangt
af van de beslissing die eind de
cember genomen zal worden.
Want we zijn er nog niet! Er zijn

Op 18 oktober ontving de werkgroep dorpshuis Thesinge het
goede bericht dat de aangevraagde ton (de maximale subsidie!)
van de provincie Groningen binnen is. Een symbolische cheque
van het Stimuleringsfonds Noord Groningen van de Rabobank
ad. € 7.500,= werd, op diezelfde dinsdag, door mw. Betty Buruma
overhandigd aan de penningmeester van de werkgroep. samen
met het toegezegde bedrag (twee ton) van de gemeente Ten Boer
staat de financierings-thermometer op drie ton. Een goede basis
om fondsen te werven!
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Hallo 'oude' inwoners van Garmerwolde!
Heeft u dat ook? Dat u op straatof bij u in de buurt mensen of kinderen tegenkomt waarvan u niet weet hoezeheten of waar zewonen?
Ja, hun gezicht komt u wel bekend voor Het is ook niet altijd gemakkelijk bij te houden. De laatste jaren zijn er veel oude
bekenden vertrokken en nieuwe bewoners bijgekomen.

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (S I E R)BESTRATI~
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HOVENIERS· & I
BESTRATINGSBEDRIJF I

H.W. Mollema
Hoofdweg 64 I

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135 I

I

Programma:
12.30 uur ontvangst met lunch
13.30 uur startrondleiding
15.00 uur in informele sfeer

nakletsen onder'het
genot van ...?

Denk aan warme kleding en laar
zen.

prijs: € 9.50 p.p..
kinderen t!m 12 jaar € 6.50 p.p.
locatie: informatiecentrum voor
biologische landbouw Het Gewei
de Hof. Geweideweg 7. 9798 TA
Garmerwolde
Opgave vooraf verplicht via:
info@hetgeweidehol.nl
ol 050-5416091
Minimale deelname 10 personen.

GaYkingai43
Ten Boer ~ L.----
Tel . (050) _~
Fax (050)

Maandag vanaf . r

Vrijdag tot20.00 uur

Voor al uwbloemenwerk.

Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

b l oemiier k u n ll

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET

Herfstwandeling Op het
"landgoed" Garmerwolde
Het echte begin van de wintertijd
Op zondag 5 november om 12.30 uur organiseert Stichting het
Geweide Hof vanuit het informatiecentrum voor biologische land
bouw in Garmerwolde een lunchwandeling op het "landgoed"
van Pieten Vera van zanten in Garmerwolde. De vruchten zijn van
de akkers, de geploegde klei ligt glimmend in een uitnodigend
landschap en de eerste vruchten zijn alweer gezaaid. Het land
schap lijkt er kaal en stil bij te liggen. Niets is minder waar. Ophet
boerenbedrijf van Piet en Vera van Zanten gebeurt altijd wat.
Tijdens een wandeling van ongeveer anderhalf uur leidt Piet u
door zijn boerderij en over zijn landerijen. Enthousiast zal hij u
vertellen over het kleurrijke boerenleven en waarom Piet de keuze
heeft gemaakt om een biologisch graanbedrijf te hebben.

Biologisch geteelde gewassen op
goede Groninger klei leveren eer
lijke en heerlijke producten. Pro
ducten waar we u graag van laten
proeven. De rondleiding met Piet
begint dan ook met een lunch met
biologische broodjesenbiologisch
beleg. Koffie. thee of melk maken
de lunch compleet. Na aftoop kan
er in het informatiecentrum voor
biologische landbouw nagekletst
worden .

De herlstwandeling met Piet wordt
een echte ontdekkingstocht waar
bij deherlst op deboerderij en de
proeverij van biologische produc
tencentraal staan. Een betere start
van de wintertijd kunt u zich toch
haast niet voorstellen.

Henk Vliem

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderin gen
Zalenve rhuur

Tijdens de tocht:
• lettergrepen verzamelen en er
een spreekwoord van maken.
• kennismaken met de mensen
die je tegenkomt.
Tussen 16.00 en 17.00 uur uur:
inleveren van hel gevonden
spreekwoord.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 ·5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Het geheel wordt feestelijk afge
sloten in het dorpshuis met o.a.
• Gratis (een kop) koffie of thee
voor alle dorpsgenoten.
• KINDERBAR met prinses Ranja
• Prijsuitreiking kindertekenwed
strijd (om ± 17.30 uur)

Om deze dag tot een succes te
maken hebben we vrijwilligers
nodig. Doe ook mee!
Informatie en opgave bij:
Janna Hazeveld,tel. 541 4777 of
Mieke Welling. tel. 5491041.

~D!!r

dé winkel voor ol uw
Ondergoed -Ungerie

Beenmode -Badmode
Namlmode &

Damesmode maat 36 tlm58

Josje
EENMODE, LINGERIE

&DANIESMODE

deskundig advies altijd aanwezig
Winkellenlrumlewenborg

Groningen
Tel/Fox(050)5418995

Dil jaar staat deze dag in Gamer
wolde in het teken van inburge
ring en ontmoeting. Oude en nieu
we bewoners komen elkaar tegen
en maken kennis met elkaar. Met
als motto: OUD EN NIEUW: GLU
REN NAAR JE BUREN

Op zaterdag 4 november a.s. is er
weer een MADD-dag. Een lande
lijke manifestatie van en voor vrij
willigers. een dag vol activiteiten.

Hallo nieuwe inwoners van
Garmerwolde!
Heeft u dal ook? U woont al een
tijdje in Garmerwolde en u komt
mensen in de straat tegen die u
wel bekend voorkomen......,Weet
u eigenlijk wel wat er eigenlijk te
doen is in het dorp. Welke moge
lijkheden er zijn. Bent u echt wel
ingeburgerd?

's Morgens zijn er activi tei ten, zo
als schoonmaken. opruimen in en
om het dorpshuis.
's Middags is er een wandeling!
fietstocht voor jong en oud.
Tussen 13.00 en 14.00 uur: gratis
inschrijven en starten vanaf het
dorpshuis.



Omgevingsplan Garmerw~lde

weer iets verder ingevuld
Ongetwijfeld heeft u een paar weken geleden ook opgemerkt dat
er aan de Geweideweg iets aan de hand was. De sloot tegenover
de boerderij van de familie van Zanten was leeggepompt en
midden in de sloot werd een soort schutting gebouwd. Zo te zien
een erg lage schutting, maar wel een heel erg stevige. Maar
misschien is al deze bedrijvigheid u ook wel ontgaan, u zuil
immers wel niet elke dag over de Geweideweg komen. Daarom
even een korte toelichting op het waarom van al deze activiteiten.

Het Geweide, de oude watergang langs de Geweideweg, wordt her
steld. Met man en macht wordt gewerkt aan nieuwe beschoeiing, Eitje
van Huis zet de palen op de juiste plaats. (F% : Henk Remerie)

Henk Vliem

Luuk van Schaick
en Vera Van Beers

van:
Oude Rijksweg 29

naar:
Kloosterweg 2

9904 PD KREWERD
tel: 0596 - 681 900

Verhuisbericht

Ongetwijfeld herinnert u zich dat
nog van de presentatie van dit
Omgevingsplan in het Dorpshuis,
nu alweeranderhalf jaar geleden.
Toen werd ook uitgelegd dat er
wel wat subsidiepotjes zijn waar
uit bepaalde zaken betaald kun
nen worden (bijvoorbeeld de her
inrichting Dorpsweg) maar dat er
ook gerekend wordt op investe
ringen door ondernemers (mini
camping) en op zelfwerkzaam
heid van de Garmerwolders (zo
als nu met het herstellen van Het
Geweide).

geregeld moet worden.
Misschien is het geheel eind vol
gend jaar wel klaar, zegt Piet van
Zanten. Maar misschien duurt het
ook wel iets langer. Fase één, het
herstellen van Het Geweide vanaf
de huidige hoofddam, moet eind
dit jaar wel klaar zijn. Voor een
belangrijk deel gebeurt dit werk
met de inzet van vrijwilligers. Piet
coördineert de werkzaamheden.
Hij is als eigenaar en gebruiker
van het aangrenzende akkerland
een directe betrokkene. Piet heeft
ook de voorbereidingen richting
de gemeente en het Waterschap
gedaan. De bovenstaande details
heb ik dan ook van hem.
Zoals al gezegd vormt het herstel
van deze oude watergang een
onderdeel van het Omgevings
plan Garmerwolde. Een ander on
derdeel was de herinrichting van
de Dorpsweg die de afgelopen
zomer gerealiseerd is. Voor de
toekomst staan onder andere nog
op stapel: aanleggen jachthaven
tje en inrichten mini-camping. Het
doel van het Omgevingsplan Gar
merwolde is "het versterken van
de identiteit van Garmerwolde".

duct gemaakt (in dit geval een
watergang over een watergang).
Verder moet het talud langs de
Geweideweg verbreed worden
want langs Het Geweide komt
straks een rij lindebomen testaan.
Daarom krijgt de nieuwe water
gang een beschoeiing aan de
wegkant (dat is die stevige schut
ting die u nu midden in de sloot
ziet staan). Dan moeten er nog
enkele dammen weggehaald en!
of vernieuwd worden. De nieuwe
dammen krijgen een overspan
ning van ruim twee meter en wor
den voldoende hoog om er fat
soenlijkmet een kano onder door
te kunnen varen. De bedoeling is
dat deze dammen opgemetselde
flanken krijgen (Groninger rode
baksteen). Vervolgens moet de
nieuwe watergang uitgegraven
worden en voorzien van een laag
dijkje. Het herstelde Geweide zal
ongeveer vieren een halve meter
breed worden, net zo breed als
vroeger. En als laatste moet de
aansluiting op het Damsterdiep
dan nog gebeuren. Dat is fase
twee van het project. Omdat bij
die aansluiting op het Damster
diep een aantal nulsleidingen ver
plaatst moeten worden kan dat
een vrij prijzige fase worden, waar
voor eerst nog de financiering

Eén van de onderdelen van het
Omgevingsplan Garmerwolde
omvat het herstellen van Het Ge
weide, de oude watergang langs
deGeweideweg. Vroeger konmen
met een schuit vanaf het Dam
sterdiep langs de Geweideweg
varen tot aan de Grasdijk. Tot aan
de boerderij waar nu de familie
Strootman woont. Destijds woon
de daar een graancommissionair
(P. G. Wierenga) en 's winters. als
het graan gedorst werd, was het
toen een komen en gaan van
graanschuiten . Ruim driekwart
eeuw geleden werd de watergang
versmald tot een sloot en de ver
binding met het Damsterdiep werd
met een dam afgesloten. Het wa
terpeil in de sloot is nu gelijk aan
dat van de omringende polderslo
ten en ruim een halve meter lager
dan het peil van het Damsterdiep.
Het herstellen van Het Geweide
omvat dus iets meer dan zomaar
even wat happen klei weghalen.
Zoals al gezegd zal het waterpeil
gelijk worden aan dat van het
Damsterdiep. Dus ook de verbin
ding van de sloot met een beo
staande hoofdwatergang moet
herzien worden en wel zo dat die
watergang wel in verbinding blijft
metde rest van de polder. Omdat
te bereiken wordt er een aqua-

9lá;~ame7Co/è

t5öR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

la Beoelft
8e00ll101iAtoeior

Wor/lsllopS
Ki#Ufolf lUlst;os
8eolUl1Wlll/l
ROl<IWJDI/l

Voorbedrijvenenparticulieren

Luddestraat 11
9797 PMThesinge
Tel.:050-302 1984

labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

/:A mulnt"lrt' lU,O'r "J('UO.'?.

Salon
Symone
Ottevangers

schoonheiddsspecialiste
pedicure, manicure
visagiste

voor afspraken:
050 - 5424948

Sloep 37
9732 CB Groningen

Lid ANBOS en ProVoel.

Gediplomeerd ped icure.

Voetverzorging diabetici.
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SOLITAIRE &GUlKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat1a - Tel. 3021785 • Ten Boer

Eetcafé-taria
~

lv1lïU"ti-vUt

lv1~
Lageweg 13A
9797 TAThesinge
OSO ·5416272
www.romantico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I PensionstallIng

.I Tevenster dekking:
debewezenNRP5-rijpaardhengst
Romanticaendeuniek goudgeie
ponyhengst (l .48m)
Romantic Popcom v. Romantica

I (~
lr=<iJ

E.e",lijk t-Iout
jV\cc,l,c I''Y\ Cl kc ..ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten entafels

Restauratie van Antieke meubels.

Bezoekop ma. Um vr, na (lel.) afspraak
zaterdagsbent u degehele dagwelkom

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

Voor bedri jven en part iculi er
handel in:
• Pal/et· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoorm eubelen

• Enz.
• -Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon 050 • 3024833
8.g.g. OSO • 3022689
Fax aso. 3024834
Mobiel D6 . 51581046\ erzo rg d e voeten 1..0 111(' " vc rde r

Prunu sstr aat51
wijk: Solwerd

Telcfuon (050) 541 84 68
A mbulant (050) 5736989

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021 227

Bij onsstaan ACiÏL~~~
kwaliteit enservice ~~~ /_~~
bovenaan , I~ 'C~

VA~ 01een~~~~KK~QIJ

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

( 050·5421615

Voor vakkundige behandeling
vanuw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

TOMMY

VOORAL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
I. t;r n

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 5421535

zoals: SlooIonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groot pak persen, Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleu!kouler bemesten.

RIT8EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieu wste ge nel"aties glazen _ su perlich t en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborq
Kajuit 28 1 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Welkom in Thesingel

I
I
I

Overgenomen van I
www.Thesinge.com ~

•

Nieuw aan de Molenhorn
Sonja Velthoen (27) en Tom
Bouchier (26; zoon van de foto
graaf uit Garmerwolde) wonen
sinds 21 april aan de Molenhorn
14. Voorheen het huis van Jelle
van der Veen en Anita op den
Kelder.

debinnenstad van Groningen. Op
de bedrijvenpagina van deze site
kun je meer informatie over m'n
werk vinden.

Wij wonen er met zijn tweeën, wij
hebben geen kinderen. Hiervoor
hebben wij drie jaar in Groningen
gewoond. Sonja werkt als inkoper
voor een internationale handels
onderneming, waar ze wereldwijd
sterke drank inkoopt. Tom werkt
als auto lease-adviseur in Gronin
gen.
Wij waren al een tijd opzoeknaar
een nieuw huis metwat meerruim
te in en om de woning. AI gauw
bleek dat onze wensen in destad
Groningen nietof nauwelijks haal
baar zijn. Thesinge heeft ons als
dorp altijd wel getrokken door de
authentieke en gemoedelijke sfeer
die er hangt. Gelukkig vonden wij
toen dit heerlijke huis aan de Mo
lenhorn en wij zijn hier dan ook
heel gelukkig.

V.l.n.r.: Gini Werner, Tom Bouchier, Sonja Velthoen. Ernst Lofvers,
Melanie Peerik, Stefan Kleinljes, Märjam Hanssen. Karen vd Veen en
Arjan Zelders. Thomas Meusel en Deirdre Klijn ontbreken op de, foto.
(Foto: Wotter Karsijns)

Ikbenhier komen wonen omdat ik
behoefte had -en heb- aan frisse
buitenlucht. een wat meer gemoe
delijke omgeving en een tuin.
Ik werk als voedingsdeskundiget
diëtist en heb twee praktijken:
eentje via de e-mail en eentje in

Nieuw in het dorp
Stefan Kleintjes woont sinds april
j.l. in het huis van de familie Sla
ger.

Thomas is edelsmid (maakt gou
den en zilveren sieraden). Hij heeft
een winkel.lwerkplaats in de bin
nenstad van Groningen; Grote
Kromme Elleboog 12. Deirdre is
jurist.
Wij zijn in Thesinge komenwonen
indeeersteplaatsomdat wij graag
ons paard en onze pony bij huis
wilden hebben. Dat kon niet in de
wijk in Groningen waar wij eerst
woonden en dus stonden ze in
een pensionstalling. Ze lijken heel
tevreden met hun nieuwe stek. En
wij zijn ook heel tevreden; de eer
ste stress van verbouwen en ver
huizen is voorbij, wij zilten nog in
het goede seizoen en Thesinge
ontpopt zich alseen mooi en gast
vrij dorp!

Nieuw aan de Molenweg
Thomas Meusel. DeirdreKlijn. lsa
bel (11) en Lucas (8) bewonen
sinds kort Molenweg 25. voorheen
de boerderij van Hofstede.

Nieuw aan de Schoolstraat
Piet van derHeide en Martha Vis
ser zijn de nieuwe bewoners van
de Schoolstraat 3, voorheen het
huis van Menco van der Berg en
Desiree Luiken.
Piet is projectleider bij het UMCG
en Martha docent verpleegkunde
aan het ROC Alfa College. Hun
dochter Mirjam en zoon Karst
wonen al op zichzelf.
Ze hebben Thesinge als woon
plaats gekozen omdat het zo'n
mooi dorpje dichtbij de stad, dus
dichtbij hun werk is.

(nieuw en tijdelijk in het huis van
Susan de Smidt en Hans Wegge
mans)

Melanie Peerik en Ernst Lolvers

Alle bedrijfsactiviteiten worden
opgesomd, alle activiteiten lijken
in Thesinge aanwezig!. De nieu
we bewoners dragen daar hun
steentje aan bij, Thesinge wordt
versterkt met een edelsmid, com
municatie-adviseur, diëtist, jurist,
geograaf, reclame-adviseur, ver
taalster Engels, inkoopster, auto
lease-adviseur, verpleegster...
enz.
Tussen het schenken van de kof
fie en thee (en het oppassen van
haar nieuwe buurkinderen Jurn
en Eke) vertelt Susan in geuren
en kleuren over de geschiedenis
van de wederopstanding van 't
Jopje.
En toen naborrelen, en daarblinkt
de Vereniging voor Dorpsbelan
gen in uit ... het leven is goed in
Thesinge!

De oude kern van Thesinge weet
natuurlijk precies wie er allemaal
nieuw zijn. Andersom is het wat
moeilijker. Maar eindelijk konden
we nu ook als nieuwe bewoner er
achter komen wiedie andere nieu
welingen eigenlijkzijn,wat ze doen.
waar ze wonen... Nieuwe bewo
ners blijken overal in het dorp te
zitten: ...langs de Dijk, de Singel,
Kapelstraat, Molenweg , Molen
horn,Schoolstraat....om maar een
paar straten te noemen.... Stra
ten?? Nee, je woont in Thesinge
in het huis 'van die of die'.
In de omgeving van hun nieuwe
stekje kun je de nieuwe bewoners
herkennen aan hun grote mate
van klusactiviteitof een overdosis
verhuisdozen bij het oud papier
op de laatste zaterdag van de
maand. Op straat is de nieuwe
bewoner (of een selectie dan) te
herkennen met behulp van bij
gaande foto, of aan hun grote
fiets- of hardloopactiviteit. Het
schijnt één van de redenen te zijn
om in Thesinge te gaan wonen.
Lekker fietsen naar je werk en
vervolgens nog hardlopen om
mee tekunnen doen aan de 4 mijl
van Groningen! En dan hebben
we het nog niet gehad over de
gezellige en hartelijke sfeer, de
ruimte en de schone frisse lucht
rondom het prachtige Thesinge...
De meer bekende en dorpsbepa
lende gezichten aan de tafel blij
ken natuurlijk afkomstig van het
bestuur. De geschiedenis van het
dorp en een overdonderend aan
tal activiteiten wordt uit dedoeken
gedaan. De begrafenisvereniging
(hoge hoeden worden regelmatig
gesignaleerd. overigens wel in de
omgeving van het café). de ijsver
eniging de Scheuvel (een man
nenbestuur), klaverjasvereniging
(iedereen is welkom maar je moet
wel kunnen klaverjassen), de bil
jartvereniging, drie toneelvereni
gingen (VIOD, WWK, de Rijge...
het verschil is voor de nieuwe be
woner nog wat ingewikkeld, maar
vindt de oorsprong in het qeloof),
de Oranje vereniging (organiseert
bijvoorbeeld de succesvolle ko
ninginnedag: de beste dag om te
starten in Thesinge)...

Op de herfstige vrijdagavond van 6 oktober werden de nieuwe
bewoners 'ingewaaid' (inwijding tijdens de herfst in Thesinge) en
warm onthaald door de Vereniging voor Dorpsbelangen in huis
kamercafé 't Jopje. De Kloosterkerk sloeg, mooi op tijd, acht maal
en vanuit allehoeken en gaten kwamen ze te voorschijn envulden
het hele café voor 'de jaarlijkse nieuwe bewonersavond ': de
nieuwe Tais'ners!

6



Het Orgel Vertelt ...
Op zondag 12 november komt de Historie in hoogst eigen per
soon naar de Kloosterkerk in Thesinge. Samen met het orgel haalt
hij herinneringen op aan een ver en roemrucht verleden. Oude
lijden komen weer even terug, vragen worden beantwoord. Waar
om staat de grote romano-goth ische kruiskerk er niet meer? En
waar is het kloosterzegel van het klooster van Thesinge eigenlijk
gebleven? Trouwens, waar is dat hele klooster gebleven?

Flokstra
Groningen

- ,

"'-~~ -]i...... ,.
Fl OK5TRAGQONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35, 9712 BV GRONINGEN 050 3132453

Materialen

voor kunstenaars

Een fijne middag voor jong en oud
Rederijkerskamer "WESTER" geeft op 25 november a.s, een fami
Iievoorstelfing in Dorpshuis "DE LEEUW", Oude Rijksweg 6 te
Garmerwolde. Aanvang 15.00 uur.

Een sultan, een prinses. een gemene heks en drie prachtige poppen
(gemaakt door een poppendokter uit Garmerwolde). Deze en nog
meer kleurrijke figuren zijn te zien in het Oosters sprookje "de zeven
druppels". Je/U kunt alvast kennismaken met prinses Ranja e.a. op
zaterdagmiddag 4 november a.s. in dorpshuis "De Leeuw".

Een uniek samenspel. organist en
verteller. Temeer dat het orgel
zelden of nooit wordt bespeeld.
Dus zeer de moeite waard.

Jakob vd. Woude

naar ..... " (en dan volgt de naam
van het optreden), klonken dit
maal weer in de oude kerk van
Thesinge.
In de maand november (zondag
12 november a.s.) kunt u echter
wel komen luisteren naar Rudy
Bremer, want hij isdan eenvande
optredenen. Renneke Bakker (zij
studeerde bij Wim van Beek. or
ganist Martinikerk Groningen), zal
het Meijer-orgel bespelen en Rudy
vertelt.

Waarover zal het gaan....?
Dan komt u toch gewoon luiste
ren?
Wanneer u als lezer van de G&T
komt als bezoeker nummer 70
(alsdie er nietisdan 71 , en als die
..... tot en met 79) wacht u een
leuke verrassing.
Garmerwolde en Thesinge kun
nen natuurlijk niet zonder hun
dorpskrant. Dat betekent dat u de
G&T mee moet nemen om te con
troleren of u inderdaad abonnee
bent. U kunt natuurlijk ook ge
woon een abonnement nemen,
als u die nog niet heeft.

... en Rudy Bremer
Vertelt

De Historie heeft weinig tijd om
zijn zegje te doen. want het orgel
wil ook het eenen ander vertellen:
Sweelinck, bij voorbeeld, en ja,
Bach moet toch echt 6ók. Maar
wat doet diemystieke muziek van
César Franck eigenlijk in deze
nuchtere Groningse omgeving?
Renneke Bakker studeerde or
gel en leerde zichzelf schrijven.
Haar grootste passies zijn dansen
(salsa. bachata. Afrikaans), schrij
ven óver het dansen (o.a. de co
lumn Salsa & the City op
www.latinnet.nl) ende Noord-Duit
se orgelbarok.
Rudy Bremer woonde, werkte en
wandelde in vele landen. Hij was
o.a. universitair hoofddocent En
gels, sprookjesschrijver en lied
vertaler. De laatste tien jaar trad
hij op als acteur, declamator en
verhalenverteller.
Reserveren: 0503023735, e-mail :
rudymuziek@hetnet.nl.

U heeft het inmiddels gemerkt:
het OSA seizoen is weer begon
nen. Jongstleden 8 oktober was
het eerste concert. De gevleugel
de woorden van Rudy Bremer; 'U
bent hier natuurlijk niet gekomen
om naar mij te luisteren, maar

Woon- &
Tuindecaraties
Laat je verrassen door
de vele variaties aan aparte,
landelijke woon- & tu indecorat ies,
waaronder de collect ie van
PTMD home design en
Beriva tuin design.

Ook voor kransen, takken,
zijdebloemen en decorat iemate riaal
kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442

Ruime collect ie familiedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisst ijl :
lextie ldruk. zwartwit· en kleurkopieën :
Boeken, prog rammaboekjes, gidsen. :
period ieken. flyers etc. •

Kom eens langsvoor een vrijblijvend advies.

Ideeënuitwisselen kan verfrissend we rken

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
LJ UITGEVERIJ

• Rijksw eg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021 715
• info@bluemule.nl

al' \s \aaf

t>.\ ~eef d _ 1el' y,oef
fi~ \l' ,

el' beg buitel"
e ' f daaf

el' 'Ie
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Op vrijdag 22 september werd weer het jaarlijkse uitstapje geor
ganiseerd door Dorpsbelangen. Om half 9 werd gestart vanaf
"Smidshouk ". De bus was niet helemaal vol. De oud Thesingers
uit Bedum en Ten Boer waren wel weer present. Evenals een
drietal uit Ruischerbrug. Die zijn het vorig jaar voor 't eerst mee Zo zag de kerk van Thesinge er ooit uit (slot)
geweest en dat is zo goed bevallen, dat ze er dit jaar weer waren.
Tot mijn vreugde was dit keer gekozen voor een tocht door ons
mooie Groningerland. , ...,.. . <..

Thesinger reisje

Na het sluiten van de Groninger kloosters in 1594 bleef er ook in
Thesinge niet veel van de kloostergebouwen over. Veel kostbaar
heden en nog bruikbare sloopmaterialen werden geroofd en
elders hergebruikt. Op het klooster van Ter Apel en de ziekenzaal
in Aduard na zijn er in de provincie Groningen geen twee stenen
van een klooster op elkaar gebleven.

net als Noordwolde. De klooster
gebouwen zijn op de kaart inmid
dels verdwenen.

Bron: Groninger Archieven

Fredje Bouma

Op de provinciekaart van de ge
broeders Coenders uit 1677 staal
Thesinge afgebeeld met maar
liefst twee gebouwen: de kloos
terkerken de 'Tackenborch',waar
van tegenwoordig alleen nog de
oprijlaan over is. De tekeningen
zijn waarschijnlijk niet levensecht.
Hoewel in Garmerwolde een re
delijk lijkende kruiskerk staat af
gebeeld, lijkt de Thesinger kerk
nergens naar. Het is interessant
te zien dat ons hele gebied 'In
nersdyken' heet, omdat het aan
de goedekant vande Wolddijk lag
en zo beschermdwerd tegen over
stromingen vanuit zee.

lek.. "

]J~'~
/,.

De kloosterkerken was gelukkig
een ander lot beschoren. Vele
daarvan staan nog geheel of ge
deeltelijk overeind. Met name bij
die laatste groep rijst de vraag
hoe zo'nkerk er ooit involle glorie
heeft uitgezien. Soms bestaat er
een afbeelding op een zegel of
een avondmaalsbeker, maar in
het geval van Thesinge zijn we
afhankelijk van wat de archieven
ons te bieden hebben.

In de Atlas van Schoemaker uit
1731 is bij een onderwerp over
'Noordyck' de kerk van 'Thesinga'
duidelijk te zien. Thesinge is klei
ner afgebeeld om duidelijk te ma
ken dat het verder weg ligt. Af
gaande op de sterke- gelijkenis
vande kerkvan Noorddijk methet
huidige uiterlijk, mag je ervan uit
gaan dat ook Thesingewaarheids
getrouw is weergegeven. Thesin
ge had dus een uivormige toren.

Roe/ie Dijkema

Iedere tweede dinsdag van de
maand is er kaarten in dorpshuis
'De Leeuw', aanvang 20.00 uur.
Nieuwe leden zijn welkom.

De klave~asavond op dinsdag 10
oktober heeft de volgende uitslag
opgeleverd:
1. Kees Wierenga 521 2
2. Jannes Ramaker 511 5
3. Jan van der Molen 5111
4. Delta van der Molen 4380

kleren hebben ze gekregen toen
ze jong waren; en dat is voor 't
leven, waar ze ook heen gaan te
wonen. De boer kon mooi vertel
len en erwerd dan ook veelvuldig
gelachen.
Daarna kon je de oude landbouw
machines bekijken en ook de hy
permoderne veeschuur. De he
ren kwamen dus goed aan hun
trekken. De dames genoten meer
van het winkeltje, waar leuke din
gen te koop waren. Vooral de be
schuitbussen waren in trek.
En toen werd het tijd om naar
onze laatste pleisterplaats het
Sprookjeshof in Zuidlaren tegaan.
Hier genoten we van een bord
lekkere soep en een broodmaal
tijd. Daarna ging het huiswaarts
en tegen half 8 waren we terug in
Thesinge . Een gezellige, mooie
dag wasweer ten einde. De thuis
blijvers hebben wat gemist, dus
geef u het volgend jaar ook op en
ga mee.

"De Soos"

't Was mooi helder weer, zodat je
kon genieten van de prachtige
vergezichten. Het land was gro
tendeels "schoon', hoewel er nog
druk gewerkt werd om de laatste
gewassen te oogsten. Veel lande
rijen waren alweer geploegd en
lagen er rustig bij . Hier en daar
kwam het winter koren alweer op.
Om9.15 uur werden we in 't Oost
einde verwacht. waar in hotel
Ekamper de koffie/ thee met cake
op ons stond te wachten.
Na de koffie werd koers gezet
naar Westeremden waar de schil
derijen van Helmantel bezichtigd
kondenworden. Hoewel velen van
ons hier al wel eens geweest wa
ren, was het toch best een kijkje
waard. Ook hier kregen we weer
een kopje koffie aangeboden.
Daarna ging het naar Termunten.
Een mooie rit door het prachtige
landschap en de mooie dorpjes.
Onze chauffeur vertelde ons wat
over de streek. Ook Jakob trad af
en toe als reisleider op. In Ter
munten kregen we in restaurant
Landman een visje en patat te
eten. Dat smaakte opperbest.
Om half 2werd verder gereden en
ging het naar Blijham. We reden
langs grote boerderijen. Vroeger
zat hier veel geld. Dat hadden de
boeren. vergaard over de ruggen
van de arbeiders. Zelfs de afge
vallen appels mochten ze nog niet
meenemen naar huis, die belan
den opdemestbult. Het isdanook
geen wonder dat het communis
me hier vroeger ontstond.
In Blijham bezochten we de mu
seumboerderij Nieuw Bleyendael.
De boer en boerin waren gekleed
in de klederdracht uit Soest. Daar
kwamen ze van daan en deze
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-I-~B...;:;U..;;",,;RINGA
sanitair en verwanning

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

AGRISHOP
diver s in :,:rncnlcn & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t4\
• scharreleieren

• "lees
• boerenzuivel
• salades <~ rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goedengezond vandeboerengrond

HOfSTEDE-
~~..' ,', SCHILDERSV.o.f.

\ '-i\
, ...

\~\

_\?:~ ~ ~~. ' ''''i >=f \ ' . ' ";'.\\~~.' ~:.t.~...
.iJ) 1 .1f1'-JSl ' "]

~ - '
G,N, Schutt edaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 ·3021957

Fax 050 · 3021574

Voor molor, bromfiets
of fiels naar

M OT ORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid. Off, SUZUKI dealer

Alle merken onderde len
en accesoires leverbaar

Prima service en reparati e

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde

(050)3021624

IJ

Kerkstraat 1
9797 PD Thes inge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

LD "
~ II
I Ii I I,
1 I I 11

'uil : 1,/
) ~

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra
• Gas

• Water. cv
• Zink
• Dakbedekking

VISHANDEL
~~

S mit

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN HORECA

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

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmil.nl

Telefoon :
Fax
Email

OSO - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
H OUTMARK T

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEl
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Geurproblemen Swiss Combi?
Naar aanleiding van de 'geurende' vraag in de augustuskrant ben
ik onlangs onverwacht aangeschoten bij Swiss Combi. Dat was
geen enkel probleem, En nadat ik wat te drinken kreeg aangebo
den, werd het gesprek in de controlekamer voortgezet.

Nieuwe dragers begrafenisvereniging Thesinge
De begrafenisvereniging Thesinge heeft na de zomer een veryonging
doorgemaakt. Maar liefst drie nieuwe dragers zijn in pak gestoken;
Peter Heidema, Jan Mol/ema en Jakob van der Woude hebben het
team versterkt,
Boven: Peter Heidema, Jan Mol/ema, Wil/em Oomkes en Jakob van der
Woude, Onder: uitvaartleider Klaas van Houten en Oomke Postma
(Reinder van der Borg ontbreekt op de foto), (Foto: Wolter Karsijns)

De mol
Wat is erde laatste tijd op de zuivering gebeurd? Op zich genoeg. Men
is hard bezigmet delaatstestraat; schietook lekker op, met behulp van
het mooie weer, Zo zijn ze de rioolstelsels op de zuivering aan het
inspecteren: na schoongespoten te zijn, gaat men de boel op inwendi
ge beschadigingen bekijken. Dit doet een robetie op vier wielen, die er
door heen rijdt met helse verlichting en een camera die geheel rond kan
kijken. Dit wordt opgenomen op dvdlcd. Via een beeldscherm in een
bestelauto kan men de ondergrondse mol volgen, de plek op vijf cm
nauwkeurig lokaliseren en - voorzien van commentaar - opslaan op
dvd/cd.

Na deqeurvraaq aan operator Rik
Boerema te hebben voorgelegd,
luidde het antwoord dat ze op het
ogenblik de begintemperatuur met
ca. 30 graden hebben verhoogd,
Men hoopt zo op een nog snellere
verdamping. Men verbruikt dus
meer aardgas en krijgt er geen
droger eindproduct (92% droge
stof) voor terug; wel hogere kos
ten. Dit heeft als neveneffect dat
de temperatuur aan het einde ook
heter is. waardoor iets meer sto
ringen ontstaan. Men probeert dit
weer op te vangen door iets meer
slib toe te voegen. Dit duurt onge
veer 15 minuten; dan is hetalarm
voorbij. Zedoeneralles aanom te
voorkomen dat er (te) veel geur
vrij komt, o.a. door de filters op
tijd/vervroegd te vervangen.
Ze zijn in 2006 zowel door de
milieudienstvan de provincie Gro
ningen als de gemeente Ten Boer
gecontroleerd en er werden geen
fouten geconstateerd. Ikzelf heb
het vermoeden dat sommige at
mosferische weersomstandighe·
den zoals windstilte (wordt mis
schien nog wel verergerd door de
bebossing bovenop de Eemska-

naaldijk) en 'dompig' (nevelig)
weer de boosdoeners zijn. Waar
anders 1 minuut geur is. hangt nu
60 minuten geur. Je krijgt als het
ware een prop, die nog wat langer
in huis blijft hangen.
En hoe zit het met 'het bultje' dat
tussen de Grasdijkweg en het
Damsterdiep ligtl1ag ??

Niets geroken ...
Tot slot volgde nog een rondlei
ding om te kijken en te ruiken.
Alles lag er netjes bij. Ik kononder
op de grond niets ruiken; en ook
niets in de lucht. Ik ben zo'n 22
meter omhoog geklommen (op de
silo's waar het granulaat opgesla
gen wordt) en de wind was gun
stig, maar ik heb niets geroken.
Het granulaat vanalle Swiss Com
bi's gaat op dit moment alsbrand
stof naar de Limburger cement
industrie.

Met vriendelijkegroeljes
Sieb-Klaas Iwema

Mijn hartelijke dank voor de
bereidwillige medewerking.

geurdicht temaken. En men heeft
bij sommige opslagtanks rood en
groen licht geplaatst zodat men
kan zien of er wel of niet wat in
kan.
Verder wordt erhier en daar weer
wat graszaad in de grond ge
zaaid en worden de looppaden
om de bassins netjes gelegd. De

De mol. (Foto: Sieb-Klaas iwema) (ver)bouwput wordt langzamer-
hand kleiner.

Verder was er een Duitse ploeg
aan het werk om o.a. een kunst- Met vriendelijke groetjes,
stof dak op een buffertank lucht! Sieb-Klaas Iwema

Schrijfatelier
De Cultuur Historische Werkgroep van de gemeente Ten Boer organi
seert ieder najaar een aantal lezingen. Dit jaar is Prof. Or. Jos Hermans
van de Rijks Universiteit Groningen bereid gevonden om een lezing te
houden over het schrijfatelier dat in het Klooster van Thesinge geves
tigd was. De heer Hermans is een boeiende verteller.
De lezing met dia's wordt gehouden op 16 November om 20.00 uur in
het "Suurhoes' in Ten Boer. Iedereen is hierbij uitgenodigd. De toegang
is gratis.

PietHuisman
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Gewoon kattenkwaad of puur vandalisme
Opde OBS Garmerwolde gebeurt altijd van alles, regelmatig leest
u er over in de G&T, altijd in positieve zin. Deze keer is het een
ander verhaal, er gebeuren namelijk dingen rondom school waar
wij als leerkrachten en ouders niet blij mee zijn.

Namelijk:
• er worden vervelende teksten in de muur gekrast!
• fietsbanden leeg laten lopen!
• snelbinders van de fiets af gestolen!
• de post wordt uit de brievenbus gehaald en in brand gestoken!
• de buitenverlichting wordt vernield en regelmatig moeten de

zonweringen er aan geloven!
• fietsen worden op het dak van het fietsenhok gegooid!
• zelfs voor de zomervakantie, moest er nog een groot raam

sneuvelen!

Het is toch niet te geloven dat zoiets in een dorp als Garmerwolde kan
en mag gebeuren. Want het ergste is: niemand laat zijn naam achter
of meld even dat er iets is gebeurd. De kosten komen opdeze manier
dus op de schouders van de OSS.
Mocht u als inwoner van Garmerwolde iets weten of iets zien gebeuren,
geef het dan alstublieft door.
Geef in ieder geval uw ogen en oren goed de kost. Alvast bedankt.

OBS Garmerwolde
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten .

terk in senioren fauteuils

HAARSTUDIO

. Ij (',.-J (' .

, .I).>,-1« ~ /j j':.,
TEN BOER

JPC OM
COMPVTEIlS

Il9' ARATIE
UPGRADEs
NIEUWE P.C:5
ADVIEZEN
PAOlllEMEN & HULP

DORPSWEG 59
GARMERWO!.llE
050549017!l
INFOE'JPCOM.NL
WWW.JPCOM.NL

1F==IB SLAGTE
WONINGINRICHTING SINDS 1932

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

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

. :

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508
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Foto van de maand
Een symbolische cheque vanhetStimuleringsfonds Noord Groningen van de Rabobank ad. € 7.500,= werd
door mw. Betty Buruma overhandigd aan de penningmeester van de werkgroep Dorpshuis i.o (Thesinge).
V.l.n.r. Jan Mollema, Hans de Rouw, Peter Heidema, Roelie Karsijns en Betty Buruma. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050·30220 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797PNThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg3
9798 TE Garmerwolde-050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13,55p.j.
Bijautomatischeincasso€ 10,70p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutlerlaan 16;
uiterlijk woensdag 15 no
vember vóór 18.00 uur.

Agenda
Zondag 29 oktober
Blues Cruise; in debus langs drie
locaties met swingende muziek.
Informatie en kaartverkoop bij café
t Jopje.
zaterdag 4 november
Landelijke vrijwilligersdag MADD.
Dorpshuis 'De Leeuw' in Garmer
wolde doet ook mee! 's Morgens
zijn er activiteiten in en rond het
dorpshuis. Doe ook mee, meld je
aan als vrijwilliger! 's Middags:
wandeling I fietstocht voor jong en
oud: 'Gluren naar je buren'. Deel
name is gratis. Routeformulier af
halen tussen 13.00 en 14.00 uur
in dorpshuis 'De Leeuw'.
Zondag 5 november .
Informatiecentrum voor biologi
sche landbouw Het Geweide Hof,
12.30 uur: lunchwandeling.
Zondag 12 november
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur:
Osa-concert. Renneke Bakker,
orgel en Rudy Bremer, verteller:
HetOrgel Vertelt (idee en teksten:
Renneke Bakker). Entree € 3,50
(CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 12
jaar gratis.
Woensdag 22 november
• 07.30 tot 21.00 uur: Tweede
Kamerverkiezingen
• Dorpshuis "De Leeuw' , Gar
merwolde; 19.45 uur: Creatieve
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doe-avond o.l.v. Leida Onnes
(NBvP, Vrouwen van Nu)
Donderdag 23 november
Kerkhörn , Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen
Zaterdag 25 november
'De Leeuw' Garmerwolde, 15.00
uur: Rederijkerskamer 'WESTER'
geeft een familievoorstelling.
Maandag 27 november
'De Leeuw' Garmerwolde, 20.00
uur; Najaarsvergadering van de
Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde. De gebruikelijke inlei
ding op deze vergadering zal dit
jaar worden verzorgd door iemand
van het Project Meerstad. Zoals
bekend bestrijkt dit project een
complete herinrichting van oa het
gebied grenzend aan de zuidkant
van Garmerwolde en slechts ge
scheiden door het Eemskanaal.
Grote ontwikkelingen vlakbij de
deur. Op deze avond zal hierover
meer informatie worden gegeven.
Komt allen!

Kerkdiensten
Protestantse gemeente
29 oktober - Garmerwolde
10.00 uur (wintertijd1 , mw. Mooij,
Groningen .
1 november - Thesinge
Dankdag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur, ds. Volbeda.
5 november - Thesinge
Viering Heilig Avondmaaf
9.30 uur, ds. Volbeda.
12 november - Thesinge
10.00 uur, dhr. Dijkstra Gassel
ternijveensemond.
19 november- Garmerwolde
10.00 uur, ds. Struif Oosterwolde.
26 november - Thesinge
Laatste zondag kerkelijk jaar
11.00 uur. ds. Volbeda .
3 december • Thesinge
Ie advent
10.00 uur, ds. Baas Groningen.

Stoomfluitjes
• Aangeboden :
Prachtige, handtamme, jon
ge konijnen (Vlaamse Reus),
geboren op 17 mei 2006.
Niet voor de slacht. Willard
Wigboldus tel 050 5417178
• Te koop:
Bagagefietskar op luchtban-
den van het merk Bykaboose,
aluminium frame, licht ge
wicht, met afdekhoes, gemak
kelijke bevestiging aan de
fiets en opvouwbaar.
Voor hond of bagage. € 95.
tel. 050 5413045.
• Gezocht:
De aBS Garmerwolde zoekt
voor de maandag nog een
overblijf moederlvader of opa!
oma of iemand die het ge
woon leuk lijkt om dit op zich
te nemen. Neem contact op
met de aBS Garmerwolde
tel : 050 5420002.


