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Wolt - Verver in ruste

veel plezier terug op zijn jeugd in
Lellens. Hij heeft dan ook actief
meegewerkt aan het boek "Mijn
jeugd in Lellens" van Jan Woltjer.
Zo slaat daarin een gedicht dat hij
gemaakt heeft. In 1943 heeft hij
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de oudste inwoner van Garmer
walde (Hr. Blink is nog een jaar
ouder). Jan Woll is in 1918 in
Lellens geboren. Hoewel hij daar
maar een jaar of zes heeft ge
woond kijkt hij nog steeds met

Jan Wolt. (Foto: HenkRemerie)

Voor die abonnees van de G &T
die van feiten en getallen houden
volgen hier nog even een paar
antwoorden op de vragen die ik
hierboven, aan het begin van mijn
verhaal stelde. Jan Wolt is bijna

Even langs bij Jan Wolt, denk je. Om wat informatie te krijgen over een gedicht van hem dat op Kerstavond niet is voorgedragen. Dat
dit gedicht niet doorging zit zo: de organisatoren van de Kerstavond hadden Jan Wolt gevraagd om speciaal voor die avond een
gedicht de maken. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar dagen later was dat gedicht al klaar. Zo gaat dat bij Jan Wolt. Maar na lezen en
nog eens lezen vond de organisatie dat gedicht toch niet zo passen in een Kerstavonddienst. Dus nogmaals naar Jan Wolt met de
vraag of hij een nieuw gedicht kon maken. Niet dat het oude gedicht niet goed was, werd hem verteld maar voor de Kerstavond had
men een iets ander thema in het hoofd. Het reeds gemaakte gedicht was prachtig alleen paste dat beter in een andere sfeer. Het zou
bijvoorbeeld prima in het januarinummer van de Garmer & Thesinger Express kunnen. Zoals u zich ongetwijfeld nog kunt herinneren
stond er in het januarinummer echter geen gedicht van Jan Wolt. Reden: er was teveel kopij. En de redactie meende toen ze dit verhaal
rond het gedicht hoorde, dat dit best een interviewtje waard was. Dus vandaar dat ik begin februari op een donderdagochtend op
koffiebezoek ging aan de Dorpsweg 25 in Garmerwolde. En dan zit je, voor je het in de gaten hebt een paar uurtjes gezellig te kletsen
over zaken als: "Hoe Jan Woll in Garmerwolde terechtgekomen is. Hoe het dorp er toen uitzag. Wat een landarbeider toen verdiende,
en wat een schilder. Waarom hij elke dag als het redelijk weer is, een rondje Beijum en Lewenborg fietst. En wat hij aan sport doet
als het regent. Of hij veel gedichten maakt. En hoe hij dat doet". En over nog veel meer.

Heel gezellig. De tijd vliegt.
Jan Wolt verte lt dat gedichten
maken zeker geen echte hobby
van hem genoemd kan worden .
Hij vindt het ook meer 'een ver
haaltje/gebeurtenis op rijm zet
ten' dandichten. Echt dichten doet
een kunstenaar. Nee, de tuin, dat
is zijn hobby. Maar hij vindt dich
tenwel leuk en het gaat hem rede
lijk gemakkelijk af. Hij is jaren ge
leden (1968) begonnen door het
vijftigjarige huwelijksfeest van zijn
ouders in een groot plakboek vast
te leggen. Compleet met foto's en
geheelop rijm. Ensindsdien maakt
hij af en toe een gedicht. Meestal
op verzoek. Zo dus ook afgelopen
Kerst. Dat tweede gedicht, dat dus
wel indeKerstavonddienstisvoor
gedragen. heeft Jan Wolt in twee
dagen gemaakt. Normaal neemt
een gedicht wat meer tijd, zegt hij
omdatjedegemaaktezinnenvaak
nog even moet laten bezinken.
Een gedicht moet rijpen.
VoordeGarmer &Thesinger heeft
Jan Wolt voorlopig een drietal
gedichten liggen. Een vierde is in
voorbereiding. Deze gedichten
behoeven geen nadere toelich
ting, zegt hij, ze spreken voor zich.
De redactie kan ze ook wel een
poosjeop de plank laten liggen en
ze gebruiken als er gebrek aan
kopij is. Erg gemakkelijk dus.



hier in Garmerwolde een schil
dersbedrijf overgenomen. Dat
bedrijf zat toen aan de Dorpsweg
33. De overnamesom van een
schildersbedrijf bedroeg in die ja
ren rui m een jaarloon van een
schilder (circa 1200 gulden). Dan
moest je wel een meesterschilder
zijn met minstens tien jaar erva
ring en in bezit van de nodige
vakdiploma's. Een landarbeider
verdiende toen zo'n 750 gulden.
Het waren destijds lange werkwe
ken, zes dagen in de week van 's
ochtends vroeg tot 's avonds laat.
En dal voor 66 cenl per uur. 's
Winters, van november tol maart
werd er bijna niet geschilderd. In
de zomer moest het dus verdiend
worden. Zondags deed jede boek
houding en in de eerste week van
januari betaalden je klanten pas
en jijdus ook je leveranciers. Niets
om je ongerust over te maken
zegt Jan Wolt. Zijn klanten waren
altijd 'goed van betalen'. Je moest
natuurlijk wel zorgen voor een fi
nanciële buffer, anders haalde je
januari niet! Ha. Ha.
Pas getrouwd is Jan Walt in 1945
in Garmerwolde komen wonen.
Eerst aan de Oude Rijksweg. Zes
jaar later verhuisden ze naar de
Dorpsweg 25. Daar kwam toen
natuurlijk ook het bedrijf.
Jan Wolt is in de zestiger jaren
acht jaar bestuurslid van Dorps
belangen Garmerwolde geweest.
Niet alleen als bestuurslidwas Jan
Wolt actief in Garmerwolde, ook
daadwerkelijk. Zo heeft hij eind
jaren tachtig als vrijwill iger in z'n
eentje Dorpshuis de Leeuw opge
schilderd (dat was toen net aan
gekocht). En zes of zeven jaar
later nog een keer (dit keer wel
met hulp van de buurman, moet ik
erbij zetten). Verder was hij bij
GEO ruim achtendertig jaar con
sul van de KNVB. Tot zijn zeven
tigste. Op die leeftijdmoest jestop
pen.
Als het weer het eventjes toelaat
fietst Jan Wolt elke dag een rondje
Rijksweg - Lewenborg - Beijum
Boer Goense pad. Dat neemt cir
ca vijftig minuten inbeslag. Als het
erg waait of pijpenstelen regent
wordt die fietstijd doorgebracht op
de hometrainer. Want: "op mijn
leeftijd moet je zorgen dat je in
beweging blijft".

Henk Vliem

Het eerste gedicht van Jan Wolt
dat de Garmer & Thesinger publi·
ceert heet "Garmerwolde voor
heen en thans". Gemaakt, zoals
reeds vermeld, in december 2006.

2

Garmerwolde voorheen en thans
Garmerwolde waaraan moet ik dan denken
Waaraan moet ik mijn aandacht schenken
lal ik me bezig houden met 't verleden
En terugzien naar de overgang naar 'theden
Hoe was het eens weleer
Veel dingen weet ik alniet meer

Ikzienog hoemijnvrouw op zaterdag het straalje boende
Om het andere huis had je hier in 'tdorp een neringdoende
Wat had hetdorp zoal te bieden
Vijfwinkelljes, vier timmerlieden
Bloemendaal en Stol twee bakkerijen
Huisman en Horst twee smederijen
Havenga voor worst, vlees en spek
Aan horeca ook geen gebrek
Vierkroegen op een kilometer
Je stemming werd daar alsmaar beter
Verder ook alhier
Op hoek Rijksweg nog een barbier
Het was ermeestal blauw van rook
Sterke verhalen hoorde jedaar ook
Twee ververs, een schoenmaker en een stoffeerderei
Die hoorden ertoen ook nog bij
Wie nimmer inzijn werk hierwerd gestoord
Pelleboer, hijploegde voort
De dominees, ze komen en ze gaan
Drie dokters vonden hierhun baan
Friezema zijn diensten blijven nodig
Een dominee is hierhelaas nu overbodig
De kerkgang ishier niet heel erg getrouw
Wat jammer is voor 't prachtig kerkgebouw

Wel voltrok zich inmijn herinnering
Geleidelijk alom verandering
De televisie komt inhuis
Jeziet de hele wereld opde buis
Supermarkten komen ersteeds meer
Dekleinljes leggen 't bijllje erbijneer
Lijkt dat wellicht voor 't dorp een strop
Valt mee we hebben nude Agrishop

Met de verandering van het getij
Komen hier ook steeds meer huizen bij
DeHildebrandstraat komt van de grond
Waardoor een groter dorp ontstond
Wat later kwam de straat van Van der Veen
Diverse gezinnen gingen daar toen heen
De boerderij van Stollenga die niet ingoede staat verkeerd
Verdwijnt en zo ontstond daar Koningsheerd
Nieuwe bewoners vonden hierhun stee
En doen nu volop aan het dorpsgebeuren mee
lij allen hebben nu ons dorpje liel
Bij 't bouwen van ons dorpshuis waren ze ook zeer actief
Voor de vergunning spande Mieke Welling zich bijzonder in
Verander de naam daarom maar inLeeuwin

Vooreen ieder diehetnog niet weet
Verenigingen zijn hier bij de vleet
Voor ontspanning tot begrafenis
Endaarmee ishelemaal niets mis
De voetbalclub floreert als nooit tevoren
De toneelclub kanons zeer bekoren
'tGemengd mannenkoor isenig inzijn soort
En zingt de pannen van het dak zoals het hoort
Verenigd kun je hier ook kaarten
Muziekvereniging diegafhelaas de pijp aan Maarten
Verder ishier nog een vereniging van Dorpsbelangen
Wat kun je nunog meer verlangen.

Ons dorp is nu voldoende wel belicht
Nu eindigtdaaromditgedicht
Met wat ookmag vergaan
Garmerwolde blijft bestaan

Jan Woll, december 2006

OSA-concert
met Kamerkoor
Marum
Hel nog relatief jonge Kamerkoor
Marum,opgericht op15april 2005,
slaat onder leiding van koordi rl
gente en muziekdocente Erica
Greiner uit Peize en bestaat uit 6
sopranen, 6 alten, 4 tenoren en 4
bassen, ervaren en enthousiaste
koorzangers die uit Marum en wij·
de omtrek afkomstig zijn. Zijn re
pertoire vindt het kamerkoor in de
klassieke muziek, variërend van
Josquin des Prez tot Igor Stra 
wi nsky.

Het programma "Vanalletijden" is
opgebouwd uit twee delen. Aller·
eerst worden geestelijke werken
"van alle tijden" gezongen, zoals
Sicut Cervus van Giovanni Pierlui
gida PalestrinaenAveVerum van
Wolfgang Amadeus Mozart. Ver
volgens klinken er een aantal
madrigalen over de liefde, die lm
mers ook van alle tijden is, o.a. 0
occhi manza mia van Orlando di
Lasso en Come again van John
Dowland.

Aan het programma wordt tevens
medewerking verleend door Her
di van den Berg, blokfluit. Zij zal
solowerken van Georg Philipp
Telemann en Jonkheer Jacob van
Eijck ten gehore brengen.
De nazit vindt zoals gebruikelijk
plaats in het genoeglijke Thesinq
se huiskamercafé 't Jopje, tegen
over de kerk.

Reserveren: 050-302 3735,
e-mail : rudymuziek@hetnet.nl.

"De Soos"
De kaartavond in februari heeftde
volgende uitslag opgeleverd:
1. Henk Vliem 4972
2. Detta van der Molen 4862
3. Jannes Ramaker 4851
4. Riëtte van der Molen 4738

De eerstvolgende keer is op dins
dag 13maart, aanvang 20.00 uur.
Nieuwe klaverjasserszijn van har
te welkom; kom vrijblijvend een
keertje kennismaken.



Fredje Bouma

Roelie Karsijns-Schievink

nisboeken voor, en zelfs ter Laan
heeft er nog nooit van gehoord.
Door zwaar tedraineren kan ernu
gewoond worden, maar als het
hard of langdurig regent, krijgen
ze in het nabijgelegen Ruischer
waard natte voeten. Geen won
der dus dat je niet straffeloos een
vierbaansweg kunt aanleggen
door een moeras. Euvelgunne
doet zijn naam eer aan.

MethetgeluidvanPiet Beukerna's
'Manuela' in deoren en een bij de
tombola gewonnen toilettas met
inhoud onder dearmen, verlaat ik
rond middernacht het nog rumoe
rige dorpscafé. Volgend jaar is het
een jubileumjaar voor VIOD. Ik
ben benieuwd wat ze in hun 70e
jaar op de planken zullen bren
gen.

Tijdens de werkzaamheden zul
len de Shell-stations aan de ring
weg worden afgebroken. Mis
schien kunnen de mannen tijdens
de sloop nog even zoeken naar
de resten van Kasteel Groenen
berg, want daar slaat de Shell nu
bovenop.

Puur vermaak; dat is VIOD wel toevertrouwd. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Euvel
Het Dagblad berichlle onlangs over de problemen die zich voor
doen bij de aanleg van het 'Euvelgunnetracé', de beoogde aan
sluiting van de ringweg van de Stad met de A7 naar Winschoten.
Ter hoogte van Euvelgunne ondervindt men ellende met de
bodem, die volgens de wegenbouwers plaatselijk 'zo slap als
slagroom' is. Er worden ernstige problemen verwacht door het
mogelijke verzakken of wegdrijven van het asfalt.

terd' staat niet vermeld in de Gro
ninger Ter Laan, maar komt uit
het Drents/Twentse taalgebied.
Het blijspel is namelijk geschre
ven door een Duitse auteur en
vertaald door een Drentse schrij
ver. De VIOD spelers hebben de
teksten van het blijspel zelf, gaan
deweg de repetities, vertaald naar
de Groninger streektaal.

De drukbevolkte wijk Lewenborg
is rond 1970 gebouwd in hetzelf
de moeras. Daarvóór was het er
een woestenij, de naam Lewen
borg komt niet in de geschiede-

Wie de moeite neemt 'Euvelgun
ne' op te zoeken in de Groninger
Encyclopie van K. ter Laan. ont
dekt dat het een landstreek is ten
zuiden en oosten van Oosterho
gebrug die doorloopt tot onder
Noorddijk. Volgens ter Laan heet
het niet voor niets 'Euvelgunne':
'een streekdie in euvele gunst. in
kwade reuk staat'. Onland dus.
Afgezien van Kasteel Groenen
berg (in 1242 verwoest) is erin de
loop van de geschiedenis dan ook
nauwelijks gewoond in dat moe
rassige gebied.

Drie bedrijven lang wordt het pu
bliek vermaakt met de verwikke
lingen die zich afspelen tussen
deze personages. Iederspeelt een
rol die hemIhaar op het lijf lijkt
geschreven. Lijkt... Want de spe
lers, de regisseur Arend Kampen
en de grimeur Ida Oomkes. heb
ben erhard aan gewerkt om alles
met vaart, overtuiging en "levens
echt" neer te zetten. De verstaan
baarheid is dankzij dedoor Bertus
Kol verzorgde geluidsversterking
prima. Welly Boer loodst de spe
lers feilloos door de lange lappen
tekst.

delijk nog aan de vrouw. Het lijkt
een wanhopige poging, want deze
Roefie (Trijn van der Meulen) is
nu niet bepaald moeders mooi
ste!

De hamvraag: Wie is nu eigenlijk
de 'smiesterd'? Dat is de handige
gemeentebode, die door alles
goed in de smiezen te houden,
orde in de (ook door hem veroor
zaakte) chaos schept. Met een
portie list en bedrog, fantasie en
alcoholica. De benaming 'smies-

Café Molenzicht Thesinge
Toneelvereniging VIOD speelt het blijspel
'Wat 'n smiesterd"
80 (uitverkocht)
3 februari 2007 (rookvrije avond)
10 en 17 februari (uitverkocht)

_ _= = -=:_
De wethouder (Hans vd. Brand) heeft grote problemen met de import
in het dorp (Greet Blokzijl en Joop Blaauw). (Foto: Wo/ter Karsijns)

Plaats
Gebeurtenis

Parodie op het dorpsleven
in drie bedrijven

Van heinde en verre (vanuit o.a. de Veluwse bossen, deNoordhol·
landse polders, het nabije Lewenborg en Ruischerbrug) is het
publiek afgereisd om één van de jaarlijkse uitvoeringen van VIOD
mee te maken. Een avondje onvervalst en puur toneelspel. Een
avondje ontspanning zonder veel poespas. Puur vermaak. Dat is
de tien spelers van VIOD wel toevertrouwd. In het blijspel 'Wat 'n
smiesterd" worden het dorpsleven en de karakters van de dorpe
lingen en passanten sterk uitvergroot.

Zo is er de wethouder (Hans vd.
Brand) die, ook letterlijk, alle klap
pen opvangt. Klappen van de
nieuwkomers in het dorp (Greet
Blokzijl en JoopBlaauw) dievoort
durend wat te klagen hebben over
het "lawaai" van het dorpsleven.
Klappenvan deautochtone dorps
bewoner (Harrie Blokzijl) die het
gezeur van de "import" onredelijk
vindt. Klappen van zijn vrouw (Ina
Tel) die door alle gedoe aandacht
tekort komt van haar man. De
dorpsroddeltante (Roelie Dijkema)
heeft vanuit haar winkeltje aan de
overkant prima zicht op alle tafe
relen die zich ten huize van de
wethouder afspelen en wil graag
op de hoogte worden gehouden.
Ditook ten behoeve vanhaar klan
ten. Die informatie wordt graag
gegeven door de gemeentebode
(Andries van der Meulen); vooral
met een borreltjealsbeloning. En,
ofhet nietgenoeg is : Er komt ook
nog een excentrieke professor
langs (Jakob van der Woude) die
met veel gevlei de secretaresse
(Jannie Sibma) voor zich probeert
tewinnen. Dat lukt hem niet, maar
gelukkig voor hem komt hij uitein-

Publiek
Datum
Reprise
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De nieuwste directeur van de OBS Garmerwolde. IFoto: Henk Remerie)

Met ingang van 30 oktober 2006 is Ad-Jan van Larsdonk de
nieuwe directeur bij ons op de abs Garmerwolde. Tegelijkertijd
bekleedt hij deze functie ook op de abs Wirdumerdraaischool te
Wirdum. Ad-Jan is getrouwd en heeft 2 kinderen en is woonachtig
in Odoorn.

Obs Garmerwolde heeft
een nieuwe directeur

Susan de Smidt

Hij was de koning
in mijn sprookje
de zachte held
zonder geweld
die ik vertrouwde.
Soms wandel ik
nóg aan zijn hand.
Eenmaal terug
uit sprookjesland
neem ik
ontnuchterd afstand.

Mijn vader

Ter afsluiting van en ter herinne
ring aan zijn leven werd het boek
samengesteld. Het boek is te vin
den in de boekenkast van t Jopje
in Thesinge, wie belangstelling
heeft, mag het daar komen bekij·
ken. Zo is Stoffer toch weer een
beetje terug in Thesinge.

Zijn vader overleed toen Stoffer
twaalf was, geheel onverwacht,
net als hijzelf. Het volgende ge
dicht heeft hij over hem geschre·
ven:

rijen en gedichten van hem tezien
in de Kloosterkerk. De expositie
viel toevallig (?) samen met het
dorpsfeest en ik geloof dat wel
haast al zijn vrienden en beken
den zijn geweest. Jammer dat hij
er zelf niet bij was; hij zou genoten
hebben van de gezelligheid, de
drukte, het weerzien.

Huiskamerconcert
Op 3 maart a.s, stond er een optreden van Des Fais Do Do in
t Jopje gepland. Cajun en Louisiana muziek van de swingen
de band uit Twente, dieal een paar keer eerder in Thesinge tegast
was. Helaas moet één van de bandleden een operatie ondergaan,
waardoor alle optredens voor een tijd afgezegd zijn.

De kinderen Winter (vier in getal)
werden geboren en groeiden op
in Thesinge. Ze woonden in het
huis van Arjan en Janine Leijsse·
naar aan de Kerkstraat naast de
school.
Aan het leven van Stoffer kwamin
december 2004 plotseling een ein·
de. Hij woonde het grootste deel
van zijn leven in Katwijk, waar hij
tekenleraar was. Hij volgde op la
tere leeftijd een opleiding aan de
Vrije Academie in Den Haag en
legde zich steeds meer op het
schilderen toe. Hij maakteportret
ten, maar ook schilderde hij Kat
wijk en omgeving. Nog later ver
toefde hij regelmatig in Ierland en
op Kreta, welke landschappen
voor hem een nieuwe bron van
inspiratie waren.
Stoffer was met enige regelmaat
in het Noorden des lands, voor
familiebezoek. Zodoende kwam
hij ook nog wel eens in Thesinge
terecht, zijn geboortedorp, dat
bleef toch trekken.
Hij was van plan nog eens een
tentoonstelling in de oude Kloos
terkerk te organiseren, dat leek
hem prachtig. Met daaraan ver
bonden een groot feest met eten,
drinken en veel bekenden. Want
daar hield Stoffer van; hij was een
echte levensgenieter. Helaas heeft
hij zelf die plannen niet meer kun
nen realiseren, maar zijn vrien
den en familie deden dat na zijn
dood voor hem. In mei 2005 wa
ren er een lang weekend schilde-

Het goede nieuws is dat Jan Bos nes. Gitaar, wasbord, bluesharp.
van Barndance Productions een percussie en zang zorgen voor
vervangend optreden heeft kun- een fantastische sfeer!
nen regelen van Homesick &The Zaterdag 3 maart a.s. om 21 uur
Louisiana Men uit Utrecht. Dezel!- t Jopje, Thesinge.
de soort muziek, l.ouislana, tel. 050-3023045 info@jopje.nl.
Swamp, blues, New Orleans tu- Toegang: € 10

Een leven vol kleur
In 2006 kwam het boek "Een leven vol kleur" uit. Het is een
kunstboek gewijd aan leven en werk van Stoffer Winter (1 938
2004) en gedeeltelijk geschreven door zijn broer Harm-Jan Winter,
die in Groningen woont.

Kaffa Postma

Zaterdag 31 maart van 13.00 tot
15.00 uur zet scoutinggroep de
Jutters uit Lewenborg haar deu
ren wijd open voor een open dag
met als thema "Ik, jij. wij, samen
scouting-. Je vindt ons in het wijk
park van Lewenborg aan de Over
loop 3. Voor meer informatie:
www.dejutters.nl.

dus de grootste spanning voor
groep 8 is voorbij.
Verder is het team bezig zich te
oriënteren op niewe zaakvak me
thoden. Het maken van een nieuw
schoolplan 2007-2011 , plannen
maken voor het gebouw, groepsin
deling enz. Vervolgens is men aan
het inventariseren geweest, hoe
de staat van de school is en waar
de prioriteiten liggen voor onder
houd en vernieuwing van het ge
bouw in de toekomst.
Heel veel activiteiten dus op de obs
Garmerwolde. en naast de vrou
wen bij ons op school, is het rns
schien ook wel goed om er weer
een man bij te hebben.
We gaan ervanuit datAd-Janeen
mooie tijd bij ons op school mag
hebben, als er meer nieuws is, dan
laten wij het u als lezers graag
weten.

Scouting

Hij fiets graagop de racefiets of op
de mountainbike, wandelt met de
hond enhelpt zijnzoon die bij de f 
jes voetbalt. Hij werkt al 15 jaar in
het onderwijs, eerst als groeps
leerkracht en de laatste 8 jaar als
directeur van verschillende scho
len. Doordat hij 2 scholen leidt, zal
hij wekelijks 213 dagen op beide
scholen aanwezig zijn. En het bij
wonen van vergaderingen zo eer·
lijk mogelijk tussen beide scholen
verdelen.
Inmiddels is het alweer een druk
bezette man, diemet veel verschil·
lende zaken bezigis. Hij iso.a.druk
met het ICT gebeuren, wil graag
nieuwe computers voor school
(voorzover het budget het toelaat
natuurlijk). De website is uit de
lucht, wordt ook hard aangewerkt.
Voor de maandag was er geen
overblijfmoeder meer, maar dat is
inmiddels op gelost, daarvoor is
Richt Bouma gevonden. Zij zal het
overblijven op zich nemen op de
maandag. Tevens ismen inonder
handelding met Kids2b, voor de
voor en na schoolse opvang.
Dan een vrolijke noot tussendoor:
juf Mariska van groep3,4,5iszwan
ger en gaat binnen kort met zwan
gerschapsverlof,daar zij eind maart
is uitgeteld. Gelukkig hebben de
leerkrachten de afwezigheid van
Mariska intern kunnen oplossen,
zodater geen nieuwe leerkracht bij
hoeft.
De Cito eindtoets is weer geweest,
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Weer terug in tdörp!
Jarenlang heeft hengelsportvereniging "De Goede Vangst" zijn
thuisbasis gehad bij café Jägermeister in Garmerwolde. De laat
ste tijd waren ze echter "zwervende": via Kerkhörn en de voetbal
kantine van GEO belandden ze uiteindelijk in de stad. Maar dat is
toch niet je ware ." de visclub hóórt in het dorp! Maar waar? Je
kunt niet van een kroegbaas verwachten dat ie 's morgens vroeg
voor dag en dauw opstaat voor tien koppen koffie!

Overgewaaid vanuit Amerika; de 'garage-sale': De familie Verbree uit
Garmerwolde leek dal een mooie manier om van hun overtollige
spulletjes af te komen en maakte er met hun rommelmarktje een
'weekend-sale' van. (Foto: Henk Remerie)

Hil/ie Ramaker·Tepper

sport; en - met op dit moment
ongeveer 1 op de 10 mensen 
één van de grootste sporten van
Nederland!"
Op zaterdag 3 maart is er open
dag. Dat is dé gelegenheid om
kennis te maken met de club en
het nieuwe honk te bewonderen.
Zowel jong als oud zijn van harte
welkom. Heeft u vragen over het
vissen en/of wilt u zien wat er
allemaal bij de vereniging moge
lijk is, kom dan op zaterdag 3
maart tussen 14.00 en 16.00 uur
naar café Jägermeister in Gar
merwolde. Dejeugdkan deze mid
dag tevens gratis een jeugdver
gunning ophalen.

NB. Voor nadere informatie kunt u uiteraard ook altijd even
contact opnemen met Fokko Ganzeveld. tel. 050 • 301t002 / 06
512 78 780. Of kijk op www.hsvdegoedevangst.nl
De eerste competitiewedstrijd is op zaterdag 10 maart.

gen huiskamer, zal er ook weer
volop aandacht worden besteed
aan de jeugd. Op speciale jeugd
avonden leren ze - naast het op
tuigen van een hengel - ook iets
over de natuur. En uiteraard ko
men er weer viswedstrijden langs
het Damsterdiep. waarbij een beo
ker of een prijsje valt te winnen.
(Je moet dan wel in het bezit zijn
van een jeugdvergunning.)

Open dag
"HSV "De Goede Vangst" bestaat
in 2008 vijftig jaar! Door de in
breng van de club hopen we als
vereniging een steentje bij te kun
nen dragen aan de activiteiten in
hetdorp, voor zowel volwassenen
als de jeugd. Vissen is een mooie

Jeugdactiviteiten
Nu deactiviteiten weer vanuit café
Jägermeister kunnen worden ge
organiseerd, en ze bovendien de
beschikking hebben over een ei-

12 personen aanwezig: erelid
Menno Blink is op dit moment nog
de enige actieve oudgediende.
Vanaf 1960tot2006- dus ruim 45
jaar! - vervulde hij de functie van
secretaris. "Hai het veul veur de
verainen doan; je konnen altied n
beroup op hom doun:
In de loop der jaren werd er na
tuurlijk steeds gevist, zowel bin
nen als buiten de provincie. Door
de toenemende contacten kwa
men er steeds meer leden bij en
groeide de vereniging gestaag uit
naar een mooi ledental. Elk jaar
gaan er een aantal mensen af:
maar er komen ook weer nieuwe
bij: zeker in deze tijd waar je niet
meer zonder de benodigde pa
pieren aan de waterkant kunt zit
ten. Als je bij een controle de pa
pieren niet kunt tonen, kost het je
al gauw een forse boete!
Helaas slinkt deactieve wedstrijd
vissers groep gestaag: dit komt
o.a. doordat devergrijzing in deze
sport vrij hoog is. Want, hoewel de
jonge jeugd vrij actief is bij de
waterkant, zie je ze zo tussen de
vijftien en dertig jaar nog maar
heel weinig : ze hebben het dan
veel te druk met andere bezighe
den.Een stukje geschiedenis ...

HSV "De Goede Vangst" werd op
13 november t958 opgericht De
initiatiefnemers waren o.a. de he
ren Piet Hogerman, Azing Maat
en Jan Leugs. Bij deoprichting in
café Maat te Garmerwolde waren

Is er echt geen andere
mogelijkheid?
Om dit te onderzoeken legt een
delegatie van devisvereniging het
probleem nogmaals voor aan Wil
lem van der Schans en oppert in
een goed gesprek: "As wie nou dij
schuur es opknappen ... en zollen
daarn gezelleg hokje van mokken

Na enige aandrang stemt Willem
er in toe om van de oude schuur
naasthet café (doar stonnen vrou
ger swienen en koien) een thuis
honk voor de visclub te maken.
De leden gaan voortvarend te
werk. Na het leegruimen- op zich
al een hele klus - komt er spaan
plaat in om. Dat geeft al meteen
een heel andere indruk' Tot hun
verrassingblijken veel mensennog
wel "iets' te hebben liggen. overal
komt wat vandaan ... en dankzij
de zelfwerkzaamheid van de vrij·
willigers wordt het schuurtje om
getoverd in een gezellige huiska
mer voor de vissers, compleet met
een heus systeemplafond. "Doar
kennen we nou met n man of
vieftien zitten; da's 's rnörns vroug
genogt" aldus de voorzitter.

Woon- &
Tuindecoraties
Laat j e verrassen door
de vele variaties aan aparte,
lan delijke woon- & tu ind ecoraties,
waaronder de collecti e van
PTMD home design en
Beriva tuin design .

Ook voor kransen, takk en ,
zij debloemen en decoratiemateriaal
kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442

Ruime collectie familiedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstij l :
Text ieldruk, zwartw it - en kleurkopieën :
Boeken, programmaboekjes, gid sen, :
periodieken. lIyel'i etc. '

Komeens langsvoor eenvri jblijvend advies.
Ideeën uitwisselenkanverfrissendwerken

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
L; UITGEVERIJ

• Rijksw eg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 302 1715
• info@bluemule.nl

\s \aafdal\
ft,\ {1\eef . "lel\ ~oef

f\? \1\ ,
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Schaakjeugd 2e in Bedum!
Onder aanvoering van Gerard Sewuster heeft deschaakgroep meege
daan aan het schoolschaaktoernooi van Bedum. Dit toernooi vond
plaats in de cbs De Regenboog. Thesinge werd vertegenwoordigd
door de schaakclub vanuit de Til en behaalde een zeer knappe tweede
plaats!! ! (Foto: Paul SlooI)

Overgenomen van www.thesinge.com

Eetclub ~ammie'

Zaterdag 27 januari was hel de Iweede keer dal er gegelen kon
worden in Dorpshuis 'De Leeuw'. 14 personen, w.o. enkele nieu
we 'leden' hadden gehoor gegeven aan de uilnodiging.

De voorzaal van hel dorpshuis was omgetoverd lol een gezellig
eethuis. De lafels mooi gedekt en versierd met bloemen en lichtjes.
Deze keer ging het om een Oosteuropees wintermenu. mei o.a. een
voortreffelijke Joegoslavische aardappelsoep en een onbekende Pool
se zuurkool. geserveerd in mooie pannetjes. Zelfs een niet-zuurkool·
eter stak zijn complimenten nietonder stoelen ofbanken en de koks in
het gezelschap waren blij met het uitgedeelde recept.
Gezellig en lekker eten in de buurt en in een gevarieerd gezel-
schap. dat is een veelgehoorde opmerking. Hoe kunl u lid worden van
de club? Gewoon...door ook eens - tijdig . te reserveren. Dal kan
bijvoorbeeld voor het ITALIAANSE LENTEMENU. dat zal worden
geserveerd op zalerdag 17 maart a.s, Meer informatie volgt.
Het 'lidmaatschap' is gratis en niet alleen voorbehouden aan inwoners
van Garmerwolde. Neem gerust vrienden of familie mee.
De opbrengst komt ten goede aan het dorpshuis!
Tot ziens?!

JAnna Hazeveld en MIEke Welling

Over acht wedstrijden gerekend
werd Kees Steenhuis met 53268
punten de 1'. Hij mocht dewissel
beker in ontvangst nemen. Johan
Zijl werd 2' met 53184 en Jaring
de Wolft3' met 53130 punten. De
wisselbeker voor de meest be
haalde marsen was voor Greet
v.d, Meer. Zij had er 22 gehaald.
Na het officiële gedeelte werd er
gekaart om mooie vleesprijzen.
Iedereen ging met een prijs naar

huis. De competitie is hiermee
weer van start gegaan. Als u nou
denkt een avondje klaverjassen
lijkt me ook wel gezellig, komdan
eens een keertje meedoen. Er
wordt gekaart op iedere laatste
zaterdag van de maand in café
Molenzichl aanvang 20.00 uur.
Iedereen die kan klaverjassen is
welkom.

Roelie Dijkema
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Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. OSO - 3021796

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel voor aluw
Ondergoed -lingerie

Beenmade . Badmade
Narntmode &

Damesmode maat 36 ,Im 58

deskundig advies altIjd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
TelJFax (050) 541 B995

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Gannerwolde 050 - 5416244

d n bloemen alleen.
Meer a

LUeET
b l oe ms i. r k u n s i

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

GaYkingaij43
Ten Boer ~ L.--
Tel . (050) _~
Fax (OSO)

Maandag vanaf . r

Vrijdag 10120.00 uur



sanitair en verwarming

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

r-I-........B.....U......RINGA

AGRISHOP HOFSTEDE- Voor motor, bromfiets VERSTOPPING?
of fiets naar Alarmtelefoon

diver« in groenten & fruit '~ SCHILDERS v.o.f. MOTORHAND EL
0505421890\-~ JOOP NOORDHOf

Directe boerderij verkoop \1r" 24 uurs·dienst
• groenten & fruit

\ ~ . Bovag·lid ·00. SUZUKI dealer
• Rioolontstoppen

\' • Aanleg en repa ratie

• """'''1'1'''''' tj\ ... Alle merken onderdelen

~-' ~
• T.V.-inspec tie

• schurreleiercn "..,, \. \ ~
en accesoires leverbaa r • Gevelre inig ing

. I'lee.\· ~ \"~ , ; ,.: Prima service en repara tie • Impregneringen

• boerenzuivel \ \~ '~ JOOP NOORDHOf p:$B• salades & rauwkost '\ \. ~ . ' . KUIL
• brood

.iJ) ~ -U --lIJ ' ' ,. 1,.' - -1 Rijksweg 15
~,;--- ..'

Dorpsweg 1Garmerwolde G.N. Schutterlaan 28 Garmerwolde 'jl#,:ltdlt'lifSi#;J'i(ijj
(050) 3021624 Osloweg 126

Tel. (050) 4042921 15418462 9797 PCTHESINGE 9723 ex Groningen

Fax (050)4042922 Telefoon 0 50 - 3021957 T(05 0) 5421 8g0
f(O SOl 5423778

Go«I engezond vande boerengrolld Fax 050 - 3021574 Iwww.kuilreiniging.nl

VISHANDEL
.,,~~.

Smit

LEV ERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

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

• Elektra
• Gas
• Water. cv
• Zink
• Dakbedekking

L,_....,.,..-- II
I ,I Installatiebedrijf

I
11 Thesinge v.o.f.

~ I

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

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 - 5496150
OSO - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NldDAM
HOUTMARKT

NldDAM
KEUKENS & VLOEREN

NldDAM
WOONWINKEL
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Puzzel
Als u onderstaande puzzel heeft opgelost, brengt u de gevraagde letters over in de balk beneden,
dan komt daar de naam te staan van een bekende Thesinger uit het verleden. De letters staan echter
nog niet in de juiste volgorde. Een letter is reeds gegeven. De oplossing kunt u voor 15 maart
inleveren bij Jakob v.d. Woude Bakkerstraat 5 9797 PK Thesinge. Uit de goede oplossingen wordt
een winnaar getrokken. Deze zal een boekenbon krijgen.

Horizontaal :
1.oudste universiteitsstad van
Nederland; 8. zonder iemand; 9.
dier dat een kledingstuk draagt
alshals; 10. kun je beter nietheb
ben; 11 . plaats in Noord-Brabant;
15. 18e en 8e letter van het alfa
bet; 16. ben je als vrouw, als je 50
wordt; 18. televisie (afk.). 19. spel
I versturen we; 21. voorm. buson
derneming; 23. vrouw van Jakob
(bijbels); 24. inwoner van Letland;
25. lichaamsdeel; 26. behalve al
les; 28. echtgenoot; 30. omroep;
31. dier; 32. afkorting voor na
schrift; 33. jongensnaam (afk.);
34. dit station stond in Noorddijk;
35. wordt behalve op zondag da
gelijksbezorgd;37.plaats inDuits
land; 39. plaats in Drenthe; 42. hij
was huisarts in Garmerwolde; 45.
Christel ijk feest; 46. onderne
mingsraad (afk.), 47 laboratorium
(afk.), 48. vervoersmaatschappij.

Verticaal:
1.iemand die veel te veel gedron
ken heeft. is...; 2. oude lengte
maat; 3. afbeelding; 4. lidwoord; 5. water in Friesland; 6. niet met name genoemd (afk.); 7. componist; 9.
plaats in Israël; 12. bijbelse naam; 14. zonder kleding en zonder t; 17. plaats in Turkije; 20. dier; 21.
bijbelboek; 22. zo heette de vrouw van Kees Ufkes van haar meisjesnaam; 27. oud landbouwwerktuig; 29.
bloem, 30. getijde, 31. kleur; 32. naschrift (afk.); 35 maag van een koe; 36. nietbovenmaar...; 38. automerk;
40. aanhef bij een brief (afk.); 41. vissoort; 43. voegwoord; 44. meervoud van nummer (afk.); 45. familielid.

29 9 26 38 23 M 11 35

[JD[JDD[J[J~
Jakob v.d. Woude

Wij willen een ieder bedanken
die, op welke wijze dan ook .
hetzij met een brief, kaart, bïoe
men, telefoontje of een hand
druk - zijn medeleven heeft be
toond na het overlijdenvan mijn
lieve vrouw, moeder en onze
oma

Boukje Snitjer·Leugs

Fam. J. Leugs

Garmerwolde, februari 2007

De vele hartverwarmende blij
ken van medeleven, die wij
mochten ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van
onze lieve mam, oma en opoe

Elssien Tepper·Hogenberg

hebben ons erg goed gedaan.
Hiervoor onze oprechte dank.

De familie

Garmerwolde, februari 2007

Voor de vele mooie kaarten en
steun die wij mochten ontvan
gen na het plotseling overlijden
van onze lieve broer en zwager

Mark Bol

willen wij u I jullie hartelijk be
danken. Het heeft ons bijzon·
der goed gedaan.

De hartelijke groeten
Marlijn & Jolanda Bol
Moeshorn 7 Thesinge

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

I

I

I HOVENIERS- &

I BESTRATINGSBEDRIJF I
H.W. Mollema

I Hoofdweg 64
9627 PE Helium

I Telefoon (0598) 431135

I
I

ö ee t e en afdru k cc decu 
oriçineel en eersec ... ltkl

I-IO\le"lSt"OOI ~ - ~7~7 Pl Theslnge
www.kir g na.nu

g 9ford.~ingm:J .,. u

0503023813

Gerard Kin g m a
reis- en na tuur fo tog rafie

8e zoe~ d e .....e bsit. \'OOl' he l lootsle
nieu..... ' eve r workshops en elposllies

t Cron irgcr taocscncc c c Z'''I mooid

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

.9lái.i/ian lew o/ii

t$öge
Luddestraat 11

9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@hetnel.nl
www.labloem.nl

la Beoelft
8'oollloHAtolJ/Ot

WorEs4ops
I(IHdgrlu stlgs
8110gHlWUE
Ro_u E

Voor bedrijven enparticulieren
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SINDS 1932

De w it g oed
elektro s p e cialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten endrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

DORPSWEG ' 9
GAIlMERWOU>E

05050490775
INFOE'JPCOM .N.
WWW.JPCOM.NL

JPCOM

COMPIITERS

terk in senioren fauteuils

REPARATIE

UP""DES
NIEUWE P.C.'S
ADVIEZEN
PROBLfMEN & IM.P

~' I'
)

L.

1~d9 SLAGTE "
WONINGINRICHTING

Bij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

• I ~

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:: ~::: oos terseweg tb .
:: ~:. 9785 AD zu idwolde c -,
::.::- Tel. (050) 301 28 32

wwwvaats tra.nl
v~tstl.a0 vaa tsrra.n l

~--------------,

I C~IE'\\ I

I voor cadeaus I
I

huishoudelijke artikelen I
speelgoed en

I kinderboeken

I C~IEi\\ I

I Winkelcentrum I
Lewenborg

I Telefoon (050) 541 40 40 I

Lud dcstr nat (,

979ï P1\ 1 'I'hesingc
T «(ISO) .;02131()

F (050)30211~2

M 0 651.:;:\.3772

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

llnanclële
administratie

&
[aarverslagen

&
aangifte

lukomstenbelasting

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050)5410508

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

Uw ad res voo r:

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie
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Eetavond in tJopje Vooraankondiging

Materia len
voor kunste naa rs

f l OK5TRA GqON INGEN STOEl DRAAIERSTRAAT 35. 9712 BV GRONING EN 05 0 3 1324 53

Namens Westeral vast bedankt,
Hannie Havenga

HettyBoogholt

hem is alleen al bijzonder door de
manier waarop hij het materiaal
gebruikt.
Marjolein Oosterheerd : Heeft
naar eigen zeggen het schilderij
uitgevonden.
Hanneke van Limburg: Zij zoekt
in haar werk naar een evenwicht
tussen compositie en kleur en
maakt hierbij onder meer gebruik
van oollage en mixed media.

Opening expositie : Zaterdag 3
maart 2007 om 17.00 uur. De ex
positie wordt geopend door de
Groninger Stadsdichter Rense
Sinkgraven.
Galerie Noord- Nieuwstad 6- 9724
JP Groningen- tel. OSO-3113322
www.galerienoord.nl-open:wo. tf
m za. 13.00 - 17.00 uur en elke
eerste zondag van de maand van
13.00 - 17.00 uur.

het stuk. Het belooft weer een
groot spektakel te worden waar
aan veel mensen zullen meewer
ken. De opvoering zal zijn op 14
en 1S september.

Kwelder; werk van Hetty Boog
holt.

Pim de Hart: Eenvoud van com
positie en helderheid van kleur
typeren zijn werk.
Hetty Boogholt: Zij schildert het
Groninger Landschap uit haar
jeugd toen zij als kind wandelde
over kwelders en slenken.
Margriet Diertens: Maakt ele
menten uit de alledaagse werke
lijkheid los van hun herkomst en
laat ze een eigen leven leiden.
Kris Molema: Het landschap van

Van 3 maart Um 29 maart 2007 is deexpositie getiteld: "Geen mens
te bekennen" te zien in Galerie Noord. Coördinator Hanneke van
Limburg doet zelf ook mee aan de expositie en ze nodigde verder
uit: Pim de Hart, Hetty Boogholt, Margriet Diertens, Kris Molema
en Marjolein Oosterheerd.
Deze zes kunstenaars passen vanuit zeer diverse invalshoeken
binnen dit thema.

Toneelvereniging Wester is begonnen met de voorbereidingen
van een groots opgezette toneelvoorstelling!! Het betreft de
heropvoering van het oude melodrama "De Twee Weezen". Een
stuk dat zich afspeelt in Parijs ten tijde van de Franse revolutie.
Lokatie is de Nederlands Hervormde. Kerk te Garmerwolde.

De acht verschillende tableaux
zullen afwisselend binnen en bui
ten worden gespeeld, waarbij het
publiek zich dus moet verplaat
sen . Tijdens de decorwisseling
worden liedjes gezongen (door
leden van het Gemengd Mannen
koor Garmerwolde) die betrek
king hebben op het verloop van

"Geen mens te bekennen"Flokstra
Groningen

• Avocado-garnalen mousse
• Lente stamppot

(w.s. raapstelen) en zalm
• Franse fruit-kwarktaart

In Garmerwolde is een emmer
geplaatst bij: de Agrishop.
In Ten Boer bij: Cl000, voordeel
versmarkt en Fixet. bouwmarkt.
In Groningen: Verpleeghuis
Coendershof. Kledinginzame
lingsdienst Goudgoed, Rijksuni
versiteit Groningen Faculteit Tand
heelkunde, Farmacie en Medische
Wetenschappen (Antonius Deu
singlaan 1).

Dus: hebt u een nieuwe bril ge
kocht....

Gooi uw oude bril niet weg. maar
lever hem in. Help mee!

Jan Joling

Wel graag reserveren:
OSO 302304Sflnfo@jopje.nl.

Op zaterdag 17 maart a.s. om 19
uur kunt u weer terecht om in t
Jopje te eten. Op die avond zullen
MelaniePeerik. Mirte Ton enSusan
de Smid! een heerlijke drie gangen
maaltijd voor u bereiden voor maar
€ 19,5O p.p. Alles vers, zo veel
mogelijk biologisch. Dit staat er op
het menu:

Elke bril en elk gehoorapparaat is
welkom! Het gaat niet alleen om
'gewone' brillen, maar ook om
leesbrillen, zonnebrillen (hoeven
niet op sterkte te zijn), monturen,
brillendoekjes, brillenhoesjes, bril
lenkoordjes en gehoorapparaten!
Dianne Hofstee uit Zuidbroek (der
de bij de verkiezing van de Gro
Jlinger van het jaar in 2006) zou
het heel mooi vinden als u uw
oude brillen of gehoorapparaten
inlevert in één van de daarvoor
bestemde emmers.
Met de brillenactie gaat het heel
erg goed. Er zijn tot nu toe in 10
maanden tijd al bijna 9000 brillen
verzameld. Hartstikke mooi. Hier
zullen de minderbedeelden over
de hele wereld erg blij mee zijn.
Als de 10.000 brillen bereikt zijn,
gaat bij Diannedevlaguit! Dat zou
betekenen dat we in totaal 10.000
mensen geholpen hebben aan
een bril. Dat zou geweldig zijn. U
kunt er vanuit gaan dat Dianne
met veel enthousiasme bezig is
met de brillenactie. Bovendien
betekent nog meer brillen, nog
meer blije gezichten!

Oude en gebuikte brillen voor min
derbedeelde mensen overde hele
wereld.
Nu ook inzamelpunt in Garmer
wolde.
EyeClarify.oom is een organisatie
die zich bezighoudt met het inza
melen van oude en gebruikte bril
len en gehoorapparaten voor men
sen over de héle wereld! Het gaat
hierb ij om minderbedeelden uit
onder andere landen als Servië.
Zimbabwe, Ghana, Nepal en Ni
ger.

Brillenactie

Bel ons voor
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 • Ten Boer

Eetcafé-taria

Pedicuren

Voetreflexmass age

Zonnebank

Prunu sstraat S t
wijk : Setwerd

Telefo on (tlSO) S~ t lU 68
Am bu lan t (OSO) S736989

H' r lorglll' voeten kamen n ,."d,'r

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijv en en part icu li er
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoor1<asten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg6 TenBoer
Telefoon 050- 3024833
B.g.g. 050 · 3022689
Fax 050 . 3024834
Mobiel 06- 51581046
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E eylijk t-Iout
j\i'c«bclfl~C\kCI'ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten enlalels

Restauratie van Antieke meubels.

Bezoek opma. tm vr, na(IeL)afspraak
zaterdags benI ude gehele dagwelkom

Dorpsweg58· 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 - F (050) 5494579

/v1tNVtuw
/v1~
Lageweg 13 A
9797TA Thesinge
050 . 5416272
WW\v.romantico.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ PensionstallIng

~ Tevens terd~ng
debewezen NRP5-rijpaarohengst
Romanticaen deuniek goudgele
ponyhengst (IA8m)
Romantic Popcorn v. Romantica

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227

--0Bij onsstaan Ambachts, bakke r
kwaliteit en service -........, . , ;;~~"iJ
bovenaan ~..~

VAN81een'8 ~~~~;;QI;--
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgensafspraak.

Tevensverkoop van
verzorgings artikelen

Oude Ri jksweg 3
Garmerwolde

{ 050·5421615

TOMMY

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N•Grnntl...n
Lageweg 22Garmerwolde

(050) 542 15 35

zoals: Slootonderhoud,
MaaikolVen, K/epelmaaien,
Grootpak persen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleulkouter bemesten.

RI'TSJEM'A" ~ J_ ~ ~ __ , ~ ~,

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

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

Mooie brille nglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de n ieuws te generat ies glazen . superlicht en ultradun

Hoekbolt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborç
Kajuit 28 t - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Foto van de maand
Vodafone heeft een zendmast geplaatst bij de schuren van de gebroeders Jansen aan de Bakkerstraat in
Thesinge. (Hier nog liggende op de grond.) (Foto: Wo/terKarsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050·302 2071
Eind·redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26·050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddeslraat 3 • 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde· 050-5411019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13.55 p.j.
Bijautomatische incasso € 10,70p.j.
Postabonnees:
basistarief +portokosten
Prijsper krant€ 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SchuIlerlaan 16;
uiterlijk dinsdag 20 maart
vóór 18.00 uur.

Agenda
Zaterdag 3 maart
• Café Jägermeister. Garmer
wolde; 14.00 - 16.00 uur: Open
dag HSV "De Goede Vangst". Te·
vens ophalen gratis jeugdvergun·
ning.
zaterdag 3 maart
• Café t Jopje, Thesinge; 21.00
uur: Homesick & The Louisiana
Men.
Vrijdag 16 maart
• Buurhoes. Ten Boer; 20.00
uur: to t brengt het blijspel "As t
schip met geld komt".
Entree € 4,00 p.p.; alle 50-plus'
sers zijn van harte welkom. (Ge·
organiseerd door de ANBO. afde
ling Gemeente Ten Boer)
Zaterdag 17 maart
• Café t Jopje, Thesinge; 19.00
uur; Etentje. Melanie Peerik. Mirte
Ton en Susan de Smidt bereiden
een heerlijke drie gangen maaltijd.
Zondag 18 maart
• Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: OSA·concert. Kamerkoor
Marum o.l.v. Erica Greiner, m.m.v.
Herdi van den Berg, blokfluit: Van
alle tijden. Entree € 3,50 (CJP!
65+ € 2.50), kinderen tot 12 jaar
gratis.
Vrijdag 23 maart
• Cafe Molenzicht Thesinge;
20.00uur: Jaarvergadering Dorps-
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belangen Thesinge. Aansluitend
informatie over de stand van za
ken dorpshuis.
Maandag 26 maart
• Dorpshuis 'De Leeuw' Garrner
wolde; 20.00 uur: Voorjaarsver
gadering van deVereniging Dorps
belangen Garmerwolde. Op deze
vergadering kunt u de jaarlijkse
contributie voldoen. Voor perse
nenflnstanties die nog een subsi
die-aanvraaq willen doen geldt dat
dit nog kan tot 1 april 2007.
Voor actuele info zie:
www.garmerwolde.net
met de link naar Dorpsbelangen
Donderdag 29 maart
• Kerkhörn. Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Waar je woont
of wat je doet. het maakt niet uit:
iedereen is welkom.
Dinsdag 3 april
• Dorpshuis De Leeuw. Garmer
wolde; 13.30 uur: Noten schieten
voor 50+. georganiseerd door de
Vrouwenraad Garmerwolde. Komt
allen! Hoe meer zielen. hoe meer
vreugd ...
7 Urn 15 april
• Kloosterkerk Thesinge; zater
dag. zondag en paasmaandag van
13.00 . 17.00 uur: Schilderijen
van o.a. Groninger landschap, fi·
guurstukken en Indonesisch werk.

Protestantse
gemeente
Zondag 4 maart
• 10.00 uur in Thesinge
dhr. Bronsema uit Ulrum
Zondag 11 maart
• 10.00 uur in Thesinge
dhr. Luinenburg uit Zuidhorn
Woensdag 14 maart
• 19.30 uor in Thesinge
Biddag voor gewas en arbeid
ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 18 maart
• 10.00 uur in Thesinge
Bevestiging en afscheid arnbts
dragers
ds. Volbeda uit Groningen
25 maart
• 11.15 uur in Thesinge
ds. vd. Lagemaat uit Ten Boer

Wist-u-dat ...
• het Gemengd Mannenkoor
Garmerwolde een optreden heeft
met Wia Buze?
• dit concert plaatsvindtop 1juni
in het kerkje van Garmerwolde?
• de kaarten voor deze avond te
krijgen zijn bij Agrishop voor€ 5?

• Gezocht: , •
Er is weer plaats bij ons gym· en
gezelligheidsclubje. Wie heeft er
zin? De eerste twee weken gratis
proberen. Iedere woensdagmor
gen van 9.15 uur tot ongeveer
10.45 uur in Het Dok in tewen
borg. Info: Joke Vliem. tel.
5416341,
• Gezocht:
Wie heeft er zin in een uurtje vol
leyballen? Elke week op woens
dagavond van 19.15 u tot onge·
veer 20.30 u in de Gymzaal te
Garmerwolde. Kom eens probe
ren. Recreatief volleybal is leuk en
gezond. Kosten: zeer gering ! (On
geveer € 1 per uur. Waar vind je
nog zoiets.)
• Te koop:
l.its-jumeaux, wit. 2 m x 1.7 m, 2
lallenbodems met opklapbaar
hoofd· en voeteneind. inclusief
matrassen: € 40. 5 redelijke ban
den 185170 R1 4, inclusief velgen:
€ 5 per stuk Henk Vliem. tel.
5416341
• Te huur aangeboden:
Gestoffeerde woning (ind. woon
kamer. slaapkamer. keuken,
douche en toilet. met gebruik van
schuur). Ingaande per direct. Tel.
06 . 54714107.
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