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Aftrap Dorpshuis:
Instemmend applaus en knallende kurken

Thesinge, vrijdagavond 11 mei 2007 : Nadat, door de inzet van enkele jongeren, iedereen is voorzien van een kopje koffie of thee, heet
de voorzitter van Dorpsbelangen (Menco van der Berg) een overvolle zaal, gevuld met Thesingers en enkele gasten, welkom. De
deuren van de zaal staan open, zodat de mensen die geen zilplaats meer konden bemachtigen, alles vanuit de hal kunnen volgen.
AI deze mensen zijn gekomen om de eindpresentatie van de werkgroep Dorpshuis in oprichting mee te maken. De eindpresentatie
van het onderzoek naar de haalbaarheid van hetstichten en exploiteren van een Dorpshuis in Thesinge. En gezien, de beperkte ruimte
die het huidige Trefpunt biedt, is er hieraan zichtbaar behoefte. Dan hebben we het nog niet eens gehad over de sobere, bijna
armoedige, uitstraling en aankleding.

Het bestuur Stichting Dorpshuis Thesinge. (Foto: Wo/ter Kars /jns)

Bouwplannen
Peter Heidema, voorzitter van de
werkgroep, geeft eerst het woord
aan Stefan van der lande, werk
zaam bij aannemersbedrijf Tade
ma, om debouwkundige kant van
deze plannen toe te lichten, Deze
laat de oorspronkelijke, ambitieu
ze, plannen en tekeningen zien.
Een mooie nieuw- aanbouw met
een trapeziumvormen een speels
vormgegeven dak. Helaas is dit
ontwerp financieel niet haalbaar.
Door inte steken op eeneenvoudi
ge nieuwbouw, een zgn. blokken
doos, kan er 10% op deoorspron
kelijke bouwkosten worden be
spaard. Door middel van tekenin
gen legt Stefan uit wat de bedoe
ling is. Het isen blijft een kwalitatief
goed gebouw dat voldoet aan de
huidige eisen qua comfort veilig
heid en uitstraling. Belangrijk voor
de toekomstige exploitatie.

Financieel
De bouwbegroting wordt daarna
toegelicht door Peter Heidema. De
totale kosten zijn begroot op ca. 5
ton. Hiervan zijn 50%bouwkosten,
30% inrichting en alle bijkomende
kosten (z.g.n. stelposten) en 20%
aan schilder- en installatiekosten.
Het dekkingsplan is ook rond en is
globaal als volgt opgebouwd: 45%
Gemeente Ten Boer; 20% Provin
cie Groningen; 15% fondsen en
subsidiegevers; 10% inzet dorp

Thesinge en stichtingsbestuur door
zelfwerkzaamheid, acties en be
zuinigingen; 10% lening en pacht
grond . Deze percentages en be
dragen kunnen in de loop van het
bouwproces uiteraard nog wijzi
gen. De werkgroep heeft er daar
om bewust voor gekozen om deze
avond decijfers globaal te benoe
men. Inzet is en blijft om zoweinig
mogelijk geld te lenen. De jaarlijks
te betalen rente en pacht zal im
mers drukken op de exploitatie.

Vragen
Vanuit de zaal worden nog enkele
kritische vragen gesteld over de

noodzaak van de aanpassingen
van het bouwontwerp en over de
haalbaarheid van de exploitatie.
De aanpassing van de bouw is
helaas noodzakelijk. Door een
eenvoudige, maar kwalitatief goe·
de, bouw isdebesparing opbouw
en installatiekostenaanzienlijk. De
exploitatieis en blijft uiteraard een
grote uitdaging maar is haalbaar.
In deexploitatiebegroting is uitge
gaan van de huidige activiteiten
met een kleine uitbreiding. Mede
door de inzet van een activiteiten
commissie moet een verdere uit
breiding zeker haalbaar zijn. Ook
gezien de faciliteiten qua ruimte

en uitstraling van het nieuwe
dorpshuis. Aantrekkelijk voor ver
gaderarrangementen, het vieren
van verjaardagen en andere fees
ten. etc.

Lovende en stimulerende
woorden van B&W
Burgemeester Pot van de ge
meente Ten Boer prijst vervol
gens deinzet,dezorgvuldige aan
pak, de flexibiliteit en vooral de
vasthoudendheid van de werk
groep. In ieder ontwikkelproces
zijn tegenslagen. En die zijn er
geweest Drie plannen zijn ont
wikkeld en uitgewerkt voordat het
dorpshuis haalbaar en exploita
bel bleek. Met behoud van degym
zaal en de peuterspeelzaal in het
dorp. Dit mede door de inzet van
de ondernemer, die het pand
waarin de gymzaal is gehuisvest
heeft gekocht De gymzaal blijft
onder voorwaarden, beschikbaar
voor het gymonderwijs van de
basisschool en voor andere klein
schalige sportactiviteiten. De peu
terspeelzaal vindt onderkomen in
het nieuwe dorpshuis. Verder doet
de burgemeester een beroep op
de inzet en saamhorigheid van de
inwoners van Thesinge. Het dorp
is ambitieus en het is, ook in het
verleden, gebleken dat de leus
'Taisn, wie doun 't zult" een on
misbare factor is bij het real iseren
van.projecten en activiteiten in



Publicaties
Zodra de rekenaars zijn uitgeteld
wordt de financiele resultaten ge
publiceerd. Op een publicatiebord
aan de Smidshouk staat n.1. alle
nieuws over de acties. O.a. een
agenda. aankondigingen en op
roepen, én natuurlijk de resulta
ten van de acties.
Ook het virtuele publicatiebord op
www .thesinge.com/dorpshuis

De eerste acties
De eerste activiteit, een veiling
avond, was een fantastische af
trap vande acties. Het Trefpunt is
afgeladen. Vol met enthousiaste
mensen. Mensen die bieden op
diensten en goederen. Mensen
die onderling een praatje maken.
Mensen diegenietenvan desaam
horigheid. Vanuit het dorp is veel
inbreng aan goederen en dien
sten. Goederen als een camper,
een nieuwe CV ketel, een nieuwe
grasmaaier brachten veel geld op.
Maar ook op kleinere artikelen
werd gul geboden. Zoals op de.
speciaal voor deze actie gefabri
ceerde bonbons, genaamd Dörps
hoeskes. De aangeboden dien
sten vonden ook goed aftrek.Dien
sten als (kinder)oppassen, tuin
onderhouden, grasmaaien. schip
holtaxi, olctlrnerrit, vaartochtje.
tapasavond, catering voor de Rij
ge en vele andere maken de leus
"Veur elk en ain, deur elk en ain"
helemaal waar! De dag erop wer
den er vijf grote wagens met oud
ijzer opgehaald.
Wat heeft het allemaal opge
bracht? In ieder geval dat de mis
sie van het dorpshuis: fungeren
als een ontmoetingsplaatsmet een
laagdrempelig karakter. al is ge
realiseerd ! En het nieuwe dorps
huis is er nog niet eens...

baarstelt. kan er een flink bedrag
worden binnengehaald en zijn er
bovendien de rest van het jaar
leuke activiteiten. Het is ook de
bedoeling dat elke straaVwijk een
activiteit voor het hele dorp orga
niseert. Het maakt niet uit of een
actie € 5,- of € 500,- oplevert.
Alle beetjes helpen. Maar hetgaat
niet alleen omgeldverdienen. Het
gaat er ook om dat Thesingers
zich met zijn allen sterk maken

voor het dorpshuis, zodat
het straks ook echt van ie
dereen is. Want iedereen

heeft tijden geld ge
geven om de bouw
te realiseren. En
met al die fantas
tische activiteiten
krijgt Thesinge een
bruisend 2007!

Samen geld verdienen
voor het nieuwe dorpshuis
Fantastisch natuurlijk dat de bouw
van het nieuwe dorpshuis door
gaat! Maar er moet nog wel wat
voor worden gedaan.
Op de Algemene Ledenvergade
ring van Dorpsbelangen is afge
sproken dat het dorp Thesinge
zich gaat inzetten vooreen bijdra
ge van € 25.000,-. Dat isniet niks,
maar als het ergens kan dan ishet
wel in Thesinge. Een deel van de
beloofde € 25.000.- zal naar ver
wachting binnen worden gehaald
via giften en obligaties. Verschil 
lende mensen hebben al een
schenking gedaan. en de belang
stelling voor de obligaties is nu al
groot. Maar er wordt meer ge
daan. Thesinge zit namelijk vol
handige. creatieve. slimme en
actieve mensen. Bijna iedereen
kan wel iets waar andere mensen
voor willen betalen. Zoals klus
sen, koken, tuinieren. op kinderen
of dieren passen, overhemden
strijken.cursussen geven, etc. Als
iedereen een paar uur beschik-

nieuwe dorpshuis?

Veur elk en ain. deur elk en
ain
AI metal ishet voor Thesinge een
enerverende en goede avond.
Voor de werkgroep, nu bestuur
Stichting Dorpshuis Thes
inge, is het een grote sti- ,~

mulans om verder tegaan. r _± _
Want de wens om geza- ~

men lijk als dorp een '[' :-:
dorpshuis te realiseren is ~- --T-.um~2;
zeer duidelijk aanwezig en ,I
wordt breed gedragen. k::j.~~!:,.. J:'-~
Het is een ambitieus plan -:~..: - .~; ~ _
maar, mede door de inzet \' -
van iedereen, zeker haal
baar. Aannemer Taderna, via
woordvoerder Kiewied. geeft aan
om hierin zeker een rol te willen
spelen en samen met het stich
tingsbestuur teblijvenzoeken naar
mogelijkheden om kosten te be
sparen. De grote uitdaging is om
nog in 2007 de bouw af te ronden.
Zou het lukken om in de nieuw
jaarsnacht van 2008 gezamenlijk
het eerste glas te heffen in het

/

/'<:-

~[Ö

voor het vele werk dat in de ko
mende maanden en jaren nog op
hun weg zal komen. Ook krijgen
ze, als dank voor de inzet, een
boeket bloemen van de kerken
raad.

de opdrachtgevers van de werk
groep, voert Johanna van Zanten
hetwoord. Ze noemt de participa
tie van de kerkgemeenschap in
de dorpsgemeenschap. De toe
komstvisie van de kerk. met o.a.
de bevordering van het gemeen
schapsgevoel, het omzien naar
elkaar en de gezamenlijke zoek
tocht naar zingeving, speelt hierin
een belangrijke rol. Hiervoor is
een ontmoetingsruimte nodig. Het
huidige kerkeli jke gebouw Ons
Trefpunt, dat decennialang heeft
gefungeerd als onderkomen voor
het dorp. voldoet niet meer aande
eisen des tijds. Gezien de zorg
vuldige planvorming van de werk
groep heeft de kerkenraad ver
trouwen in de realisatie van het
dorpshuis. In kerkelijke termen
gesproken : "De plannen hebben
onze zegen i"

Instemmend applaus
en knallende kurken
De andere opdrachtgever. de ver
eniging voor Dorpsbelangen ,
vraagt bij monde van Menco van
der Berg, instemming en mede
werking van de aanwezigen door
middel van applaus. Dit wordt
graag gegeven. Door deze instem
ming isde oprichting vandeStich
ting Dorpshuis Thesinge formeel
een feit. De plof van een cham
pagnefleskurk markeert dit voor
Thesinge belangrijke gebeuren.
Nadat iedereen is voorzien van
een glaasje champagne wordt
gezamenlijk getoast op het nieu
we dorpshuis. Een, nu nog, naam
loos dorpshuis. Het nieuwe be
stuurstelt namelijkvoor:een nieuw
dorpshuis, een nieuwe naam.
Deze moet nog worden bedacht.
Hiervoor wordt nog een oproep
gedaan. De bestuursleden ont
vangen van Dorpsbelangen een
symbolisch aandenken. Een
schort met daarop vermeld de
datum van oprichting en de naam
van het bestuurslid. Symbolisch

De zegen van de kerk
Namens de kerkenraad van de
Protestantse gemeente, één van

Thesinge. De gemeente zal. bin
nen de mogelijkheden. de plan
nen ondersteunen. De geplande
werkzaamheden in de Kerkstraat
kunnen gezamenlijke voordelen
opleveren. Materiaal. zoals klin
kers en evt. grond én de werktui
gen kunnen in overleg worden in
gezet voor beide doelen. Ook in
de procedure rondom de bouw
aanvraag zal zo snel mogelijk
worden gehandeld.

Oprichting Stichting Dorpshuis
een feit
Daarna wordt er afgeweken van
de agenda. Voordat officieel toe
stemming en medewerking is ge
vraagd aan de inwoners van The
singe om het dorpshuis te realise
ren, wordt de werkgroep Dorps
huis opgeheven en direct daarna
omgevormd in het bestuur van
Stichting Dorpshuis Thesinge. Dit
heeft te maken met de agenda
van notaris Hunderman. Hij moet
op deze vrijdagavond nog een
tenniswedstrijd spelen en voor het
passeren van de acte van oprich
ting Stichting Dorpshuis Thesinge
is een notaris noodzakelijk. Na het
beknopt voorlezen van de acte
wordt deze ondertekend door de
nieuw- benoemde bestuursleden.
De Stichting is hiermee formeel
eenfeit.Mocht eronverhoopt geen
toestemming worden verleend.
danwordt de Stichting direct weer
opgeheven. Trouwens. de eerste
besparing op de bijkomende kos
ten is een feit. De notaris zegt toe
geen nota te zenden voor zijn
werkzaamheden. Dit levert natuur
lijk een groot applaus op!

. -~-,
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wordt, soms dagelijks, gevuld met
foto's en verslagen van deactivitei
ten. Het enthousiasme vanhet dorp
legt ook bij het stichtingsbestuur de
gezonde druk om maximale kwali
teit in het dorpshuis te leggen.

Roelie Karsijns-Schievink

namens het bestuur
Stichting Dorpshuis Thesinge:

PeterHeidema, Voorzitter
RoelieKars/ins, Secretaris enPR

JanMol/ema. Penningmeester
Hansde Rouw, Lid
JanA/ixUitham. Lid

Koninginnedag in Garmerwolde....
Nieuw tijdens de koninginnedag
in Garmerwolde ;s het ponyrijden.
(Foto:Henk Remerie)

I
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Koninginnedag in Garmerwolde met traditiegetrouw de kin·
deren en hun versierde fietsen. (Foto: Henk Remerie)

Susan Vaatstra en Usa v.d Weert proberen de zelf
gemaakte bal zolang mogelijk in de lucht te houden.
(Foto:WolterKarsijns)

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

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

machine en tracto rpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

Oliebollen

.www.gebakkraam.nl

Lel~ker de lel~kerste !
-------~.~-------:-.:

Dràaiorgels - oliebollen - poffertjes

Sander Ganzeveld fietst voor de
muziek uit. (Foto: Wolter Karsijns)

...en ThesingeVrijdag 8 juni
De jaarlijkse fietstocht
van Dorpsbelangen
U kunt vertrekken op elk tijdstip
tussen 18.30 en 19.30 uur. Meldt
u in café Molenzicht, waar u een
routebeschrijving krijgt. Reken op
een tochtje van ca. 30 kilometer.
Er is altijd onderweg een leuke
pleisterplaats om iets te drinken.
Het startgeld € 5.. p.p. wordt deels
(€ 2..) besteed aan het Dorps
huisl Bij slecht weer wordt defiets
tocht uitgesteld naar vrijdag 15
juni.
Inlichtingen bij: Marga Boswijk
Tel : 050-3022030

Vrijdag 22 juni
Tweedehands kinderkleding
modeshow
Wie heeft kinderkleding over in de
maten 92-176? Alles moet natuur
lijk schoon en heel zijn.
Ook mannequinsMiV in de leeftijd
4-12 jaar gezocht die het kunnen
presenteren. Meer info volgt.
Je kunt al kleding inleveren.
Contactpersoon en inlichtingen:
Willeke Huistra, 050-3021984

Zaterdag 30 juni
Dorpsontbij t
Kosten : € 10,-
Inlichtingen bij: Kor van Zanten
Hzn., 050·3022926

Zaterdag 23 juni
Optreden Brothel Brothers
& Maradona 's
Aanvang: 21.00 uur tot 24.00 uur
Kosten : € 6.. /€ 5..
Inlichtingen en kaartverkoop bij
de contactpersonen
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Rederijkerskamer Wester

In februari dit jaar zijn vier groepen kinderen uit Thesinge en
Garmerwolde begonnen met kindertheater. Inmiddels zijn het vijf
groepen geworden en wordt er al een maand hard gewerkt aan de
uitvoering. De kinderen gaan met hun groepje een zelf bedachte
voorstelling geven !

Törf speelt zondagmiddag 17 juni
van 15.00 tot 17.00 uur in de kerk
van Garmerwolde. Koffie en thee
verkrijgbaar in de kerk. Na afloop
nagenieten met drankje in en om
de kerk. Kaarten à € 5,- verkrijg
baar in de kerk. Reserveren kan
telefonisch 050 - 542 07 29 of via
wbensan@hetnet.nl.

wereld. Pijnlijk, tenenkrommend,
lachwekkend, ontroerend. En niet
in de laatste plaats: herkenbaar.
De première is op donderdag 14
juni; de overige voorstellingen
worden gespeeld op 15, 16, 21,
22, 23, 28, 29 en 30 juni. Het
adres is Bovenrijgerweg 19 in
Thesinge en de aanvangstijd is
20.00 uur. Kaarten kunnen gere
serveerd worden op telefoonnum
mer 06-40705996 (tussen 19.00 
20.00 uur).

De Rijge speelt Changez!
(Foto: Nel/ian Dijkema)

Tört brengt een afwisselend pro
gramma van gedragen Groning
se liederen tot vlotte Galicische
instrumentalen. Je kunt ze horen
en zien op zondagmiddag 17 juni,
vaderdag, in de kerk van Garmer
wolde. Tip: verras vader met bij
zonder cadeau: een optreden van
Törf.

Törf ontleent zijn naam aan het turf dat vroeger in de veenkoloni·
ën werd gestoken. De groep werd in 1975 opgericht en ontwikkel·
dezich al snel tot een van deeerste bands die zich met Groninger
volksmuziek bezighielden. Nu, meer dan dertig jaar later, is Törf
nog steeds een populair: eigenzinnig en origineel, traditioneel
maar ook eigentijds.

Zes spelers gaan op zoek naar hun personage; daarbij komen ze
elkaar en zichzelf tegen. Vaak lijkt het of ze ter plekke besluiten
over hun leeftijd, karakter of omstandigheden. Dat een personage
soms moeilijk te spelen blijkt, nemen ze voor lief. Sterker nog: ze
gebruiken dat om hun personage schrijnender, lachwekkender of
scherper te maken. Ziehier de weg die toneelgroep De Rijge uit
Thesinge dit jaar is ingeslagen onder leiding van regisseur
Herbert Koekkoek. Het resultaat is het stuk CHANGEZ!

Groninger folkgroep Törf
Traditioneel en eigentijds

Deze fragmentarische voorstel 
ling vraagt veel van de spelers:
voortdurend wisselen ze van leef
tijd, situatie en thema. Niettoeval
lig keren ze daarbij regelmatig
terug naar de leefwereld van pu
bers.Daar wordt immers het meest
openlijk en uitdagend geëxperi
menteerd met gedachten. emo
ties, met (SMS-)taal en met el
kaar. Maar ook gearriveerde der
tigers, uitgebluste zestigers en
hoogbejaarden doen ontdekkin
gen over zichzelf en hun buiten-

RichtBouma

een domme sheriff en een slim
hulpje.
De twee oudste groepen uit The
singe hebben ook verschil lende
verhalen bedacht; de ene groep
speelt een ruziënde troep zigeu
ners waarvan de baas nodig naar
de tandarts moet. De andere
groep speelt een verhaal over
goede en slechte mensen (en
heksen!) .
De oudste groep uit Garmerwolde,
tot slot, speelt een misdaad bij een
modeshow in een deftig hotel.
AI met al een gevarieerd aanbod.
We hebben ongetwijfeld een leu
ke avond inhetverschiet. Tot ziens
op 9 juni in De Leeuw!

't Groninger Land scha p op z'n rnoost

Vol enthousiasme zijn we in maart begonnen met de repetities voor de
opvoering van "De twee weezen".
In en omde kerk van Garmerwolde wilden we, samen met u, het leven
volgen van twee weesmeisjes die vanaf het Franse platteland in Parijs
aankomen.
Tot onze spijt hebben we begin mei moeten constateren dat het op dit
moment verstandig is om de opvoeringen op 14 en 15 september niet
door te laten gaan. Dewens om ditstuk toch inen om dekerk tespelen,
blijft natuurlijk bestaan. Dus wie weet ......

Gerard Kingma
reis- en natuurtatagrafie

Geef een afdruk. cocecu
origi neel en persoonlijk.l

Bezoek de website voor he1laa tste
nieu ws over wenshoos en exposities

Ha venstraa f 5 . 9797 PLl nesmçe
'W'W'N.kingma.nu

gerard@kingma nu
05030238 13

De Twee Weezen

De kinderen hebben heel verschil
lende toneelstukken gemaakt. We
verklappen natuurlijk nog niet al
les, maar we kunnen wel een tipje
van de sluier oplichten.
De jongste groep uit Thesinge
speelt een zelfbedacht sprookje
met tovenaars, goede feeën, prin
sesjes en een grappige trol. De
jongste groep Garmerwolde heeft
een Western gemaakt, met cow
boys en een cowgirl, bandieten,

De uitvoering van de vijf toneel·
stukken is op zaterdag 9 juni in
dorpshuis De Leeuw in Garrner
wolde en begint om 19.30 uur. De
voorstelling is gratis en iedereen
is welkom. We verwachten een
spetterende eerste uitvoering !

Uitvoering kindertheater
Komt dat zien!
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Weg berm
Een van de hoogtepunten van
hel voorjaar in onze streken is
aangebroken: onze bermen
bloeien! Goed, alles bloeit en
doet, maar nergens weelt de
concentratie veldbloem enlen
tegroen zo tierig als in de ber·
men.

Langzaam zie je alles omhoog
komen: eerst het fluitenkruid, la
ter de rode zuring en de boter
bloem, hier en daarook klaver en
zelfs een korenbloem of klaproos,
totdat er een typische zomerberm
isontslaan. Een lustvoor het oog.
Fiets er langs en je weet niet wat
je ruikt. En als je 's avonds lerug
rijdt, kom je door een brededreef
die feesleiijk oplicht in dekoplam
pen.

Maar op het moment dat Fred dit
schrijft, is deze mooie droom ruw
verstoord. In één dag tijd zijn de
schitterende bermen tussen The
singe en Sint Annen - eerst de ene
weghelft, daarna de andere - he
lemaal kaalgeschoren. In een ge
blindeerde machine zit een mens
die dat blindelings doet. Als een
soort Engel der Wrake voltrekt hij
zonder nadenken het vonnis over
al dat moois: weg ermee! En an
dere bermen volgen.

Wie doel zoiets? Welke geheime
instantie zit hierachter? Of is dit
net zo'n instinctief mechanisme
alsalhet anderedal indeze tijd tot
leven komt? Op een ochtend in
het voorjaar wordt er ergens een
trekker wakker, en hij denkt maar
één ding: nu moet alles kapot.
Weg met dat groen! Weg met die
bloemen! Alles moet kaal!

En geen idee waarom.

Fredje Bouma

Oproep
Wolter Karsijns, onze foto
graaf in Thesinge, stopl er
mee per 1 augustus a.s. Wie
a-wie kan en wil zijn taak over
nemen? Meld je bij Lucy Kol ,
Ielefoon 050-302 21 81.

Jeugdviswedstrijden
Bij de visclub "De goede vangsI" uil Garmerwolde kon de jeugd
weer vier avonden vissen. En wal een opkomst; 20 kinderen
deden er mee, waaronder zelfs jeugd uil Ten Boer en Lewenborg.
Diegenen die geen vishengel in hun bezit hadden, kregen er
eentje van de club. Hel weer zal mee en de sfeer was goed. Wal
was het spannend! Wie had nu de meeste cm vis gevangen, wie
ging er met de beker naar huis?
De laatsle avond werd er niel gevisl omdat hel nogal koud was.
Maar bij café Jägermeister was het goed toeven. Onder hel genol
van een bakje palat en een frikadel werd de uitslag bekend
gemaakt.

Jeugd van 6 tfm 10 jaar
1. Joel Ubels 8 vissen meI een totale lengte van 129 cm
2. IJsbrand Brak 7 vissen en 81 cm
3. Bas Duurserna 5 vissen 63 cm

Jeugd van 11 Ifm 15 jaar
1. Richard Ritserna 5 vissen 70 cm
2. Selwin Viel 5 vissen 59 cm
3. 1II0na Viel 4 vissen 53 cm.

De eerste, tweede en derde prijs was een beker. Iedereenging met een
medaille, een certi ficaat en vele leuke cadeautjes naar huis. Dit alles
werd mede mogelijk gemaakt door verschillende sponsors: o.a. de
dierenspeciaalzaak uit Lewenborg, firma Ritsema uit Garmerwo!de en
Willem vld Schans uit Garmerwolde.
AI met al vier avonden waar met plezier op teruggekeken kan worden
en wel!icht in de toekomsl nog een vervolg zal krijgen.
Ik denk dal ik namens alle kinderen en hun ouders de visclub en
sponsoren harlelijk mag bedanken voor hun sportieve inzet lijdens
deze avonden.

KarfaPostma

Trots laten de leden van de viscfub hun certificaat zien na de vis
wedstrijd. (Foto: Henk Remerie)

Bi; ons staan ~A,;;hddrt9', I bakker
kwaliteit en service / ..-w ..:r~~

bovenaan ~ _ Jtlrli-~ (~"~

Vf\ ~ 81een~'-~f\ K KI":QIJ
H. Westerstraat 18 Ten Boer (OSO) 3021227 [iIJ

Primeur veur Europa!
k Ben naar t Groot Loug wèst,
want der was ja maaikermes op
Grootmaart en Vismaart. Arnold
Por ston der meI n nij spuitje,
overvoaren met schip oet Ameri
koa ja, aan d'aander kaant van
grode plas.
t Het de naam van de"live attrak
tions show', k Zei es pebaaiern om
joe oet te lègen wat of dat inholt. I
Is n soort doolhofachteg iets, mor
din in t donker. Je werden zo mor
aan d'hozen Irakken, of haren n
motorkettenzaag achIerin joen nek
staan Ie bloazen. (Dat kon noa
melk, want der speulden acteurs in
met) En dat in t duuslern! t Kosde
mie din ook n paar swaildrupkes
aan - en onder - mien neus. Mor I
was de muite weerd!
Sums kwam t volk d'ingang weer
oet; mor ze gingen der nait weer
in! Toch n beelje baang ...
t Was n Gaarrnwólder I Grunne
ger primeur veur hal Europal t Is
de bedoulen dat e n beetje de
kermessen in Nederland, n paar
in Bèlgië en n paar in de grèns
sIreek van Duutsland gait beraai
zen. k Hoop dat I er goud meI
gaan mag. In Stad was der wel
volk veur te porren; mor ja, t was
din ook ja nij ...

Groetjes,
Sieb-KJaas Jwemoa

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET
b l oe m s i e r k u n s t

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Gaykingastraat 43

k"Ten Boer,~ L---
Tel. (OSO)~2~.~5~8fu----- -.
Dinsdag tlm Vri(d~
9.00 - 18.00 uur
Zalerdag 9.00·17.00 uur
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Burgemeester Rika Pot:
'Absoluut geen spijt van'
'Het is even wennen, maar tot nu toe bevalt het
prima.' Aldus beoordeelt burgemeester Rika Pol de
eerste maanden van de bijzondere samenwerking
tussen de gemeente Ten Boer en de gemeente
Groningen. 'Hoewel je er na die eerste paar maan
den nog nietal te veel over kunt zeggen, hebben wij
absoluut geen spijt dat we eraan zijn begonnen.'

(Foto: Wolter Karsijns)

EdzardKrol

Waakhond
Een grappig gevolg van de sa
menwerking is dat Ten Boer er
een waakhond bij lijkt te hebben
gekregen. 'Tijdens het nieuwjaars
ontbijt in Ten Boer viel mij meteen
de betrokkenheid van Groninger
ambtenaren voor Ten Boer op,'
vertelt Rika Pot. 'Tot onze verras
sing waren ze hier met een be
hoorlijk aantal aanwezig. Ze zei
den er veel voor over te hebben
om ervoor te zorgen dat het goed
ging lopen. Ik had hetme nog niet
zo gerealiseerd,maarals er bij de
gemeenteGroningen iets mis gaat
en RTV·Noord krijgt er lucht van,
dan staan ze meteen opde stoep.
Daar liften wi j nu misschien op
mee.'
Vanuit de rest van het land wordt
er eveneens naar Ten Boer geke
ken, aldus de burgemeester. 'De
samenwerking is uniek. Als je er
gens in het land komt, merk jedat
het model Ten Boer·Groningen in
bestuurlijk Nederland een hoop
stof heeft doen opwaaien. Zo is
staatssecretaris Ank Bijleveld van
Binnenlandse Zaken hier giste
ren, 21 mei, nog op bezoek ge
weest. We hebben het model ook
aan haar gepresenteerd. Ze was
heel positief: "Dit zijn belangrijke
ontwikkelingen die een plaats ver
dienen in het verdere denken over
de gemeentelijke samenwerking
en herindeling." Er zijn meer ge·
meenten die in vergelijkbare om
standigheden verkeren als Ten
Boer. Op verschillende plaatsen
lijkt het model navolging te krij·
gen. Regelmatig houden we dan
ook presentaties en besprekin
gen over de samenwerking. Hier
door kom je zelf eveneens verder
in jedenken. Datmaakt het uitein
delijk voor de burger beter. En dat
is de kern waarom we voor dit
model gekozen hebben.' ~

...

En als wethouder Jurjens over
een bestemmingsplan spreekt, zit
hij nu met vier zeer capabeleamb
tenaren tegelijk aan tafel , die een
heel breed veld bestrijken. Dan
kan hij in de anderhalf uur die hij
daarmetal diedeskundigen over
legt, sneller to the point komen
dan voorheen, in korte tijd weten
welkestappen hijmoet zetten,wel
ke lijnen hij moet uitzetten, enzo
voort. Zo word je als bestuurder
gedwongen scherper na te den
ken en eerder tot keuzes te ko
men. Dat bevalt goed.'

Deskundigen
Een van de aanleidingen voor de
andere aanpak is de kwetsbaar
heid van een kleine gemeente.
'Met een beperkt ambtelijk appa
raat moesten we steeds meer ta
ken verrichten,' zegt Pot. 'Dat ging
ten koste van dekwaliteit en doel
matigheid. Door aan te haken bij
de beleidsontwikkeling van de
gemeente Groningen hoeven we
niet elk beleidsterrein helemaal
van onderop te ontwikkelen. Dat
blijkt bijvoorbeeld bij de invoering
van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo), sinds 1
januari, met aanvragen voor de
huishoudelijke verzorging voor
mensen die daartoe zelf niet meer
in staat zijn. Dit is een breed be
leidsterrein, ook omdat je de huis
houdelijke verzorging moet aan
besteden. AI dit soort taken rege
len we nu samen met Groningen.
Doordat zij er met veel meer men
sen tegelijk mee bezig zijn, gaat
dat beterdan wanneer we dat met
weinig mensen in Ten Boer doen.
Het is bovendien goedkoper in de
uitvoering, wat eveneens een van
de doelstellingen van de samen
werking was.

met de gemeente Groningen dus
niet ten koste van de zelfstandig
heid van Ten Boer, benadrukt de
burgemeester. 'Want hoewel we
alle taken uitbesteden. houden we
de controle hier. Daarom ook zijn
met name het financieel beleid en
het beheer hier gebleven. Verder
zit de juridischeondersteuning nog
steeds hier, evenals zaken die
dicht bij de burgers staan, en
openbare orde en veiligheid.'

na zijn verder alle
onderdelen voor het uitvoeren van
taken naar Groningen overgehe
veld. De medewerkers van het
loket dienstverlening zitten overi
gens nog steeds in Ten Boer, on
danks dat ze in dienst zijn getre
den van de Gemeente Gronin
gen. Hetzelfde geldt voor de bui
tendienst, die als altijd vanuit de
gemeentewerf aan de Boltweg
werkt.
'Cruciaal in de samenwerking tus
sen Ten Boer en Groningen is de
rol van drie ambtenaren uit die
unit bestuursondersteuning, de
beleidsregisseurs,' zegt mevrouw
Pot. 'Dit zijn de mensen die de
opdracht geven voor het uitvoe
ren van de uit te besteden taken
aan de gemeente Groningen. Te
gelijkertijd zijn de beleidsregis
seurs de ondersteuners van het
college van Ben W. Alsgemeente
hebben we ervoor gekozen zelf
de regie te houden op wat wij als
burgers in Ten Boer willen. De
beleidsregisseurs zitten dan ook
hier inTenBoer. Er is een beleids
regisseur voor onderwijs, welzijn
en zorg, voor ruimte, en voor pu
bliekszaken en dienstverlening.
Voor de beleidsregisseurs heb
ben de afgelopen maanden in het
teken gestaan van het leggen van
contacten met de mensen in Gro
ningen. Ondertussen hebben ze
de gezichten weer leren kennen,
merken ze welke stappen er ge
nomen worden en welke overleg
gen er zijn. En jeziet dat het begint
te lopen.'
Mede door de rol van de beleids
regisseurs gaat de samenwerking

Contacten leggen
In de nieuwe opzet blijven de ge
meenteraad met bijbehorende
griffier en de burgemeester en
wethouders. ondersteund door de
gemeentesecreta ris als vanouds
op hun post. Terwijl de ambtelijke
organisatie een heel ander ge
zicht heeft gekregen. Deze be
staat nu nog voornamelijk uit een
zogenaamde 'Unit bestuursonder
steuning' en uit een loket voor de
dienstverlening aan de burgers.
Op een klein ambtelijk apparaat

Dat de gemeente Ten Boer niet
zomaar een gemeente is, weten u
en ik al langer, anders hadden we
er niet gewoond. Maar sinds kort
houden verschillende gemeenten
overal in het land de ontwikkelin
genhier scherp inde gaten.Watis
er aan de hand? Met ingang van 1
januari 2007 wordt Ten Boer heel
anders bestuurd dan voorheen,
heel anders ook dan alle andere
gemeenten in het land. Vanaf die
datum besteedt onze gemeente
zoveel mogelijk taken uit aan de
gemeente Groningen.
Dat heeft vergaande gevolgen
gehad voor het personeel, zo geeft
de burgemeester aan. 'We neb
ben op 31 december 2006 af
scheid genomen van onze oude
organisatie. Dat was een ingrij·
pende operatie, omdat daarmee
vele mensen vertrokken die al ja
ren bij ons in dienst waren. In
totaal zijn ongeveer vijfendertig
mensen indienst getreden van de
gemeente Groningen. Terwijl hier
ongeveer twaalf fte in dienst zijn
gebleven.'
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De witgoed·
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

--#-JpiiiiiIoB__U.....RINGA

CAIEi"

CAIEi"

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Luddcst raa t 6
9ï 97 P1\'1 Thcst ngc

T (050) 30 21319

F (050)3021182
1\1 06 51 5 3 37 7 2

financi ële
administratie

&
laarverslagen

&
aangiftc

lnkmnstenhelasting

U w adres voo r:

. IJ milJi.I'lm IÎr - Ritsem.a
e" bt'!u:>JilJglldl'in'lIIlYI I

h a ars: u d l -, ( (

SDI :.~e~. cl;>e.=
mét afspraak!

[05013022 '51Wigboldstfaat 6 - Ten Boef

;V\c lIbc l,,,okc r'ij
Gespecialiseerd in
boekenkasten &tafels

Antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekopma. tm 'Ir. na(tel.) afspraak
zaterdags bent u degeheledagwelkom

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

Rioo/service
VAATS TRA B. 1/.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

V ISH AN DEL
~~z..

gfflLt
LEVERAN CIER QROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19

9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 30 1 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 . 5496150
050·54961 51
info@vishandelsmit.ni

NIJDAM
HOU T MA R KT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Lekker zingen!
Op vrijdag 15 juni organiseer ik een zang-introductie-avond. Met deze
avond wil ik ontdekken hoeveel mensen in Thesinge. Garmerwolde
e.o. er van zingen houden en mee willen doen aan een zangproject of
zelfs een nieuw op te richten koor! Ook als je gewoon eenmalig een
avondje wilt zingen, ben je natuurlijk welkom.
Truus Schouten, een professionele zangdocente. zal ons deze avond
begeleiden. Plezier in zingen is een vereiste, zangervaring niet.
Heb je zin om te komen? Bel dan vooraf naar: Mieke van'! Hoog. lel:
3025265.

Datum:
Tijd :
Plaats:
Kosten:

15 juni 2007
20.30 - 22.00 uur
't Trefpunt (nog in oude staat), Kerkstraat 5, Thesinge
ongeveer € 5,- p.p. Wat is er aan de hand in Garrnerwolde?

Tot de 15e.
Mleke vent Hoog

Foto-expositie
Op vrijdagavond 11 mei opende wethouder Reint Jurjens uit
Thesinge de zevende foto-expositie van de FotoGroepGarmer
wolde in de eeuwenoude kerk te Garmerwolde.

Raast er een vandaalduiveltje door het dorp? Of is er één of
misschien zijn het zelfs meerdere personen die er een genoegen
in scheppen andermans spullen te vernielen? Het zou natuurlijk
ook kunnen dat er iemand van mening is dat het uiterlijk van het
dorp voor verandering in aanmerking komt, of dat er een nieuwe
uitdaging gezocht wordt en men dit op deze manier kenbaar wil
maken. Is allemaal mogelijk. Maar om hiervoor nou de aBS met
eieren te bekogelen of de kozijnen te voorzien van een verbran
dingslaag???
Het zou uiteraard ook om pure vernielzucht kunnen gaan en daar
word je als inwoner van Garmerwolde niet blij van!

Janet Jansen verricht. samen met de overige leden van de FotoGroep
Garmerwolde, de openingshandeling voor de tentoonstelling. (F%:
Henk Remerie)

(Foto:Henk Remerie)

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

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

a" \s \aa
r

~\ meer d " "'e" ~oer
"n I" 'be'6n ,.. "t e"\ee" . daar \:lUI

el' 'Ier

Ruime collectie lamiliedrukwer k
Ontwikkelen en drukken
van visitekaart je to t complete huisst ijl :
Text ieldruk, zwartw it- en kleurkopieën :
Boeken, prog rammaboekjes, gidsen, :
periodieken, flyersetc. •

Komeenslangsvoor een vrijblijvend advies.

Ideeën uitwisse len kanverfrissendwerken

Hil/ie Ramaker-Tepper

staat toch niet zo dicht bij die
molen? Om welke boerderij gaat
het eigenlijk ...j, anderen kiezen
voor een prachtige close-up. en
weer een ander zet de foto over
op linnen. Net een schilderij! De
wolkenpartijen lijken te bestaan
uit verschillende laagjes verf ...

Fijn, dat een groep enthousias
telingen er elk jaar weer in slaagt
het dorp een leuke en verrassen
de tentoonstelling te bieden ...

Volgens een bekende Franse filo
soof is een foto slechts een herin
nering, een plaatje; dat dit ook
veel méér kan zijn. bewijst deze
goed verzorgde expositie. De een
zoekt het dichtbij, de ander ver
weg ... maar allen maken ze ons
deelgenoot van hun persoonlijke
interesse.
Het is leuk om te zien hoe die
negen mensen een heel eigen
draai aan de gezamenlijke op
dracht 'De Langelandstermolen"
geven: de een zoekt het in een
vertekend totaalbeeld met behulp
van een telelens (Die boerderij
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Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen(050) 5410508

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

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

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

M . R itsema - Bedum - T (0 50 ) 3010735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504

Installatiebedrijf
THESINGE v.o.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

ü

HOfSTEDE-
~ SCHILDERS v.o.f.

\~\
\~\
~\p~

\ \~
ffi '\ \ .1._..->......... - -_

GN Schutterlaa n 28

9'79'7PC THESINGE

Telefoon 050· 302195'7

Fax 050 . 30 21574

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulie r
handel in:
• Pallet- en magazijnstellmgen
• Magazijnwagens
• Pallerwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg6Ten Boer
Telefoon 050·3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050. 3024834
Mobiel 06·51581046

'j'#':'td':UfIi#;11c'lJ
Osloweg 126
9723 BX Groningen
T(OSO) 542 1890
F(OSO)S423n8
Iwww.ku il reiniging.nl

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Bijonseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

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

RITSEM~A
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Activiteiten Geweidehof
Er wordt weer een kookworkshop georganiseerd in het Geweide
hol (boerderij lamilie Van Zanten). Koken met biologische lnqre
diënlen, onder begeleiding van een deskundige kok.
Ook dit keer is er weer een smakelijk gezond menu samengesteld.
Gezamenli jk koken, proeven en eten om op deze manier met
biologische producten te leren kokkerellen, maar vooral ook op
een eenvoudige wijze iets te bereiden. De kookworkshop zal
plaats vinden op maandag 18 juni a.s.; aanvang 19.00 uur. (Tot
ongeveer 22.00 uur.) Van te voren opgeven.

Open biologische dagen
Ook dit jaar doet het Geweidehof
weer mee aan de open landelijke
biologische dagen. Men kan er
kennismaken met de biologische
landbouw en producten d.m.v. le
zingen. film. wandelingen in het
veld. enz. Onder het genot van
koffie, thee, cake, enz. zal het
zeker een leerzame beleveniszijn.
Ook voor de kinderen is er veel te
zien. En er zijn ook nu weer pan
nenkoeken, poffertjes, ranja en
chocolademelk.
Ook kan men het een en ander te
weten komen over onze natuur-

vereniging m.b.t. vele soorten
weidevogels.
De dagen worden gehouden op
zaterdag 23 en zondag 24 juni
a.s. van 10.00 tot 17.00 uur. De
entree is gratis.

Voor eventuele inlichtingen over
de open biologische dagen enlof
opgave voor de kookworkshop
kunt u contact opnemen met Vera
van Zanten, Geweideweg 7, Gar
merwolde; telefoon 050·5416091.
E-mail:
veravanzanten4@hotmail.com

GEO
AI jaren lang is de Rabobank de sponsor van trainingspakken voor het
1e elftal van de w GEO. Aangezien ook trainingspakken aan slijtage
onderhevig zijn werd er een sponsorverzoek ingediend voor nieuwe
trainingspakken. De Rabobank heeft hier positief over beslist en daar
is de w GEO zeer content mee.
Zaterdag 21 april jJ. heeft de overhandiging plaats gevonden de Rabo
ambassadeur mevrouw Betty Buruma-Bos. (Foto: Henk Remerie)

Voetbalvrouwen

Friese Elfstedentocht per bus
De reisvereniging ThesingelGarmerwolde heeft dit jaar gekozen voor
de Friese Elfstedentocht.
Nadat alle deelnemers (vanaf 8.15 uur) op de gebruikelijke plaatsen
zijn ingestapt, gaat de tocht richting Sneek. alwaar we worden ontvan
gen met koffie en gebak. De lunchpauze in Workum kunt u naar eigen
inzicht doorbrengen. Ook in Franeker en Dokkum kunt u vrij rondneu
zen en de leuke plekjes ontdekken. Tot slot volgt een uitstekend 3
gangen diner in Zwaagwesteinde.

De prijs van deze reis is € 41,- p.p. Er zijn nog een aantal plaatsen vrij;
dus als u nog mee wilt op woensdag 20 juni??? Bel voor opgaveenlo!
nadere informatie naar Omke Postma, tel. 050-302 18 56 of Eitje
Havenga, 050-541 65 16.

Haveng~)lccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffmg
Personeels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~l.ccount
Dorpsweg 43 . 9798 PD Gannerwolde

T (050) 5497786 - E havenga·account@kpn·officedsl.n1
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Op de donderdagavond, tussen 20.00 - 21 .00 uur, wordt er door de
V.V. Voetbalvrouwen 'hard' getraind voor het 7 tegen 7 toernooi op 16
juni 2007.
Het trainen bevalt zo goed dat de dames na de zomer doorgaan als
voelbalteam.
Heb je interesse om dan mee te doen, bel Phyline, tel. 06-457821 50.
Het is wel belangrijk om over goede lachspieren te beschikken!!!

AgeethBergen

V. V. Voetbalvrouwen. Boven v.l.n.r.: Phyline, Chantal, Ageeth, Wilma,
zuster Clivia (Greelje). Onder v.l.n.r.: Caren, Johanna, Reini. Op de
foto ontbreken: Effen, Siska. Henriette, Marlen (coach) en dr. Bernard
(Aukje). (Foto: Henk Remerie)



Valckestraat 1 • Ten Boer

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

.................
DIJI5,DAG 1/11YlUDM.: 0U5. n.e . UI

ZATEIlDAG: DUO . 1l.1C1 PUIt

JOOP NOORDHOf

Voor motor,bromfiets
of fiets naar

MOTO RHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid-on.SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leve rbaar
Prima serv ice en reparatie

Goed engezond vandeboerengrond

Dames &Herenkapper
zonder afspraakl

A GRIS HOP
divers in groenren & fruit

Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen f9
• schorreieieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921/ 5418462

Fax(OSO) 4042922

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N•••r ....t.....,

Lageweg 22Garmerwolde
(050)542 1535

zoals:Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groor pak persen, GrondtransporT.
Mestverspreidenen
Sfeufkouterbemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Schoe-"fll~kerij
- 'J ~

Sleutelservice
/ '+ .i-r'" \ .

Midél'~ljans
Kaju it 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Bovent ijge rweg 19

9797 TD Thesinge

050-3021731

www.nellian .nl

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244

Ged iplomeerd
schoenhe rsteller

Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• m od e r n e co ntact len ss ys te m en • ged ip lo m ee r de ~pcci a lis lcn

Boekholt - Hensbroek
Het is tiJd voor de Robobonk. '.

, .. ,

Brillen - Contac tlenze n - Hoortoeste llen
WinRelcen trum Lew enborq

Ka ju i t 28 1 - 9733 CV Gro ninçen
Telefoon/Fax (050) 5490549
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Het trieste einde van een 'monument'. (Foto: Henk Remerie)

Foto van de maand

Agenda
Vanaf vrijdag 1 juni
Kloosterkerk Thesinge; Boy Wes
terhof Exposeert In Kloosterkerk.
De expositie is geopend op 2, 3 en
9 juni van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Op 10 juni is de expositie geopend
van 12.00 uur tot 14.00 uur en na
16.30 uur, dit in verband met een
concert.
Vanaf 4 juni tot 28 september
Gem eentehuis Ten Boer;
Groepsexposilie van Janny Wes
terhuis, Gerard Kingna, Antje Solf
en Ine Hoejenbos. De expositie is
zeer gevarieerd; foto's schilde
rijen, tekeningen, keramiek en
beelden.
Vrijdag 8 juni
Thesinge; Menu-activiteit: Fiets
tocht.
Zaterdag 9 juni
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmer
walde; 19.30 uur: Kindertheater
uit Thesinge en Garmerwolde. De
voorstelling is gratis en iedereen
is welkom.
Zondag 10 juni
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur.
Concert kamerkoor Tutti Cantato.
Het is een gemengd kamerkoor
dat bestaat uit 25 enthousiaste
zangers en zangeressen.
Vanaf donderdag 14 juni
Bovenrijgerweg 19 Thesinge:
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20.00 uur: De Rijge speelt Chan
gez.
Vrijdag 15 juni
Trefpunt Thesinge; 20.30 uur:
Zang-Introductie-avond. Kosten:
ongeveer € 5 p.p.
Zondag 17 juni
Kerk van Garmerwolde; 15.00 uur.
Törf brengt een afwisselend pro
gramma van gedragen Groning
se liederen tot vlotte Galicische
instrumentale. Na afloop nage
nieten met een drankje, in en om
de kerk. Kaarten à € 5.- verkrijg
baar in de kerk. Reserveren kan
telefonisch 050 - 542 07 29 of via
wbensan@hetnet.nl.
Maandag 18 juni
Geweidehot. Garmerwolde; 19.00
uur: Kookworkshop. (Van tevoren
aanmelden.)
Woensdag 20 juni
Vertrek vanaf 08.15 uur: Dagtocht
reisvereniging Thesinge/Garmer
wolde. Info: 050-302 18 56 I 541
65 16.
Vrijdag 22 juni
Thesinge; Menu-activiteit: Twee
dehands kinderkleding mode
show.
Zaterdag 23 juni
Thesinge; Menu-activiteit: Optre
den Brothel Brothers & Marado
na's.
Zaterdag 23 en zondag 24 juni
Geweidehof, Garmerwolde; van
10.00 - 17.00 uur: Open biologi
sche dagen. Entree gratis.

Mandaag 25 juni
Buurhoes, Ten Boer: Seniorencon
eert door muziekvereniging , Vol
harding'. Gratis toegang voor alle
55-plussers.
Zaterdag 30 juni
Thesinge; Menu-activiteit: Dorps
ontbijt.

Wist-u-dat ....
• De jaarlijkse collecte voor het
Nationaal Fonds Kinderhulp in
Thesinge 309,89 heeft opge
bracht?
• Hiervoor zes collectanten op
pad zijn geweest?

Stoomfluitje
• Te koop:
Diverse perkp lantjes. R.J. Gan-
zeveld, W.F. Hildebrandstraat 45,
Garmerwolde; tel. 050-541 43 14.
• Gevonden:
Op 24 mei gevonden opde Lage
weg , vlak bij de Stadweg: een
AXA-fietssleutel. De eerste twee
cijfers van het sleutelnummer zijn
77. De eigenaar kan even contact
opnemen met 050-5415411.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050-3022071
Eind·redactie:
Hillie Harnaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraal 3 . 050·3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411 019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,00p.j.
Bijautomatischeincasso€ 11,00p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsperkrant€ 1.50
Hoofdartikel op Internel :
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via: .
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 19 juni
vóór 18.00 uur.

"De Soos"
De klaverjasavond in mei heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Bert Buringa 5026
2. Jan van der Molen 4993
3. Harry Harkema 4697
4. Henk Vliem 4675

De volgende keer is op dinsdag
12 juni, aanvang 20.00 uur. Inde
maanden juli en augustus wordt
er niet gekaart.

Pretestantse gemeente

Zondagavond 3 juni
19.00 uur in Thesinge
Grunneger Dainst. dhr. Koerts uit
Drachten.
Zondag 10 juni
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen.
Zondag 17 juni
9.30 uur in Garmerwolde
mw. Plaatsman uit Thesinge.
Zondag 24 juni
9.30 uur in Garmerwolde
ds. vd. Lagemaat uit Ten Boer.


