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Twintigjaardorpshuis en twintig jaarMieke
Ongetwijfeld heeft u het inmiddels al gehoord: Mieke Welling is gestopt als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Garmerwolde. Reden
voor de Garmer & Thesinger Express om bij Mieke langs te gaan voor een interview. Twintig jaar is immers niet niks en in die tijd is
er bijzonder veel in en om het dorpshuis gebeurd.

Lachend bekijkt Mieke Wellling haar afscheidscadeau: een Grunneger
molleboon. (Foto: Henk Remerie)

Op mijn vraag of ze wel eens spijt
heeft gehad van haar besluit om
in 1986 voorzitter van de stichting
te willen worden, zegt Mieke di
rect: "Nee! Ik zou het direct weer
doen. Wel hier en daar anders.
natuurlijk. Maar .. . ik zou er
gewoon weer voor de volle hon
derd procent voor gaan. Het was
al met alheel leukwerk. ook al ben
ik wel eens 'witheet' thuisgeko
men. Wat dat betreft mag hier
best ook even worden vermeld
dat het thuisfront (mijn man Ed en
onze zoon Matthijs) mij altijd door
dik en dun heeft geholpen. Zon
der hun steun was ik al veel, veel
eerder gestopt, kun je zelfs wel
stellen. En verder heeft ook altijd
het Algemeen Bestuur van de
stichting achter mij gestaan. Ook
al waren er soms hevige interne
discussies. bijvoorbeeld toen het
onderwerp 'roken in De Leeuw?'
aan de ordewas. En, zeker niette
vergeten: Janna Hazeveld, Simon
Veninga en vele vrijwilligers heb
ben mij al die jaren bijgestaan als
dat nodig was".

Afscheid en begin
Afgelopen dinsdag 17 april was
het dan zover: Mieke leidde voor
de laatste keer de bestuursverga
dering. Toen het punt Bestuurs
verkiezing aan de orde was, nam
Janna het woord met een korte
toespraak voor Mieke en over
handigde haar vervolgens namens
het bestuur als blijk van waarde
ring een prachtige attentie: een
zilveren Groninger molleboon. In
haar dankwoord zei Mieke dat ze
aangenaam verrast was en dat
het best wat minder had gekund
maar dat ze het wel zeer op prijs

stelde en het sieraad zeker vaak
zou dragen. Vervolgens steldeze,
dat ze met een gerust hart het
stokje aan de nieuwe voorzitter,
Ard Agteresch, kon overdragen.
Ze wenste hemenderest van het
bestuur veel succes met de nieu
we aanpak. En verder benadrukte
Mieke dat ze weliswaar uit het
bestuur van het Dorpshuis was
gestapt maar zeker niet uit het
Dorp!

Een kwestie van lange adem
Als je wat oude G & T 's bekijkt
merk je al gauw dat de kwestie
dorpshuis Garmerwolde al veel
langer speelde. Het begon al aan
het einde van de jaren vijftig toen
de Harmonie uit haar oefenruimte
(een klaslokaal ) dreigde te
groeien. Er werd toen al eenCom-

missie Dorpshuis ingesteld die de
(on)mogelijkheden voor het stich
ten van een Dorpshuis moest on
derzoeken. Vanwege onvoldoen
de financiële middelen is die po
ging gestrand. Inmiddels had de
commissie via allerlei acties wel
8000 gulden verzameld.
Een tweede poging omeen Dorps
huis te krijgen werd eind jaren
zeventig ondernomen. Dat was
toen er van overheidswege een
gymzaal in Ga rm erwolde ge
bouwd moest worden. Opnieuw
kwam eendorpshuis (destijds "To
taalplan" genoemd) vanwege on
voldoende financiëlemiddelen niet
van de grond. Er was ook geen
absolute noodzaak. Er waren im
mers nog drie café's (met volop
vergaderruimte en twee zalen met
toneel) in het dorp.

Maar . . . in de zomer van 1982
brandde Café de Unie af. En een
paar jaar later dreigde ook Café
De Leeuw te verdwi jnen. Daar
mee zou Garmerwolde binnen een
tijdsbestekvan een paar jaar zon
der "grote zaal met toneel" komen
te zitten. Bovendien deed destijds
het gerucht de ronde dat café De
Leeuw opgekocht zou worden
door een seksbaas. Iets wat het
gemeentebestuur totaal niet zin
de. Dus Dorpsbelangen Garmer
wolde werd door de betreffende
wethouder op het matje qeroe
pen. (Zo ging dat toen, zegt Mie·
ke).
Simon Veninga was destijds de
voorzitter van Dorpsbelangen en
Mieke de secretaresse. Zacht uit
gedrukt volgden er, we hebben
het over de jaren 1984-1986, de
nodige strubbelingen tussen de
wethouder en Dorpsbelangen.
Omdat Dorpsbelangen richting de
gemeente natuurlijk meer zaken
te behartigen had dan alleen een
dorpshuis werd besloten om de
dorpshuisbelangen te bundelen in
een stichting in oprichting (met
Mieke als voorzitter). Dit verdui
delijkte de positie van Dorpsbe
langen t.o.v. de gemeente aan
zienlijk.
Vooral toen er ongeveer tegelij
kertijd in het dorp een initiatief tot
het bouwen van een multifunctio
neel centrum ontstond. Mede
doordat de voetbalvereniging
GEO een kantine wilde, kwam de
gemeente met de optie: ombouw
cq. uitbreiding van de bestaande
gymzaal tot een multifunctioneel
centrum.
De Vereniging Dorpsbelangen en
het merendeel van de verenigin-



Haveng~,}ccount

Wist U dat:
• De Nieuwjaarsduik in de Pof·
fertpan vermeld stond in een
Zeeuwse krant? Compleet met
een te gekke foto! (zie http://
www.pzc.nllinternationaallbin
nenland/article971 01 O.ece)
• Er een groep vrouwen uit
Thesinge is gestart met trainen
voor de Run van Winschoten?
• Er 10 vrouwen nodig zijn (uit
Thesinge) die elk 10 km gaan
lopen op 8 september?
• We nog nietvoldoende vrou
wen hebben, dus mocht je ook
belangstelling hebben, jedit dan
even door kunt geven aan Wil-
leke Huistra e-mail
labloem@hetnet.nl tel
3021 984?
• Mocht jeniet mee willendoen
met de Run, maar wel willen
trainen zodat je uiteindelijk 10
km kunt lopen, je natuurlijk ook
mee kunt doen?
• Jeemailadres even kunt door
geven en je dan bericht krijgt
van de trainingsmomenten?
• De Streekpost misschien een
lange paasvakantie had?
• Veel postabonnees na 2
weken nog niet de G&T in de
bus hadden?
• Hoewel de G&Tze wel optijd
op de bus gedaan heeft?
• Kreeg u ook deze krant veel
te laai bel dan naar de streek
post (tel.: 0595-431947 of
www.streekposl.com)
• Er van 21 april tot 27 april
een 16-jarig Turks meisje inThe
singe verbleef? (Annemiek Ha
vinga's uitwisselingspartner uit
Istanbul)
• Annemiek daar zelf ook een
week geweest is? (G&T goes
International!!)
• Het kindertheater o.l.v Richt
Bouma zowel in Garmerwolde
en Thesinge druk bezig is met
de toneellessen?
• Erop9 juni een voorstelling is
in De Leeuw in Garmerwolde
van beide groepen?
• U in de volgende krant daar
meer over kunt lezen?
• Opvrijdag 15 juni Mieke van't
Hoog een zang introductieavond
in Thesinge organiseert?
• Onder leiding van een zang·
docente we lekker kunnen zin
gen?
• Wie weet er genoeg enthou
siasme is om in september ver
der te gaan met een echt
koor(tje)!?
• Meer informatie in de vol
gende G&T volgt?

ver zo rg de vu et en kom en \ er der

Ook voor de zonnebank

Prunusstraat 51
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 573698 9
~ta rlcn Ossen tjuk

Henk Vliem

het dorp gaat met de tijd mee.
"Veel huizen hebben nieuwe
bewoners. Die hebben leuke
ideeën, andere interesses en
een nieuwe kijk op de toe
komst". aldus Mieke. "De oude
verenigingen worden kleiner en
besturen hebben moeite om
nieuwe leden te vinden. Activi·
teiten nemen niet of nauwelijks
meer toe:

Dus dan komt onvermijdelijk de
vraag: "Wat wil Garmerwolde nu
met Dorpshuis De Leeuw?" Bin
nenkort weten we meer als de
onlangs gehouden enquête ge
analyseerd is. Veelbelovend is in
ieder geval het feit dat meer dan
de helft van de Garmerwolders de
enquête heeft ingevuld. Dus er
gaat in ieder geval iets verande
ren. Wat precies is nog de vraag.
Volgens Mieke is dit dus hèt mo
ment om het stokje over te dra
gen. Een nieuwe voorzitter kan
met nieuw elan deze uitdaging
oppakken.

Administratieve ondersteuning
Aangiften omzetbelasting en loonheffmg

Personeels- en loonadministratie
Samenstellen van jaarrekeningen

Opzetten ondememersplarmen
Opstellen budgetten

Financiële adviezen

Dorpsweg 43 - 9798 PD Gannerwolde

T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl

Haveng~l-ccount

Kinderyogadocent afgerond en
geeft ze met veel enthousiasme
les aan kinderen en volwassenen.
Wil je meerweten, inschrijven ofde
folder?
Kijk dan op de website
www.shimayoga.nl. of stuur een
mail naar shimaya@web.nl en beI
len kan ook op 050-3021 51 5.

gen). De hele zomer van 1987
werd benutomeen grootscheepse
renovatie uit te voeren (o.a. een
geheel nieuw dak en entree). Door
keihard werken was reeds in sep
tember 1987 de verbouwing zover
gereed dat er een "Renovatiefeest"
gehouden konworden. SimonVen·
inga was inmiddels bereid gevon
den om voor de stichting het be
heer van Dorpshuis De Leeuw te
gaan voeren. (Voor Simon was dit
bekend terrein, want hij hielp de
toenmalige eigenaren al enige tijd
bij het beheren van het café.)

Anno 2007
Inmiddels is het twintig jaar later.
De tijden zijn veranderd en ook

Op woensdag 9 mei worden er
enkele proeflessen gegeven in de
gymzaal van Thesinge. Je kan
meedoen door je van tevoren in te
schrijven, wees er snel bij want vol
is vol. De kosten voor deelname
zijn deze dag tegen gereduceerd
tarief en zijn € 5,00 per kind.
De lessen zijn per leeftijdsgroep
ingedeeld, de leeftijd 4 tlm 8 jaar
van 14.00 tot 15.00 uur en de
groep van 9 tlm 12 jaar begint om
15.30 tot 16.30 uur. Na de les is er
alle gelegenheid voor meer infor
matie, vragen en inschrijvingen
voor de introductiecursus die start
op woensdag 23 mei.
De kinderyogalessen worden ge
geven door Anja Stuurman. Zij is
moeder van Mika, kunstenares en
daarnaast heeft zij een praktijkvoor

Energetische Natuurge
neeswijzen. Onlangs
heeft zij de Opleiding

(Foto: Anja Stuurman)

Hou je van spelletjes, zingen, tekenen, muziek, verhalen, dansen,
ontdekken en vooral héél veel plezier maken? Dan is kinderyoga
echt iets voor jou!!! Doe mee aan een proefles of schrijf je direct
in voor de cursus.

Spelend bewegen met kinderyoga

gen in het dorp, plus de meer
derheid van de dorpelingen,
kozen echter voor de optie: I

Café De Leeuw als Dorpshuis.
Na flink wat hoorzittingen en
het nodige lobby-werk, aldus
Mieke, ging ook de gemeente
overstag en was Dorpshuis De
Leeuw een feit. Financieel
mogelijk gemaakt door de com
binatie van een eenmalige sub
sidie van de gemeente, plus bij
dragen van andere subsidiege
vers, aangevuld met het oude
dorpshuispotje dat inmiddels was
uitgegroeid tot ongeveer 14.000
gulden en nieuwe fundraising.
Maar vooral ook mogelijk gemaakt
door een grote inzet aan zelfwerk
zaamheid. Eigenaar werd de op
30 december 1986 opgerichte
Stichting Dorpshuis Garmerwolde
(ompreciestezijn:op 15 april 1987
tekende het bestuur de koopakte,
dus deze maand precies twintig
jaar geleden). "Nou", zegt Mieke,
"je had dan wel het pand, maar er
moest nog heel wat aan gebeu·
ren!" (Kijk maareens goed naar de
fotoof graaf eens diep in jegeheu-
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Oorkonde voor Menno

Hillie Ramaker-Tepper

LANDBOUW
MECHANI5ATIEBEDRIJF

Qudman
Thesinge

Hovenstraa f 5 - 9797 Pl Thesinge
www.kingma.nu

gero fd@kingma,nu
050 3023813

Gee l een afdruk cooeou 
orig inee l en persoonlijk!

Gerard Kingma
reis- en natuurfo to grafie

t Grorllnger toncs ehoc op z'n rnooet

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

machine en tractorpark

Bezoek de webs ite voor het laatste
rueows ol/er wo rkshops en exposities

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Blink nog heel veei goede jaren in
Loppersum.

déwinkelvoor ol uw
Ondergoed -lingerie

Beenmode. Badmode
Namtmode&

Damesmode moot36 tlm58

losje
BEENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

Wij wensen zijn opvolger, Eitje van
Huis, veel succes en de familie

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 5418995

Voorzitter Jan Wigboldus overhandigt Menno Blink een afscheidsbloe
metje. (Foto: Henk Remerie)

an. Mor schrieven, dat wil nait ..,

Wie wonen nou in n mooi hoes in
Loppersum; in n aanleunwonen, n
beheurlek ènd vant gebaauw. Van
oet de koamer kieken wie net te
gen Van Houten aan (de begrafe
nisondernemer). Wie bennen der
hartstikke content met: groot en
roem. En t hoes in Gaarmwól is
verkocht.
Wie hemmen der twij dochters
wonen en stonden al joaren in
schreven. Wie hemmen der laank
tegen aanhikt. mor op nduur moi je
wel.
Veur dizze aovend zee Kees (Jan
sen): 'Ikhaal die wel op.' En zo ben
ik dus hier. Mor dat kin netuurlek
nait altied. Nou wie verhoesd ben
nen. mot ik ook tau t bestuur oet,"

nog steeds handmatig gegraven.)

Ik ben t riebewies zo'n6jaar kwiet;
ik stoa al joaren onder controle
van t zaikenhoes . Via Visio in
Hoaren kreeg ik n verriedboare
loep, mor op n duur kon ikdeur dij
loep de kraant ook nait meer le
zen. Dou zeden zïn Haaren: 'Daar
zeilen we wat aan doun.' t Leek
wel n computer! 'Kin jedat lezen?'
Bèst! Dat was geweldeg! Binnen
drij weken haar ik dij in hoes sto-

"Ik mag altied wel over t besturen;
ik heb ter ook hal veul veur doan.
Dou kinder naar schoul gingen,
wer ik secretaores van t schauibe
stuur. Ik heb ook nog in Dörpsbe
langen zeten ... En indevisclub ...
dou ik 45 jaar secretaores wèst
was, hemmen ze mie erelid mokt.
Dat was in 2004. Ik mos der wel
met opholden, omdat ik t nait meer
zain kon. Dat van ik hal slim. Ze
bennen eerst naar Lewenborg
gaan en loater naar Selwerd. Nou
is de club weer terug in Gaarmwól ,
en dat héurt ook zo.

Dhr. Blink kijkt met plezier terug op
zijn bestuurdersleven; hij vindt de
Uitvaartvereniging een fijne orga
nisatie. Bijna verontschuldigend: "Ik
zat gewoon in t bestuur; gain func
tie of zo ..."
Net of die mensen er niet moeten
zijn! Bovendien werd hij. aldus de
voorzitter, ook nog een tijd alscon
tactpersoon van de vereniging ge
noemd ...
"Ik mos hier welais achteraan, en
daar achteraan. Groaven, dij ver
vallen warren ... Geregeld kwam ik
even over t veld. n Kerkhof is gain
voelnis: n bult bloaren of aander
ófval heurt der naitl"
Zoals zo vaak bij zulke gelegenhe
den worden er nog wat herinnerin
genopgehaald aandiegoede oude
tijd, o.a. aan Wietse van Duinen.
"Dij fietste vrouger met n jonkje
veur op fiets deur t dorp en keek
wèl of binnenkört welais oet tied
kommen konden. Hai legde din
bloaren op t stee van t graf ... din
bevroor t nait en kon e beter met
schop in grond kommen ." (Ook
vandaag dedag worden de graven

Op de vergadering van de Uitvaartvereniging Garmerwolde d.d.
27 maart jl. heeft de Bg-jarige Menno Blink met pijn in het hart
afscheid genomen van het bestuur.
Ik herinner menoggoed dat Hielkevan Dijken enMenno Blink hun
25-jarig jubileum vierden. Zij waren op slinkse wijze naar het
dorpshuis gelokt en werden verrast op een gezellige bijeenkomst
en een leuke attentie. Maar nu is het lijd om afscheid te nemen •.•
En, raar maar waar: alleen als je het bestuur gaat verlaten, krijg je
van de landelijke vereniging een oorkonde.

Zaterdag 31 maart jl. was het feest op de Geweideweg. De paarden
man in hart en nieren werd die dag 50 jaar. Deze keer stond er geen
pop in detuin maar een "paard met suiky". Johannes proficiat met deze
mijlpaal en op naar de 100 jaar. (Foto: Henk Remerie)

Johannes Strootman 50 jaar
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Wie zijn die mannen met de Oranje sjerpen in Thesinge?
Probeer een buitenlander maar eens uit te leggen wat Koninginnedag betekent in Nederland. Hoe doe je dat. "Tja, dan vieren we de
verjaardag van onze koningin". Vervolgens moet je uitleggen dat de koningin niet jarig is op 30 april, maar in januari. Of we dan
allemaal bij de koningin op visite gaan en een taartje eten? "Nee, we doen spelletjes met elkaar!" Heel Nederland aan de spelletjes?
Wie organiseert dat dan: jawel, de mannen (en vrouwen) met de Oranje sjerpen! De bestuursleden van de Oranje verenigingen en
comitésdie overal in Nederland bestaan. Wie het woord Oranje vereniging "googlet", krijgt maar liefst 30.300 hits, enelke pagina opent
met prachtige oranje banieren en vaderlandslievende teksten.

Leden van het Oranje Comité Thesinge. Achter vlnr: Martijn Bol, Alex
Mol/ema, Kor van Zanten, Jelle van der Veen en Appie Ridder. Voor
vlnr: Jo Schuppert, Menko Ridder, Jaap van Zanten. Lammert Pleiter
ontbreekt op de foto. (Foto: Wolter Karsijns)

Anno 2007 bestaat hel Oranje
Comité uit negen leden (Jo Schup
pert. Jaap van Zanten, Kor van
Zanten-Jzoon,AppieRidder, tarn
mert Pleiter, Jelle van der Veen,
Alex Mollema, Martijn Bol en Men-

ten in ons dorp, en ook deaanwe
zigheid van vele oud-Thesingers
op 30 april wordt door de organi
satie erg gewaardeerd.

Bang voor de toekomst van Ko
ninginnedag in het dorp zijn ze
niet, onze mannen zonder oranje
sjerpen. "Natuurlijk is het een
moeilijk teorganiseren feest. en is
het niet gemakkelijk de kinderen
van groep 1 tot-en-met de aller
oudsten van ons dorp, en alles
wat daar tussenin zit allemaal te
vredentestellen", vindtAppie Rid·
der, inmiddels ook al weer tien
jaren lid van het Oranje Comité. In
dat opzicht was het makkelijker
toen de school nog actief mee
deed aan het organiseren van de
activiteiten voor de kinderen.
Daarnaast zijn er steeds meer
mensen die Koninginnedag bui
ten het dorp vieren, want de com
binatie Koninginnedag, 4 en 5 mei
levert voor veel mensen een aan
trekkelijke aaneenschakeling van
vrije dagen op, die je ook elders
kunt doorbrengen. Echter, de
mannen weten het steevast: "Ko
ninginnedag blijft" en zo hoort het
ook!

den thuis vergaderd wordt om de
kosten te drukken.

Toen de heren 25 jaar geleden
begonnen was er niets. De vrou
wenvereniging deelde knakworst
met ranja uit ophet schoolplein en
's middags was er stoeltje dan
sen. Door de jaren heen is het
feest veranderd. De catering is nu
in eigen handen, hetgeen voor de
broodnodige inkomsten zorgt. Ook
is de oranje enveloppe geïntrodu
ceerd,die medio april bij alle The
singersinde brievenbus rolt (maar
niet zo berucht is als de blauwe
enveloppe!) . Ooit had WWK op
Koninginneavond een uitvoering.
Toen dat stopte, is het Oranjebal
geïntroduceerd, maar zoals aan
alles, kwam ook daar op een goed
moment door gebrek aan animo
een einde aan. "Het is een uitda
ging steeds weer iets nieuws te
bedenken. Vooral de jeugd van
zo'n jaar of 15-1 6 in Thesinge te
houden is moeilijk, want de Stad
trekl enook de Crazy Races in ten
Boer oefenen een enorme aan
trekkingskracht uit.' Jammerge
noeg heeft de Gemeente Ten Boer
de Skelter races in de kern van
ons dorp verboden.want daar bleef
iedereen wel voor thuis. Ook de
ballonvaart in 1999 hield de The
singers op Koninginnedag in het
dorp. Het comité voelt zich elkjaar
gestimuleerd door het bezoek van
de burgemeester aan de activitei-

Ebel en Arend stapten zo'n 25
jaar geleden op een vrijdagavond
de kroeg van Dora binnen, waar
op dat moment toevallig het Oran
je Comité vergaderde. Op het mo
ment dat ze binnenstapten, was
juist de bestuursverkiezing gaan·
de en zoals dat vaker gebeurt in
Thesinge werden ze terstond aan
gewezen als de vrijwillige opvol
gers van Derk Apoll en Roelf Jan
sen, Het Oranje Comité heeft lang
op vrijdagavond bij Dora verga
derd, Een Koninginnedag vergt
zo'n 6 tot 8 vergaderingen en heel
wat werk tussen de bedrijven door,
Vanaf januari wordt er twee keer
in de maand vergaderd tot in de
late uurtjes. Na afloop van de ver
gadering werd er vroeger geknob·
beid. "Is heel lang zo geweest",
voegt Ebel er aan toe, alhoewel er
heden ten dage bij de bestuursle-

de jaren heen, dwz van 1938 Um
1945, want daarna houdt het
schriftje op, Eigenlijkbeschrijft het
schriftje slechts drie jaren: 1938,
1939 en 1945, want indeoorlogs
jaren zijn er geen activiteiten ge
weest.

"In Thesinge dragen we geen
oranje sjerpen. Die hadden we
vroeger wel, maar we weten niet
meer waar ze zijn. We hebben nu
oranje corsages en daar doen we
het mee", vertellen Ebel Vaatstra
en Arend Kol. Appie Ridder voegt
daar aan toe, dat ze ook aardig
aan de prijs zijn om opnieuw aan
te schaffen. Ebel en Arend zijn dit
jaar uit het Oranje Comité Thesin
ge gestapt, na 25 jaren trouwe
dienst. Ebel straalt van trots wan
neer hij vertelt hoe het Oranje
Comité er nu voorstaat in vergelij
king met 25 jaar geleden. Het co
mité is financieel gezond, heeft
een goede reserve en flink wat
eigen bezittingen. Dat mag ook
wel , want de begroting van een
Koninginnedag in Thesinge be
loopt al gauw zo'n 9000. Alshet
op Koninginnedag de hele dag
regent, schiet je er zo maar geld
bij in. Of zoals in 2001 , toen alle
buitenactiviteiten afgeblazen wer
den vanwege de MKZ crisis en er
een beperkt programma gedraaid
werd in het Trefpunt. In hun eer
ste jaren als bestuurslid, moesten
beide heren nog wel eens een
aanzienlijk geldbedrag zeil voor
schieten om Koninginnedag in
Thesinge te financieren, maar dat
is tegenwoordiggelukkig niet meer
nodig.
Arend heeft een grote dokterstas
bij zich. waarin zich het archief
van het Oranje Comité bevindt.
Financiële overzichten, bonnetjes,
aantekeningen, krantenknipsels.
Jekunt het zo gek niet bedenken.
"De Oranje vereniging is 24 maart
1938 opgericht", weet Arend .
"maar op een goed moment is de
vereniging opgedoekt en nu zijn
we een comité". Uit de tas komt
een klein bruin schriftje tevoor
schijn, met daarin het handge
schreven reglement van de Chris
telijke Oranje vereniging "Beatrix"
te Thesinge. Het doel der vereni
ging is door het houden van lezin
gen en het organiseren van fees
ten, liefde aan te kweken voor het
Oranjehuis en door gepaste feest
vreugde God te danken voor zijn
leiding met Nederland en Oranje.
In het schriftje staan ook de na
men van de bestuursleden door
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Leden van het Oranjecomité Garmerwolde:
Achter vlnr.: Betty Visscher (voorzitter), Manuel Hindriks, Miranda
Ubels, Steven La Bastide en Jacob Arends (penningmeester) . Voor
vlnr.: Jan Wil/em van Gellen en Janlje van Bruggen (secretaris). (Foto:
Henk Remerie)

Koninginnedag in je dorp
een mooie herinnering voor later
Op Koninginnedag een feest in je eigen dorp, dat is toch gewel
dig, vindt Betty Visscher, voorzitter van het Oranjecomité Garmer
wolde. "Ik herinner me nog heel goed datik hetvoordeeerste keer
meemaakte hier in hetdorp. Met mijnkind in hetzitje aan het stuur
fietste ik achter de muziek van de Harmonie en de optocht aan."
Inmiddels viert Garmerwolde het feest op veel kleinere schaal.
Hoe kijkt Betty daar tegen aan en hoe ziet zij de toekomst van
Koninginnedag?

Anne Benneker

• Gezocht:
Gastouderbureau Tante Muis is
op zoek naar een leuke creatieve
gastouder voor twee kinderen (7
en 10 jaar) ineengezin inThesin
ge. Opvang op dinsdag 15.15
18.15 en woensdag 12.30-17.30.
Vergoeding € 9,- per uur. In bezit
van auto, niet rokend, gek met
dieren.
Tevens hebben wij een groot be
stand aan gastouders bij u in de
buurt, zoekt u opvang of wilt u
opvang registreren, bel dan!
Gastouderbureau Tante Muis, EI
brich Oomen I Marieke Dijkema;
0596-573414 I 0596·573443.
www.gobtantemuis.nl.
• Te koop:

Porta Potti 60 voor € 5,-
Sub-woofer Eltax, ingebouwde

versterker en filters ~ 75W,afm.30
x 30 x 34 (hl cm, kleurgrijs, € 5,-.

Stevige werktafel met stalen
poten, afm. 70 x 150 x 84 (h) cm:
€ 15,-.
Henk Vliem, 050 541 6341.
• Te koop:
Twee gelijke, zogenaamde"breek·
fietsen". Goed onderhouden.
Merk: "kynasr . Heel simpel intwee
delen uiteen te nemen en in de
auto te vervoeren.

ideaal voor de vakantie!
24 inch wielen
complete verlichting (dynamo)
goudkleurige lak
goede banden

Vaste prijs (contant): € 60,' per
stuk. Liefst samen in één koop
voor € -100,' . Tel. 050-541 44 72.

5

ners van Garmerwolde de envelop
met de oranje brief door de brie
venbus. In die brief staat het pro
gramma voor Koninginnedag en
een verzoek om een financiële bij
drage. "Er wordt nog altijd goed
gegeven, daar zijn we als comité
erg blij mee. Blijkbaar dragen veel
mensen het feest een warm hart
toe, ook als ze er zelf niet aan
deelnemen. Het Oranjecomité gaat
door zolang er mensen zijn die het
feest willen organiseren. Gelukkig
zijn die er nog altijd en hebben we
ook weer nieuwe leden. Zolang de
kinderen het leuk vinden, blijven
we Koninginnedag vieren in Gar
merwolde. Aan mijn eigen kind zie
ik hoeveel plezier hij heeft beleefd
aan de feesten in het dorp. Datzal
ook voor andere kinderen gelden.
Dat is toch een mooie jeugdherin
nering?"

Stoomfluitjes

Hoe lang nog?
leder jaar in april komt bij de inwo-

Helemaal stuk
Betty heeft de afgelopenjaren veel
plezier beleefd aan het werk in het
Oranjecomité. "Mijn motivatie was
dat ik ietswildedoenvoor het dorp.
Alsjein eendorp woont, moetjeer
ook iets voor doen, vind ik. Dit is
eenheel concreteklus. Jebegintin
januari met elkaar na te denken
over de invulling van het feest enje
werkt toe naar de dag zelf. Daarna
ga je evalueren en dan is het ook
weer klaar. Verder houd ikgewoon
van leestjes vieren en orçanlsa
ren. Het isecht leuk om samenzo'n
dag op poten te zetten. 's Avonds
zijn we altijd helemaal stuk, maar
voldaan."

niet zo groot, als je ziet dat de
kinderen en ook hun ouders veel
plezier hebben, dan is wat mij be
treft het doel bereikt. Daar doe je
het voor."

Kijken naar wat kan
"Ik spreek voor mezelf hoor", be
nadrukt Betty aan het begin van
haar verhaal. "Het wordt steeds
moeilijker mensen warm te krijgen
voor Koninginnedag. Ik denk dat
het metde tijdgeesttemakenheeft.
Er iszoveel vertier buiten het dorp,
de stad trekt natuurlijkook. Ensinds
een aantal jaren geleden de mei
vakantie is ingevoerd merk je dat
veel mensen met Koninginnedag
op vakantie zijn. Eengroteoptocht,
zoals we dat vroeger hadden, dat
kan niet meer. Envoor eenOranje
bal krijg je de mensen ook niet
meer de dansvloer op. Je moet
daar niet boos om zijn, niet met
wrok terugkijken. Je moet vooral
kijken naar wat wel kan. We heb
ben daarom op een gegeven mo
ment onze verwachtingen lager
gesteld. Er is nog wel een pro
gramma voor het hele dorp, met
voor elkwat wils, voor jong en oud,
maar we richten ons nu vooral op
de kinderen.Ook al is de opkomst

HenkBusscher

Wij wensen het Oranje Comité
niet alleen dit jaar maar ook in de
toekomst alle succes toe om dit
sfeerbepalende dorpsfeest in ere
te houden!

Dit jaar geen oranje sjerpen of
corsages voor Ebel en Arend. Ze
gaan genieten zonder zorgen van
wat het Oranje Comité ons op 30
april voorschotelt, alhoewel ze
beiden moeite zullen hebben zich
niet met de organisatie te be
moeien. "Wezoudeneigenlijkweer
eens een Koninginnedag moeten
doen met al die oude spelletjes
van vroeger", opperen ze beiden,
om daar direct aan toe te voegen
"Oh nee, we zitten nietmeer in de
organisatie." Tot slot van mijn ge
sprek met deze oudgedienden,
vraag ik ze "Voor wiehebben jullie
het al die jaren gedaan: voor de
Koningin of voor het dorp?" Zon
der een secondeteaarzelen klinkt
het uit twee verbaasde gezichten
"Voor het dorp natuurlijk!"
Wanneer ik Appie Ridder dezelf
de vraag stel, krijg ik een iets
ander antwoord: "Voor de konin
gin en hetdorp natuurlijk, wantwe
mogen best trots zijn oponze ko
ningin", en daarmee staat Appie
net iets dichter bij de originele
doelstellingen van de Christelijke
OranjeverenigingBeatrixdan Ebel
en Arend.

Zus Ridder, Johan Mollema en
Alwia Kol).
Tot mijn verbazing zitten er alleen
maar mannen in het bestuur. "Tja,
pogingen om vrouwen in het be
stuur te krijgen zijn tot dusver ge
strand", legt Appie Ridder mij uit,
"en dat komt natuurlijkomdat een
vergadering eigenlijk een avondje
uit is voor mannen, een soort
mannenavond". Duidelijk!

ko Ridder) en heeft het steun van
vier vaste vrijwilligers (Menno en



De veren iging Dorpsbelangen Thesinge organiseerde op 7 april
een gezellige middag met activiteiten voor jong en oud.

Pasen in Thesinge
Eieren zoeken en noten schieten

Helaas, Martin Wieringa verlies twee noten. (Foto: Wolter Karsijns)

AI met al een heel geslaagde mid
dag met een heerlijk voorjaars
zonnetje, volgend jaar weer?
Iedereen hartelijk dank

Hetty van Linge

plein. De 24 deelnemers mogen
onder aanvoering van Jakob van
der Woude in een aantal rondes
latenzien wie debeste is. Het blijkt
niet zo gemakkelijk om de noten
goed te raken en dat houdt de
spanning erin. Uiteindelijk scoort
Wilma Wieringa bij de dames met
4 punten het hoogst en Jacob van
Zanten bij de heren met 9 punten.
Beide winnaars gaan naar huis
met een heerlijke chocolade trak
tatie.

prinses met domme Hans trou
wen. Ze leefden nog lang en ge
lukkig.

Ondertussen kunnen de volwas
sen noten schieten ophet school-

Na het sprookje gaan dekinderen
eieren zoeken, groep 1 en 2 on
der begeleiding van twee grote
paashazen. De oudere kinderen
gaan het dorp in en mogen in zes
tuinen zoeken. In elke tuin zijn
meerdere kleuren eieren verstopt,
elke groep zoekt zijn eigen kleur.
De kinderen doen allemaal erg
enthousiast mee en er worden
284 eieren gevonden. De paas
haas heeft de eieren goed ver
stoptwant er blijven nog 36eieren
in de tuinen liggen.

toch hout voor de kachel komen.
En, ubegrijpt het al, domme Hans
heeft meer geluk. Hij ontmoet een
oud manneqe waar hij zijn brood
en drinken mee deelt, de oude
man wijst hem een boom aan.
"Hak deze boomom en neemwat
je tussen de wortels vindt mee
naar de stad, naar het paleis van
de koning. "
Trots gaat domme Hans op weg
naar de stad en de stoet wordt
steeds langer. Als domme Hans
eindelijk met zijn stoet bij het ko
ninklijke paleis aankomt, hoort hij
de prinses heel hard huilen. De
koning had bekend gemaakt dat
wie zijn dochter aan lachen zou
maken met haarmag trouwen. Op
het momentdat domme Hans met
zijn bontegezelschap voorbij komt
barst de prinses in lachen uit. De
koning is echter niet van plan om
zijn dochter zomaar met domme
Hans te laten trouwen. Er moeten
eerst nog een paar moeilijke op
drachten vervuld worden waarbij
alle kinderen in de zaal geweldig
meehelpen! Dan kan de koning
niet meer weigeren en mag de

Er was eens..........een houthak
ker met drie zoons en de jongste
zoon heet domme Hans. Als de
houthakker ziek is stuurt hij zijn
oudstezoon naarhetbos om hout
te hakken. Endan , ja dan
gebeuren er geheimzinnig dingen,
hij raakt zijn voet met de bijl en
moet zonder hout naar huis. Ook
de tweede zoon krijgt een myste
rieus ongeluken keert zonder hout
terug naar huis. Dan is domme
Hans aan de beurt want er moet

Als Menco van de Berg het ope
ningswoord doet zit de zaal vol
met ongeveer 80 kinderen.
Irene Plaatsman zal een variatie
op het "Zwaan kleef aan" sprookje
van de gebroeders Grimm vertel
len. Voordat het begint is het al
heel spannend want onder enkele
stoelen zijn briefjes verstopt. De
kinderen die een briefje hebben
mogen meedoen in het verhaal.
De een als paard de ander als
barones, boer of dief en natuurlijk
een koning. Ieder krijgt een kle
dingstuk of hoofddeksel passend
bij de rol.

Pasen in
ûarnerwelde
Eieren zoeken
Meer dan tien jaar was het een
goed gebruik dat de paashaas
zijn eieren verstopte bij de familie
Arends aan de Grasdijkweg. Het
was er altijd heel gezellig.
Dit jaar werd de organisatie over
genomen door een aantal ouders
van school. bijgestaan door Mark
Ebeling, die de twee Paashazen
wisten te lokken naar de weilan
den van de familie Werkman aan
de Dorpsweg.
Alle kinderen uit Garmerwolde en
van de OBS Vm groep 5 waren
welkom om de eieren te zoeken.
Dat viel nog niet mee!
We zijn wel een dik uur zoet ge-

Iedereen heeft veel plezier gehad. (Foto: Jan Wil/em van Geffen)

bij de groten. Iedereen heeft veel
plezier gehad!
Dankjewel aan de familie Werk
man. de ouders, de kinderen en
de Paashazen. Tot volgend jaar!

IneHoejenbos

~~~.~- _. "~.~.~:~-.~.
'--'.j..' -_. -- -- - G~rmer......-old e .

Neuten schaiten 50 +
Op dinsdagmiddag 3 april was
het weer tijd voor het aloude
"neuten schaiten veur 50+" in
dorpshuis De Leeuw. De deel·
nemers kwamen niet alleen uit
Garmerwolde, maar ook uit Ten
Boer, Thesinge en de stad Gro
ningen. Het is altijd een sociaal
gebeuren, waarbij het meer om
het spel dan om de knikkers
gaat.

De uitslag luidt als volgt:
Groep 1:
1. Rika Boer , +33
2. Aaltje Reutelingsperger + 22
3. Anje van Dijken + 20
Groep 2:
1. Janna Star + 17
2. Jo Reinders + 4
3. Luikje Venema + 2

Zoals u ziet is Rika Boer uitThes
inge de onbetwiste winnaar!



De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voorinbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

~..........B__U......RINGA

CAIEi"

CAIEi"

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Dames &

Herenkapper

mét afspra ak!

{050) 3022151

Luddcstraat 6
9797 Pl\-t Thcstngc
T (050)30Z1319
F (050)3021182
M Ob 5153377 2

financiële
administratie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomstenhel as ting

Uw adres \ "OO t :

.IJm'.'""," '· Ritsema
C"'IJl-/" sting.;(li'il'.Ihum I

T en Boel"'

haarstudio

solitai

Wigboldstraat 8 • Tan Boer

N \c'lbel"wke" ij
Gespecialiseerd in

boekenkasten& tafels
Antiekrestauratie&meubelreparatie

Bezoek opma. ~m vr. na(teL) afspraak
zaterdagsbentudegehele dagwelkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B. v

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
~~

Sffli t
LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECAVerbind ingsweg 19

9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

kiww.

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 ·5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJ DAM
KEUKENS & VLOEREN

N IJDAM
WOONWINKEL

uDA=.' _
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Voo~aarsvergadering Dorpsbelangen Gannerwolde
De zaal was zoals altijd weer goed gevuld. De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom en
opent de vergadering. Vervo lgens wordt het woord gegeven aan Gerrie Zeedijk voor de notulen van
de najaarsvergadering. Altijd weer verrassend om te merken wat je alweer bent vergeten in zo'n
halfjaar.

Het silhouet van onze dorpen
staat in ons geheugen gegrift.
Van welke kant je Garmerwolde
of Thesinge ook benadert, onze
skyline laat zich moeiteloos in al
zijn landelijke schoonheid uitte
kenen, compleet met bebording
en bewegwijzering: het vertrouw
de beeld van onze heerlijke boe
rendorpen.

Fredje Bouma

Bezendmasting
Laatst berichtte de Noorder
krant dat de gemeente Ten
Boer de 'randen van de dor
pen' in de gemeente wil laten
onderzoeken. Het 'streekeige
ne' moet behouden worden en
daarom gaan drie organisaties
bekijken wat een gave dorps
rand is en waarom. Fredje be
gaf zich ook even op de rand.

Maar de idyl lische dorpsrand van
Thesinge issinds kort ernstigver
stoord. Neem nou dat prachtige
uitzicht als je via de Eemshaven
weg Thesinge nadert.
Vanaf het viaduct bij Zuidwolde
zie je de dubbele schuur al van
voorheen Boer Dijk en de molen,
meteen gevolgd door de kluit
bomen rond het kerkje.
Sinds kort wordt dit alles echter
verstoord door een spuuglelijke
zendmast. die boven alles uittor
ent, enals jepech hebt blikkert hij
ook nog in de felle zon.
Trouwens van welke kant je The
singe ook nadert, je blik wordt
onmiddellijk getrokken door de
Mast. Van mooie randen kan
geen sprake meer zijn, die mast
verpest alles.

De gemeente heeft de Fotoclub
Garmerwolde gevraagd om onze
dorps randen te fotograferen. Als
die foto's gepubliceerd worden.
zal duidelijkworden wat het meest
opvallende kenmerk in het sil
houet van Thesinge is: een lelijke
ijzeren mast. En daar is niks
streekeigens aan.

Vluchtelingenzorg

Rondvraag en sluiting
Tot mijn verwondering blijken er
dit keer geen Rondvraag-vragen
te zijn. Dus de vergadering wordt
gesloten .

Alle geverbedankt voor ugift.
Collectanten bedankt voor u
inzet. De opbrengst dit jaar is
€ 205 In Thesinge.

Henk Vliem

heidsonderzoek voor de realisa
tie van een minicamping en ha
ventje. Eén en ander zou dan op
het land van Piet van Zanten ko
men, ongeveer tegenover Dorps
huis De Leeuw.
Verder heeft de constructie van
het aquaduct in Het Geweide het
begeven:de sloot isonlangs leeg
gelopen. Van de zomer zal er ver
der gewerkt worden aan Het Ge
weide. Er is inmiddels subsidie
toegezegd.

Dorpsommetjes (struunroutes)
Maartje Kiep, projectmedewerk·
ster bij de VGD (Vereniging Gro
ninger Dorpen) verteltaan de hand
van reeds gerealiseerde omme
tjes (bi jvoorbeeld 'Wandelen in
Westerwolde') wat er allemaal
komtkijkenomzoietsvande grond
tetillen. Vervolgens laat ze opeen
kaart zien welke mogelijkheden er
zijn voor ommetjes rond Garmer
wolde. Helaas, zo meldt ze, is
Garmerwolde net niet in de prij
zen geva llen bij de onlangs afge
sloten oompetitie "Bedenk een in
teressant en realiseerbaar om
metje rond uw dorp". Ton Bouchier
en Jan Havenga hebben namelijk
aan die competitie meegedaan
met hun voorstel "Het Geweide
Pad". Die struunroute zou dan
langs het Kardingermaar gaan
lopen vanaf bijvoorbeeld Het Be
vrijdingsbos naar Thesinge. Jan
en Ton presenteren vervolgens
aan de hand van een dia-show
wat voor een prachtige (en inte
ressante) locatieste zien zijn langs
die route. En wat er nog aan werk
nodig is voordat dit dorpsommetje
werkelijkheid kan worden.

Omgevingsplan
Momenteel loopt er een haalbaar-

zeer geslaagde "oudhollandse
kroegavond". En vanavond zal dit
tekort ongetwijfeld nog verder te
ruggebracht worden want de op
brengst van "het rad van fortuin"
komt volledig ten goede van de
kas van de feestweekoommissie.
Gezien de verrassende en origi
nele prijzen gaat dat vast wel luk
ken, denkt hij.

Dorpshuis
Mieke Well ing, de voorzitter van
de Stichting Dorpshuis Garmer
wolde vertelt dat dit de laatste
keer is dat zij in deze vergadering
van Dorpsbelangen verslag doet
over het wel en wee van het Dorps
huis. Zij stopt namelijk komende
maand met haar voorzitterschap.
Mieke geeft inhet kort weer wat er
allemaal is gebeurd in de twintig
jaar dat zij aan het roer van het
Dorpshuis heeft gestaan. Vanuit
het niets is Dorpshuis De Leeuw
opgebouwd. En al die jaren zelf
standig. En dat moeten we als
dorp zo houden, zegt ze. Maar
dan moeten we er wel met z'n
allen voor gaan!

Bestuursverkiezing
Herman Huiskes komt het bestuur
versterken. Gerrie Zeedijk wordt
voor een volgende periode herko
zen, evenals Jan Wigboldus, zij
het dat Jan zich slechts voor een
periode van acht maanden be
schikbaar stelt.

Lekker de lekkerste !
---'f----~.~-----

~

Oliebollen

Ingekomen stukken en medede
lingen
Bij het agendapunt ingekomen
stukken / mededelingen meldtJan
Wigboldus onder meer:
• Meerstad : het projectbureau
heeft alle nog openstaande vra
gen beantwoord. Onder andere
wordt gesteld dat Garmerwolde
zich geen zorgen hoeft te maken
over een toekomstige verkeers
congestie bij de stoplichten van
Ruischerbrug. Meerstad·verkeer
zal de voorkeur geven aan een
meerdirectere route naar de ring
weg via de Driebondsweg.
• Afgelopen week is er bij SC
Technology een sloot vervuild met
restanten rioolslib. Dat kwamdoor
een constructiefout in het afval
waterafvoersysteem. Momenteel
wordt uitgezocht hoe ernstig de
verontreiniging is en wie de schul
digen zijn. Het moet Jan van het
hart, zegt hij. maar Garmerwolde
wordt er zo langzamerhand moe
van.Er is altijd wat!
• De feestweek zal dit jaar op 7
en 8 september worden gehou
den. Met een spooktocht, een
survival-tocht op het Damsterdiep
en nog veel meer.

Jaarverslag 2006
Het volgende punt is het jaarver
slag 2006 met vervolgens de fi
nanciële verantwoording. Uit het
overhandigde overzicht blijkt dat
de feestweekoommissie vorig jaar
met een tekort is komen te zitten.
Dit tekort, zegt Jan, is inmiddels al
weer deels aangevuld door een
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

lES
Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevel reiniging
• Impregneringen

P~KU'L
';'#l~l(d,:ttfJd #;19c,J
Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(OSO) 5421890
F(OSO ) S423778
Iwww.ku llreiniging .nl

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particu l ier
handel in :
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazi}nwagens
• Palletwagens
• Kantoorlcasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

HOfSTEDE-
'I5CHILDER5 v.o.f

\~ ~ d?

\~7 \f\~~ ' _\ ~. :~::7. f

' , - ~" ; I\ \ ...... .
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G.N. Schut terlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon aso -3021957

Fa" aso -3 0 21574

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

Installatiebedrijf
THESINGE V.O.f.
Verbind ingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra • Gas • Water . C.v. • Zink. Dakbedekking

M . R itsema - Be d u m - T (050 ) 3 0 10735
K. V.d . Ve e n - Kolh am - T (0 59 8) 39 3 5 04

terk in senioren fauteuils
.
~7,

Bij ons een grotekeus ~~jt'
uit diverse modellen! Ifi=
Ook fauteuilsmet opstaphulp. 'fli

r-. 'G~\
I 0 I SlAGTE({~
WONINGINRICHTING SINDS 1932

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

Showterras 3000 m2
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Op maandag 16 april bezocht een delegatie van de kernen uit de
gemeente Ten Boer de nieuwbouw van het Martini Ziekenhuis.
Hierbij proberen wij u een indruk te geven van het nieuwe zieken
huis.

Het nieuwe Martini Ziekenhuis...
komt eraan!

Expositie FotoGroepGarmelWolde

Maar dan hebben we ook prachtig
nieuw, licht, kleurrijk , warm en
open gebouw , een zeer bijdetijds
ziekenhuis van de allernieuwste
technische snufjes voorzien en kan
Groningen en het Martini Zieken
huis weer 40 jaar vooruitl

Wie ook belangstel ling heeft voor
een rondleiding kan dit regelen
via : rondleidingen @mzh.nl of
bellen met 050 5245624 maan
dag Vm woensdag 10.00 -12.00
uur.

Susan de Smidt

Er komt een nieuwe parkeergara
ge met ruimte voor 1200 auto's.
Omdat de afstand tot de hoofdin
gang vrij groot is, zullen golfkarre
tjes worden gebruikt voor vervoer
van mensen.
Nog wat weetjes:
Verzorgingsgebied 260.000 inwo
ners, Specialismen 29, Medewer
kers 2350, Specialisten 143, Op
names 45.1 50 (20.650 dagbeh.)
Polikliniekbezoeken 281.000, Bed
den 635. Kosten van het nieuwe
ziekenhuis: 170 miljoenl

gemaakt worden, in kantoorruim
te veranderen, er kan zelfs een
hele afdeling van functie verande
ren.

FotoGroepGarmerwolde, houdt wederom voor de 7e maal haar
jaarlijkse foto-expositie op 12, 13 en 14 mei aanstaande in de kerk
van Garmerwolde met als thema " Impressies' . We kunnen foto
werken bewonderen van 9 fotografen tw. Cheryl Hoekstra, Janet
Jansen , Els Knol-Licht, Paula Dune, Gerrit ter Veer, Jan Noordhof,
Henk Tuinema, Jan Knot en Auke Kuipers.

Alle onderdelen voor indeling en
inrichting zijn prefab, erkomt zelfs
geen likje verf aan te pas. alles
komt kant en klaar binnen. Het
ontwerp volgens IDF principe won
zelfs een prijs. IDF betekent in
dustrieel, demontabel en flexibel.
Zo is het mogelijk om goed in te
spelen op veranderingen in de
toekomst en zal het nieuwe ge
bouw niet snel alweer verouderd
zijn.
Patientenkamers kunnen kleiner

lichtinval. maar wel zo dat het er's
zomers ook nog goed uit te hou
denis. Inhet nieuwe gebouw is30
% meer daglicht dan normaal.Ook
is er veel met kleur gewerkt, het
kleurontwerp is van dezelfde man
die zich ook met het Groninger
Museum bezighield, Peter Struy
cken.
Langs de gevel aan de Paters
woldseweg is een dubbele glazen
wand aangebracht om het ver
keersgeluid te weren.
Het gebouw bestaat uit twee lan
ge vleugels met daar tussenin
ruimte voor een grote tuin die i.s.m.
Natuurmonumenten wordt aange
legd. Ook komt er een (rolstoel
toegankelijke) wandelroute naar
de Piccardthofplas. Acute zorg
wordt gescheiden van de pIanba
re zorg, hetgeen rust brengt.

Wist u dat hartpatiënten extra be
hoefte hebben aan licht, vooral
daglicht? Daarom is de afdeling
cardiologie zo gesitueerd dat het
daglicht er optimaal naar binnen
valt. De helebouw van het zieken
huis, langgerekt en in Noord-Zuid
richting zorgt voor een optimale

seweg. Aan het eind van het na
jaar 2007 moet alles klaar zijn.

Aan alles gedacht
Uiteraard wordt er zeer zorgvul
dig gewikt en gewogen bijde bouw
van het ziekenhuis. Belangrijke
items zijn patiëntvriendelijkheid
(healing environment), milieube
wust, functioneel en flexibel.

Een ziekenhuis gaat gemiddeld
zo'n 30-40 jaar mee. Daarna is
het hopeloos verouderd, onbruik
baar en wordt het vaak gesloopt.
Dat is ook het lot van het Martini
Ziekenhuis aan de Van Ketwich
Verschuurlaan. Het gebouw aan
de van Swietenlaan zal, alhoewel
verouderd, nog zo'n 10-15 jaar
meegaan.
In 1996 fuseerden beide zieken
huizen, maar bleven op twee ver
schillende locaties gevestigd.
Zoiets heeft natuurlijk nadelen,
vandaar dat men erg blij is met de
bouw van een gloednieuw zieken
huis, waaraan nu al bijna drie jaar
gewerkt wordt, hetgeen goed
zichtbaar is vanaf de Paterswold-

Op 7 april jl. is RoelieDijkema 75 jaar geworden. Een leuke aanleiding
om haar als buren eens te verrassen. Roelie, is niet alleen een
betrokken buurvrouw, maar ook al jaren actief in en voor ons dorp. Zo
gaat ze namens Dorpsbelangen naar de nieuwe bewoners om kennis
te maken en een welkoms bloemetje aan te bieden. Tegelijkertijd
probeert ze de nieuwe inwoners warm te krijgen voor een abonnement
op de G&T express. We zijn haar daar zeer erkentelijk voor. Als buren
hebben we voor haar gezongen en gezellig een kopje koffie met elkaar
gedronken. We wensen Roelie nog vele gezonde en actieve jaren toe!

Hetty van Linge

De expositie zal worden geopend
door de heer Reint Jurjens. wet
houder van de gemeente Ten Boer
tevens oud-inwoner van Garmer
wolde op vrijdagavond 11 mei om
19.30 uur, waarna de expositie
voor de bezoekers is te bezichti
gen onder genot van een drankje
en een hapje. Voor deze happe
ning zijn alle inwoners van Gar
merwolde en Thesinge van harte

welkom. De expositie is zaterdag
12 mei van 's morgens 10.00 tot
18.00 uur geopend. Op zondag 13
en maandag 14 mei isde expositie
van 13.00 tot t7.00 uur geopend.
Deze expositie mag niemand mis
sen, wij verwachten veel bezoe
kers op deze prachtige locatie de
13e eeuwse kerk van Garmerwol·
de.

Auke Kuipers

AIsinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding enonderhoud

Ou de Rijksweg 11- 9798 PAGARME RWOlOE
T. (050) 541 65 01 - E(050) 54 1 92 68 - www.havenga.cam - infa@havenga.cam
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Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

cl) 050 - 5421615

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandelingvolgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

~ 4:;--
TOMMY

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

979B TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 541B610

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

Mcut"'vru/
M~
Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050· 5416272
wwwromarnico.nl

• Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

• Pensionslall ing

• Tevens Ierdekking:
debewezenNRPS-rijpaardhengst
Romanticaen deuniek goudgele
ponyhengst (1 .48m)
RomanficPopcornv. Romantica

Dames & Herenkapper
zonder afspraak!

..........15I.01UI
DtJISM& , ,..nuDAG:~. " AS U.II

ZATIIlDAGi: DUO -1 5.11UUIl.

Valckestraat 1 - Ten Boer

... B lo emb i nd e r i j

l~ Lurine Hooldweg 7DeU 9617 Al Herkstede ë

L~.. Tel.: 050 . 4040 79 1 •
,/ Fax: 050 • 4040859 •

" ,
-' ge5feci"'liseer~ ia ",Ue 'bl lJefnmwerkm

Bijons vindt ualles voorUIV fiets! J
Volop keuze innieulVe en gebruikte fietsen. "-
Leveroncier van o.o. Gazelle, Sparta. Rih, ~
Veeno, Sporto-/ON en loekie kinderfietsen~p"
Ook voorreparaties vanalle merken. 0
Koopmonsplein 18 . 9191 MA Ten 80er
0503021995· www lollweewielershop.nl t weewieIer sop

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging

Bavcnr IJgcl .~e~ 19
971710 Thesinge

050-302 1731

www.ncllian.nl

I-------

r-: l A/ , C El ll r E ( 1o. ...... NI" ,q ,( '/0,: ~

vc, T ';, f F Z'] fJ.G f '{i q :-- I,~ IJP E

AGRISHOP
divers in groenten & fru it

Directe boerderijverkoop
• groenten & fru it

• aardappelen ~
• scharreleieren

• vlees
• boeren znivel
• salades & 1'IIII II'IwM

• broo d
Dorpsweg 1 Garmerwolde

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

Goedengezondvandeboerengrond

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieuwste gene raties glazen . superlich t cn ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Ho orto estellen

WinRelcentrum Lewenborç
Kajuit 281 - 9733 CV Groninqen

Telefoon/fax (050) 5490549
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In een stralende voorjaarszon hangt de was te drogen bij de familie Oosterhuis. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Foto van de maand

Agenda
Woensdag 9 mei
Gymzaal Thesinge; 14.00 - 16.30
uur: Proeflessen kinderyoga.
Vrijdag 11 mei
Ons Trefpunt; 20.00 uur: "Aftrap
pen of schrappen".
Bijeenkomst voor alle inwoners
van Thesinge.
De werkgroep Dorpshuis in Op
richting presenteert de resultaten
van het haaibaarheidsonderzoek
en haar eindadvies. Mede op ba
sishiervan wordt het besluit geno
men of het Dorpshuiswel dan niet
wordt gerealiseerd.
Verdere informatie volgt via een
Nieuwsbrief en de website:
www.thesinge.com/dorpshuis.
Vrijdag 11 mei
Voorjaarsdagtocht voor 50+ met
o.m. een rondvaart vanuit Eerne
woude en een bezoek aan het
kerkje van boer Harkema in Den
Ham (bij Aduard). Kosten € 44
p.p. info plus aanmelding bij Hillie
Ramaker, tel. 050-541 53 35
Vrijdag 11 mei
Kerk Garmerwolde, 19.30 uur:
opening expositie "Impressies"
van FotoGroepGarmerwolde.
Zaterdag 12 mei
Kerk Garmerwolde, 10.00 - 18.00
uur: Expositie FotoGroepGarmer
walde, thema "Impressies".
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Zondag 13 en maandag 14 mei
Kerk Garmerwolde, 13.00 - 17.00
uur: Expositie FotoGroepGarmer
wolde, thema "Impressies".
Zondag 13 mei 2007
Protestantse Kerk Thesinge; 9:30
uur: Dienst voor Jong &Oud.The
ma : Groeien in Geloof m.m.v.
Meidengroep Evangel ische Ge
meente Ten Boer.
Na de dienst inOns Trefpunt "High
Tea" voor jong & oud
Zondag 27 mei
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur:
OSA-concert. Ierse feestmuziek
door leden van de folkbands
Brèha, Carritwen, The Doggy Few
en Mostly Harmiess. Entree € 3,50
(CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 12
jaar gratis. Gratis hapjes na zo
lang de voorraad strekt.

Pretestantse gemeente

Zondag 29 april
9,30 uur in Garmerwolde
ds. Buikema uit Appingedam
Zondag 6 mei
11.00 uur in Thesinge
ds. Meijer uit Sauwerd
Zondag 13 mei
Dienst voor Jong & Oud
9.30 uur in Thesinge
dhr. Epema uit Groningen

Donderdag 17 mei Hemelvaart
9.30 uur in Thesinge
ds. Meihuizen uit Kantens
Zondag 20 mei
9.30 uur in Garmerwolde
ds. Zuur uit Den Haag
Zondag 27 mei Pinksteren
9.30 uur in Thesinge
mw. Tuma uit Winsum
Zondag 13 mei 2007
om 9:30 uur
Protestantse Kerk te Thesinge
Dienst voor Jong & Oud
Thema: Groeien in Geloof
m.m.v. Meidengroep Evangeli
sche Gemeente Ten Boer.
Na de dienst inOns Trefpunt "High
Tea" voor jong & oud

"De Soos"
De klaverjasavond in april heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Albert van Bruggen 4978
2. Harry Harkema 4761
3. Wilma Tammeling .4756
4. Riëlte van der Molen 471 0

De volgende keer is op dinsdag 8
mei, aanvang 20.00 uur.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050-3022071
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,00p.j.
Bijautomalische incasso € 11 O.OO p.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. Schutterlaan 16;
uiterli jk dinsdag 22 mei
vóór 18.00 uur.

Van de Redactie
In de afgelopen weken heeft de
redactie contact gezocht met onze
adverteerders. Somsging dat con
tact per telefoon maar meestal
gewoon even langslopen. En dat
dan met de vraag: ga je weer een
jaar in zee met de Gee & Tee ?
Gelukkig voor onze krant heeft
ruim 90 % positief gereageerd. Er
zijn vijf adverteerders afgehaakt
en er zijn twee nieuwe adverteer
ders bijgekomen. Te weten: "Ha
venga Account" uit Garmerwolde
en "Astrid de Leeuw, pedicure en
voetreflexmassage" uit Thesinge.
Kortom: we zijn weer bijzonder
tevreden. Onze adverteerders en
niet te vergeten onze donateur
(Wiekel) zorgen wel voor ruim 60
% van onze inkomsten, Zonder
hen dus geen G & T.

Rekeningen:
We zijn van plan om begin mei de
rekeningen uit te sturen. Tevens
starten we dan de automatische
incasso bij die abonnees (ruim 90
%) die ons daarvoor toestemming
hebben gegeven. Begin juni ver
wachten we dat hetmerendeel van
de inkomsten binnen is gekomen.


