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33e jaargang juni 2007

Onthulling kunstwerk 'Stad en Lande'
Sluitstuk van renavatie - 'Keurelkampke' krijgt nieuwe bestemming
'Hip', 'best grappig' en 'een mooie combinatie van materialen ', Een greep uit de vele reacties op het kunstwerk 'Stad en Lande' op
de hoek Dorpsweg • Van der VeenstraaI dat op 1 juni werd onthuld door burgemeester Rika Pot namens de gemeente Ten Boer, door
Jan Wigboldus namens de vereniging Dorpsbelangen en door Wim Kiel namens de buurtbewoners, Met een paar 'slaiven' water uit
het Damsterdiep brachten zij het werk van de Amsterdamse kunstenaar Nicolas Dings tot leven,

De onthulling van de schaal met de
bal,dehaasendehond vormdede
afsluiting van de renovatie van de
Van der Veenstraat. Hildebrand
straat en de Meester Rijkensstraat
die in 2005begon. Indevoorgaan
de jaren werd onder meer de riole
ring vernieuwd en de straten zijn
een stuk veiliger geworden. Het

• gebied ziet erzelfsvanuit een lucht
ballon fantastisch uit. zo vertelde
burgemeester Pot tijdens de bij
eenkomst in de kerk voorafgaand
aan de onthulling. Nicolas Dings
legde aan de aanwezigen uit wat
hij met het kunstwerk wil verbeel
den. Garmerwolde vormt de over
gang tussen stad en ommeland;
de bakstenen verhoging iseen terp
en de donkergrijze schaal daarvan
het spiegelbeeld. Daarin ontvouwt
zich de open dorpsgemeenschap
waar het meanderende Damster
diep door stroomt. De hond staat
symbool voor waakzaamheid voor

. het behoud van waarden. terwijl de
economie maar voortraast. Dit laat
stewordt verbeeldt met de gouden
bal. De haas tenslotte, gekleed in
slordig pak en een schep in de
hand, symboliseert de vereniging
van het verleden, heden en de
toekomst die door de bewoners
van Garmerwolde vorm moet krij
gen.

Bij de onthulling waren de bewo
ners van de gerenoveerde straten
rijk vertegenwoordigd. Zij zijn maar
wat blij met devernieuwing van het
'keurelkampke', ('keutelkampje')

Burgemeester Rika Pot verricht de onthulling van het kunstwerk.
Kinderen uit Garmerwolde hielpen mee. (Foto:Henk Remerie)

De kunstenaar Nicolas Dings. (Foto: Henk Remerie)

zoals een aantal bewoners het
voormalige, officieuze hondenuit
laatplaatsje noemde. Een vieze
rommelpot was het: dit is een hele
verbetering. Bij het ontwerp van
het nieuwe aanzien waren de be
woners nauw betrokken. Volgens
Wim Kiel ging dat allemaal in goe
deharmonie en stonden vanaf het
begin van de plannenmakerij de
neuzen aardig dezelfde kant op.
Kindvriendelijk moesten de straten
worden en dat is gelukt, zelfs met
de keuze voor het kunstwerk. Vlak
na de onthulling werd er door de
kleintjes druk geklommen en gek
liederd met het meanderende
Damsterdiep, terwijl in de kerk de
groten nog een paar glaasjes naar
binnen meanderden en proostten
op de nieuwe aanwinst. Een kri
tisch geluidje betreft de construc
tie. 'Als ze maar niet aan die oren
gaan hangen', zo verzucht een
moeder van een klauterende kleu
ter. Blijven die steentjes wel in die
terp zitten na een flinke regenbui?
AI tijdens de onthulling bleek dat
Nicolas Dings met zijn symboliek
helemaal raak geschoten heeft.
Twee dorpsbewoners - al aardig
op leeftijd - namen directplaats op
het nieuwe bankje. Hoe het zit?
'Behoorlijk hard', aldus een van de
twee. Zitkussenijes moeten er ko
men. En een prullenbak! Nog voor
dat dekunstenaar ons dorp verla
ten had kwamen de haas en de
hond al in actie.

Marieke de Groot



Acties laten Thesinge bruisen
Het bruist in Thesinge. Bijna dagelijks worden activiteiten geor·
ganiseerd om geld in te zamelen voor het nieuwe dorpshuis. Aan
het publicatiebord, dat midden in het dorp staat, is een thermo
meter gemonteerd waarmee de inkomsten voor het dorpshuis
zichtbaar worden geregistreerd. Penningmeester Jan Mollema zal
deze thermometer verplaatsen zodra hij geld op de bankrekening
(3674.59.116 t.n.v. Stichting Dorpshuis) heeft ontvangen. De
rekening is nog maar net geopend. Dus: nog even geduld a.u.b.

Jan Geulen (in hetmidden) geeft met zijn band van Brathel Brothers &
Maradona 's een benefietoptreden. (Foto; Wolter Karsijns)

Roe/ie Karsijns
Namensde Stichting Dorpshuis en de

menucommissie

toepasselijke of originele naam?
Een kleine, nogopterichten oom
missie gaat dit regelen.

van 14.00-1 5.15 uur
Kidsyoga (6-12 jaar)
€ 7.50
Anja Stuurman
050-302151 5

Biologisch Drie-Gangen-Menu
Vlees of vegetarisch. Met wijn of sap
€ 30,=
Neel en Hatta Smit
050-3061604

van 16.00·1 7.30 uur
Poweryoga voor jongeren(12-20jaar)
€ 7,50
Anja Stuurman
050-302151 5

Inzamelen statiegeld-flessen
Ten bate van het nieuwe dorpshuis worden
lege statiegeld flessen verzameld.
U kunt deze flessen bij het oud-papier zetten,
dat ook op deze dag wordt gehaald.
Menucommissie Dorpshuis
de contactpersonen

zaterdag 28 juli
Activiteit

Acties dorpshuis Thesinge

en het gebruik van het gebouw in
o.a. de vijftiger jaren. De jaren
waarin zijn moeder beheerder was
van het gebouw. Na de zomerva
kantie wordt er een prijsvraag uit
geschreven : "Bedenk een nieu
we naam voor een nieuw dorps
huis". Wie weet er een mooie.

Zaterdag 7 juli
Activiteit

zaterdag 7 juli
Activiteit
Kosten
Organisatie
telefoon

Zaterdag 7 juli
Activiteit
Kosten
Organisatie
telefoon

Organisatie
Inlichtingen bij

Kosten
Organisatie
telefoon

Meer weten over een activiteit?
Kijk op de menukaart die deze maand bij de Thesingers in de bus is
gevallen of neem contact op met één van de contactpersonen

Slopen en bouwen
In de zomervakantie is het even
uitpuffen wat geld inzamelen be
treft. Alhoewel. er is dan wel weer
werk aan de winkel voor een slo
persteam bestaande uit nog te
werven vrijwilligers. Vanaf 8 juli tot
ca. 13 augustus moet het oude
deel van Ons Trefpunt vakkundig
wordengestript. Dat bespaart toch
weer een kleine € 3.000.= op de
bouwkosten. Dat kunnen we sa
men snel verdienen. Ook worden
nu al de eerste bouwvergaderin
gen gehouden, zodat de aanne
mer direct na de bouwvakantie
aan de slag kan gaan. Er is door
vrijwilligers en loonbedrijf Nico
Groothoff al een toegangspad
aangelegd door de z.g.n. Hof van
Rilsema. De sloot wordt gedempt
met zand en klei die de aannemer
die de wegwerkzaamheden van
de Kerkstraat, Singel en Molen
weg over heeft. Helaas moet de
gedempte sloot, opaangeven van
het waterschap. op een andere
plek weer worden gerealiseerd.

fondswerving is een aparte bark
rekening geopend. Deze rekening
wordt beheerd door Henri. die
daarmee ook verantwoordelijk is
voor de vertrouwelijke behanee
Iing vande persoonlijke gegevens.
Een accountant zal als toezicht
houder fungeren. Begin juli krijgt
iedere huishouding hierover een
brief in de bus.

Ons Trefpunt verdwijnt
Alle huidige gebruikers van Ons
Trefpunt gaan op zoek naar een
tijdelijk onderkomen. Immers: van
af 8 juli tot eind 2007 kan dit ge
bouw niet worden gebruikt. Er is
een avond georganiseerd om de
problemen te inventariseren. Zo
als het nu lijkt kan alles wel wor
den opgelost. De naam van Ons
Trefpunt verdwijnt op zondag 1
juli van de gevel. Dan wordt het
gebouw symbolisch door de PKN
overgedragen aan het Stichtings
bestuur. Aansluitend aan de kerk·
dienst is er een borrel waar oud
Thesinger. dhr. Harm Winter, iets
zal vertellen over de geschiedenis

Menukaart stroomt over
De z.g .n. menukaart beslaat in
middels al drie vellen papier. Stra
tenactiviteiten, muziek en enter
tainment. dienstverlening, sport en
spel, kennisoverdracht, eten en
drinken en algemene zaken. Veel
Thesingers werken hieraan mee.
"Veur elk en ain, deur elken ain" is
een leus die aanslaat. De veiling
avond heeft ca. € 7.000.= opge
bracht en de actie " lood om oud
ijzer" bracht € 3.650,= in het laa
tje. Maar daar houdt het niet mee
op. Ook de maanden juni en juli
staan in het teken van actievoe
ren. Zo wordt er een sponsorloop
gehouden door de basisschool
kinderen. Er is benetietoptreden
van Brothel Brothers & Marado
na's en van toneelgroep de Rijge,
een modeshow en verkoop van 2'
hands-kinderkleding. het eerste
Thesinger dorpsontbijt en nog vele
andere zaken waarmee de Thes
ingers hun kwaliteiten en organi
satietalent inzetten. Zo kun jeover
hemden laten strijken voor € 2,50
per stuk, je gras laten maaien voor
€ 5,00 per uur. een verkwikken
de massage ondergaan. taarten
bestellen als je iets tevieren hebt.
Kortom teveel om hier op te noe
men. Voor meer informatie: Kijk
op de menukaart of op de websi·
te: www.thesinge.com/dorpshuis.

Obligaties en schenkingen
Naast deze activiteiten heeft het
bestuur van de Stichting Dorps
huis Thesinge besloten tot verde
re fondswerving door middel van
drie varianten, te weten:
1. Een eenmalige gift
2. Obligatieplan:op basis van
een 15·jarige renteloze obligatie
lening à € 50,=
3. Obligatieplan: Een fiscaal
aantrekkelijke obligatielening te
gen 6% rente; gedurende 7 jaar
een jaarlijkse uitbetaling van een
7' deel welke wordt omgezet in
een schenking
Aan Henri Schijf is verzocht deze
fondswerving te verzorgen . Alle
vragen die betrekking hebben op
deze drie varianten kunnen aan
hem worden gesteld. Voor deze
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De prinsessen Kata Krol en Kar/ijn van den Berg. (Foto:EdzardKrol)

Kindertoneel
In februari dit jaar zijnvijf groe
pen kinderen uil Thesinge en
Garmerwolde begonnen met
kinderthealer. Op 9 juni was de
uitvoering in dorpshuis De
Leeuw in Garmerwolde.

Om 18.15 uur kwamen de eerste
kinderennaar het dorpshuis. Daar
zaten boven diverse ouders klaar
om de kinderen te smincken. Als
snel was de ruimte gevuld met
tovenaars. prinsessen. feeën.
cowboys. een cowgirl en bandie
ten .
Beneden vulde de zaal zich met
belangstellenden; ouders. groot
ouders. vriendjes en vriendinne
tjes. Om 19.30 uur washet zover.
De lichten gingen uit en de spots
gingen aan . Richt Bouma, de 'to
neeliut", beklom het toneel. Ze
heette iedereen welkom en ver
telde iets over de voorbereidin
gen van de diverse groepen en
deinvulling vandezeavond. Richt

verliet daarna het podium om
deze over te laten aan de eerste
groep. de jongste groep uit The·
sinqe, waarvan al geruime tijd de
tovenaars het toneel - het
sprookjesbos- aan het verken
nen waren. Ze speelden een zelf
bedacht sprookje. Na afloop van
het sprookje werd het sprookjes
bos vliegensvlug door enkele
ouders omgetoverd tot een sa-

loon. De jongste groep Garmer
wolde speelde een Western. waar
paarden galoppeerden door de
prairie en niet te vergeten een
fantastische gitarist. die de ster
ren van de hemel sprong.

Na een snelle wissel was de eer
de groep aan de beurt. de oudste
groep uit Thesinge. Ze speelden
een verhaal over goede en slech-

te mensen. Waar dejongste groe
pen nog met regelmaat de hulp
van de " toneeljul" nodig hadden
kon deze groep de grote hoe
veelheid tekst zelf luid en vol en
thousiasme brengen.

In de pauze werden de laatste
twee groepen boven gesminckt
en vond er beneden een verlo
ting plaats waarvan de opbrengst
ten goede komt aan het dorps
huis in Thesinge.
Na de pauze speelden de oudste
groep van Thesinge en Garmer
wolde.

Thesinge speelde een ruziënde
troep zigeuners waarvan de baas
nodig naar de tandarts moet en
Garmerwolde een misdaad bij
een modeshow in een deftig ho
tel.
Alle groepen hebben met weinig
plankenkoorts en met heel veel
plezier voor een leuke avond ge
zorgd. Van de avond is een dvd
gemaakt die bij Richt Bouma te
verkrijgen is.

Desuee Luiken

boven Harkstede zien en de mo
dellen stralen tijdens het showen
van de grote hoeveelheid inge·
brachte kleding. € 50.. voor het
Dorpshuis is het bescheiden stre
ven van organisator Willeke. Ap
plaus voor de modellen en veel
van de geshowde kleding wordt
verkocht. Plezier. daar gaat hel
eigenlijk om. Stralende kinderge·
zichtjes en blije kopers die soms
nieuwe kleding voor een prikkie
op de kop tikken. Een succes!
Stiekem verdwijnen drie mannen
met een biertje in het hoge gras.
Wat een rust. Ook dat is mode
show in Thesinge. Half tien.
kinderbedtijd is al geweest. De
boel wordt opgeruimd en de cen
ten geteld.
€ 270.- en een heleboel lachende
gezichten

eerst komt die het eerst maalt is
de boodschap en anders onder
ling maar uitvechten. Maar het
gaat vreedzaam toe. De zon
schijnt. de regenboog laat zich

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
LJ UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
. 9791 AB Ten Boer
• (050) 302171 5
• info@bluemule.nl
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Kom eenslangs voor eenvri jblijvend advies.

Ideeën uitwisselen kan verfrissend werken

Ruime collectie lamiliedrukwerk
Ontw ikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisstijl :
Iext ieldruk, zwar twi t- en kleurkopieën :
Boeken. programmaboekjes. g idsen, 0

period ieken. flyers etc.

-_._.-_.. _. -_.. _.-_. . _. _.. . . .. _.... -_ . . .. - - - .. . -_ . . . -
o

Buienradar
Buienradar.nl geeft het twee uur
van te voren aan. Buien ter hoog
te van Thesinge om 7 uur 's
avonds. Nederlandse wolkenpar
tijen met een enkele spat regen
komen voorbij. Om half zeven ar
riveren de modellen voor de
kindermodeshow. Om kwart voor
zeven zou er nog een bui kunnen
komen. 5 minuten later lost de bui
op en valt waarschijnlijk ergens
anders. De kleding snel op de
tafels. Tiesto schalt uit een kleine
cd speler in een cementton. De leverde catwalk ligt er mooi bij.
door materiaalsponsor de Til ge- Willeke trapt af. Welkom. wie het
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G.M.K.G. pakt uit!
"Wat trekken we aan?" hoorde je regelmatig iemand vragen in
april en mei van dit jaar. "Nou, eh ...wat dacht je van NIKS?" luidde
het antwoord. "Waarschijnlijk lopen de mensen dan gillend de
kerk uit", mengde een derde zich in het gesprek.
Waarover spraken zij??? Over dé avond van het seizoen 2006
2007 voor het Gemengd MannenKoor Garmerwolde: vrijdagavond
1 juni 2007, het feestoptreden van Wia Buze met het G.M.K.G. in
de kerk van Garmerwolde.

Wia Buze zingt samen met Dick Groenhagen en het Gemengd Man·
nenKoor Garmerwofde. (Foto Henk Remerie)

Niestijl. Ook het G.M.K.G. kreeg
een staande ovatie en een luid
applaus. Op het 'we want more'
zetten Gerrit Wiekel, de vastesleu
telbredspeler vanhet koor, en Dou
we Tichgelaar, onze acoordeonist,
tot slot het 'Grunnens laid' in.
Een waardige afsluiting van een
zeer geslaagde feestavond.

De klaverjasavond in juni heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Jannes Ramaker 5296
2. Harry Harkema 4955
3. Riëtte van der Molen 4889
4. Jo Reinders 4794

Winy Remerie-Boekholt

In de maanden juli en augustus
wordt er niet gekaart; de eerstvol
gende keer is op dinsdag 11 sep
tember, aanvang 20.00 uur.

"De Soos"

Buiten stonden twee kraampjes
klaar waar de dorstige mensen zich
konden laven aan drankjes en pra
terijtjes.
Na de pauze volgde een geheel
ander programma: 'Kun je nog zin
gen, zing dan mee!'
En dat gebeurde! Uit volle borst
zongen de mensen de liedjes mee
met de koorleden. Hun enthou
siasme werkte aanstekelijk op het
publiek. Je hoefde de teksten niet
uit je hoofd te kennen, ze stonden
allemaal afgedrukt in het uitgedeel
de programmaboekje.
Tegen 22.30 uur werden sommi
gen wat onrustig, men verschoof
eens van de linker- naar de rech
terbil. Zo'n lange zit op de harde
kerkbanken verneem jewel aande
poeperd.

Nadat het laatste lied geklonken
had, nam Jos Mocking als woord
voerder van het G.M.K.G. de mi
crofoon ter hand en bedankte met
bloemen diverse mensen waaron
der, tol grote verrassing van de
aangesprokene zelf, de organisa
tor van het hele gebeuren : Ger

van de voorstelling, zoals de ver
heugde uitroep van een mevrouw:
"Hé, Wia Buze komt ook!"
Om 20.00 uur liep het koor met
Djoeke de Boer en haar accordeon
voorop, al zingend het lied 'Wala
mala' de kerk binnen en het feest
kon beginnen.
Het publiek genoot zichtbaar van
alles. zoals van het fantastische
optredenvan Wia Buze. Haar stem
klonk als een klok, mede dankzij de
akoestiek van onze kerk. Ze zong
niet simpelweg haar liedjes, maar
maakte er een hele show van. Ui
teraard leent de kerk zich daar
voor, waardoor de sfeer haast iets
intiemskrijgt.Jekunt jerechtstreeks
tot het publiek wenden, staat a.h.W.
tussen de mensen te zingen.
De leden van het koor zaten met
elkaar onder de preekstoel, deels
op een podium. Vanaf die plek kon
je de mensen mooi observeren en
het was prachtig om te zien hoe
sommige toeschouwers alle tek
sten van de liedjes van Wiauit hun
hoofd meezongen. Tot aan depau
ze wisselden WiaBuze en het koor
elkaar af, maar zongen ook een
aantal liedjes samen, zoals 'Dezee
dij geft· en 'Het beste mor weer'.
Iedereen was laaiend enthousiast
en Wia kreeg een staande ovatie.
Het 'we want more'-geroep was
niet van de lucht, zodat Wia nog
een allerlaatste lied als toegiftzong.

Eén van de koorleden, Ger Niestijl,
lanceerde in 2006 zijn idee bij het
bestuurvan het G.M.K.G.: hij dacht
aan een gezellige zangavond inde
kerk ter afsluiting van het seizoen.
Er werd over vergaderd, er werd
uitgebreidover gepraat, problemen
die zich konden voordoen doorge
sproken, er werd gewikt en gewo
gen en uiteindelijk kreeg Ger het
groene licht. Hij stelde een kleine
hulpcommissie samen en werkte
maandenlang aan de uitvoering
van zijn plan. Af en toe lichtte hij
een tipje van de sluier en uiteraard
werd er door koor en dirigente
Djoeke de Boer druk geoefend op
de te zingen liedjes. Met slechts
éénoefenavond inde maandmoest
het koor alle zeilen bijzetten, im
mers er zouden op 1 juni ook 4
liedjes samen met Wia Buze ge
zongen worden en dan wil je goed
voor de dag komen.
Een ander punt van zorg wasofde
kaarten verkocht zouden worden.
Alras bleek deze zorg volkomen
ongegrond: vanaf de allereerste
bekendmaking bleven de reserve
ringen binnenkomen...en zo werd
het 1 juni.

Alles werkte mee, zelfs de weergo
den lieten zich van hun beste kant
zien. En de toeschouwers kwamen
massaal, zodat de kerk vol zat als
in de gloriedagen van weleer. Leu
ke reacties ook al voor aanvang

't Gioninger Landschap op z'n moost

Gerard Kingmo
reis- en natuurfotog rafie

Gee f een afdruk c adeau ·
origineel en persoonlijk!

Bezoek. de weesite voor het laa tste
nieuws over wonsnoes en exposities

Havenslrao1 5 - 979 7 Pl Theslnge
WHWkingma.nu

gerord@kingma .nu
0503023813

Josje
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&DAMESMODE

dé winkelvoorol uw
Ondergoed -Ungerie

8eenmode . 8admode
Nachtmode &

Damesmode maol 36 tlm 58

deskundig odvies altijd aanwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fox (050) 5418995

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

C)udma n
Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

050 . 3021321

Pru nusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 5736989
Marlen Osse ntj uk
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Feestweek in Garmerwolde
Elk dorp kent zijn geheimen en weinig blijven onder de pet. Zou
dat ook zo gaan met dat verhaal over die rare kerel die hier ooit
woonde? Hij verdween met de noorderzon, maar liet ons achter
met een koffer. Maar, zonder de code waarmee het raadsel ge
kraakt kan worden. Geheimtaal? Inderdaad! Meer weten? Mee
doen met de spooktocht tijdens de feestweek!

De oproep van Mieke van 't Hoog om in Thesinge een -project- koor op
te richten is goed ontvangen. (Foto: Wolter Karsijns)

Rond tien uur is het tijd voor een
drankje; het is een nieuw initiatief
endatwillen we gezellig afsluiten.
In september gaan we verder,
waarschijnlijk wordt er dan gere
peteerd opde maandagavond. De
juiste plaats, datum en tijd worden
nog bekend gemaakt. We beslei
ten om samen met de dirigent het
repertoire samen te stellen, dus
alles is mogelijk.

Hetty van Linge

iedereen is heel enthousiast.

Het zou leuk zijn als er nog meer
enthousiaste mensen mee willen
zingen. Het maakt nietuit hoe oud
je bent en mannen, jullie zijn ook
van harte welkom!

De oproep van Mieke van 't Hoog om in Thesinge een -project
koor op te richten is goed ontvangen, ongeveer 18 personen
hebben zich aangemeld. Mieke heeft, in haar vorige woonplaats
ook in een koor gezongen. Ze vond Truus Schouten, zangdocen
te en dirigent, bereid om de groep de kunst van het zingen bij te
brengen.

Kun je zingen? Zing dan mee!

Tijdens het voorstelrondje blijkt dat
enkele personen koor ervaring
hebben en sommigen zoaf en toe
zingen of helemaal geen ervaring
hebben. Ook zonder ervaring kun
je meedoen, zal snel blijken.
We beginnen met wat ademha
lings- en stemoefeningen, al gauw
worden we in gedeeld in de ver
schillende stemmen. Gaande weg
wordt er nog wat heen en weer
gelopen om te ontdekken. past
mijnstem beter bij desopranen of
toch bij dealten. De dirigent zet in,
wij luisteren en zingen na, het is
heel leuk om te horen dat we na
een half uurtje oefenen meerstem
mig een lied kunnen zingen. De
piano begeleiding door Gonny
Sloot geeft er direct een extra
dimensie aan. Het klinkt goed en

Marieke de Groot

Noteert dus in de agenda: 7 Um 9
september 2007 Feestweek in
Garmerwolde

Komende week gaat de leest
weekcommissie de boer op om
loten te verkopen voor de Gar
merwolder Griezelloterij ! Wees er
snel bij want op = op!

weer mooie prijzen te verdienen
voor degene die de meeste centi
meters vis uit het Damsterdiep
weet te halen. 's Middags vanaf
15.00 uur zijn er sterke mannen
en vrouwen nodig rond café Jä
germeistervoor deelname aan het
Garmerwolds Schuutjesleur'n. De
bedoeling is om met een team zo
snel mogelijk een trekschuit door
ons eigen Damsterdaip te slepen,
waarbij de bemanning mlv allerlei
obstakels moeten overwinnen. Het
komt dus aan op kracht, lef, be
hendigheid en samenwerking;
kortom , eigenschappen waar de
gemiddelde Garmerwoldenaar de
hand niet voor omdraait.
Zaterdagavond is er een feest
avond in De Leeuw waarbij in elk
geval onze eigen dorpsband, be
staande uit voornamelijk feest
weekcommissieleden een spette
rend optreden zal verzorgen.
Zondag 9 september sluiten we
de feestweek weer af met een
concert in de kerk.

Eerder werd al aangekondigd dat
de feestweek dit jaar wordt ge
houden worden van vrijdag 7 sep
tember tot en met zondag 9 sep
tember 2007. De feestweekcom
missie heeft de koppen alweer
een paar keer bij elkaar gehad en
dit heeft geleid tot een gevarieerd
programma van activiteiten voor
alleGarmerwolders:oud, jong, dik,
dun, groot. klein, langzaam, snel:
voor iedereen isertijdens defeest
week wel weer iets te beleven.

De feestweekcommissie valt vrij
dagavond 7 september vanaf on
geveer 18.00 uur meteen met de
deur in huis. De opening staat in
het teken van een spooktocht door
het dorp. Vroeg in de avond is er
voor de allerkleinsten (tot onge
veer 8 jaar) een iets minder eng
verhaal waarbij de kinderen iets
moeten zoeken. Hierdoor kan een
al jarenlang slepende kwestie in
Garmerwolde worden opgelost.
Daarna is het griezelen geblazen.
Als het duister valt worden groep
jes dorpsbewoners rond het dorp
geleid. Wedden dat u daarna 's
avonds niet meer zonder hond of
zaklantaarn naar de brievenbus
durft?

Zaterdag 8 september beginnen
we met een viswedstrijd voor jong
en oud die net als vorig jaar wordt
georganiseerd door Hengelvere
niging 'De goede vangst'. Er zijn

Haveng~)lccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Personeels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplarmen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~}ccount

Dorpsweg 43 - 9798 PD Gannerwolde

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

"-tel~ nteJwe beekMl'l u ,t Mg«l metaal alet~r

erllian enkele çast·exposan ten.

Doen .......ttm septembe r OP zatErdag en Z01da;l

lussen 13 8fI 17 wr en op alspr aa k 050-3024869

Ol herbe1koelokoekOpianet ril

wwwherbertkookkoek.nl I

.9kLiYiame7C0/6

tfine
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045
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Tien jaar TrimstudioTommy
In 2005 stond er een artikel in de G&T over trimsalon Tommy van
Diena Tichgelaar uit Garmerwolde. Dit werd geschreven naar
aanleiding van 4 oktober, werelddierendag. De aanleiding dat er
al weer een stukje over verschijnt, is het tienjarig bestaan van de
inmiddels opnieuw ingerichte trimsalon. Over de afgelopen tien
jaar had ik een gesprekje met Dina.

"Deemoedig buig ik mijn hoofd voor mijn jubilerende vrouwlje Diena".
(Foto: Henk Remerie)

Hetty van Unge

en nu elke avond en in het week
end open is.

Het vervolg
Voor het vervolg van de route
eerst richting Ten Boer en Sint
Annen, dan bij "De Luchtfietser"
linksaf, op naar Thesinge.
NadatJakobdegearriveerde deel
nemers heeft genoteerd is het tijd
om nog even na te praten in café
Molenzicht.
Eenpluim voor Roelieen Roelf, ze
hebben weer een mooie fietstocht
in elkaar gezet. En dan vinden ze
altijd net over de helft eenpleister
plaats! Zal Roelf daarvoor ook dit
jaar de gedetailleerde kaarten
weer thuis bestudeerd hebben, ik
denk het wel. Zo zijn R&R er toch
drie avonden mee bezig om een
mooie route uit te stippelen.
Hartelijk dank namens alle deel
nemers.

De route
De fietstocht gaat dit jaar eerst
richting "Stad" over de Stads
weg. Voor menigeen wel bekend
terrein. Daarna een stukje rich
ting Harkstede en vervolgens
over het Eemskanaal linksaf rich
ting Lageland. Een weg waar
velen uit de groep nog nooit op
de fiets langs waren gekomen.
Er is eenbeetje tegen wind maar
dat mag de pret niet drukken.
Even door fietsen en ondertus
sen genieten van het mooie
weidse landschap. Bij de IJze
ren klap gaan we via Luddeweer
richting Woltersum.
Daar worden we opgewacht door
Roelie Dijkema en Roelf Jansen
die de controlepost bemannen
en ons een consumptie aanbie
den bij café De Witte Brug. Even
uitblazen op het terras heerlijk
aan het water. Het is een mooi
oud café dat door de huidige
eigenaren grondig is opgeknapt

Het is met 30 graden een bijzonder warme zomerse avond. Wat
niet mag weerhouden dat er ook dit jaar weer 34 deelnemers mee
fietsen. De eersten vertrekken om 18.10 uur en de laatste, zoals
zovaak op het nippertje, om 19.30 uur. Bij café Molenzicht regelt
Jakob van der Woude de inschrijving en de routebeschrijvingen.

Jaarlijkse fietstocht
Thesinge

Een beetje een nieuwsgierige
vraag: Loopt de zaak een beelje?
"Eigenlijk heel erg goed; zo goed
dat het te druk werd. Naast de
trimsalon heb ik ook nog een baan
in de verzorging en op een gege
ven moment werd het allemaal een
beetje te veel. De zaak draaide
toen een poosje op een laag pitje.
We hebben deze tijd gebruikt om
de salon op te knappen; een nieu
we vloer, een nieuw bad, enz. Het
ziet er nu weer pico bello uit.
Alleen ben ik niet meer zo vaak
open, je moet jezelf niet voorbij
gaan lopen. "

Alsverrassing geeftDienaalle klan
ten dit jaar een frisbee mee ter
gelegenheid van het tienjarig be
staan. Een heel leuk idee.

Detts vanderMolen

Welke honden worden eigenlijk
getrimd?
"De honden die niet van zichzelf
verharen, moeten getrimd worden,
zoals Maltezers, teckels, poedels
en bouviers. Verder trim ik wel
Golden Retrievers die een dikke
kraag en broek hebben. In principe
trim ik alle honden, groot en klein.
In model knippen van honden voor
tentoonstellingen doe ik niet, dat
wordt meestal door de eigenaren
zelf gedaan."

Tandsteen verwijderen ze; je, hoe
gaat dat dan?
"Net als bij de tandarts. De ene
hond heeft ermeer last van dan de
andere, net alsbij de mens. Verder
speelt de voeding ook wel een rol.
Met een krabbertje wordt het ver
wijderd, de honden laten dit gela
ten toe. Het is nodig om latere
tandproblemen te voorkomen."

"Vijftien jaar geleden heb ik de be
nodigde diploma's gehaald en ben
toen aan het werk geweest bij die
renzaak Kamphuis aan de Nieu
weweg. Diestootte de trimsalon op
een gegeven moment af. Wij had
den toen zelf een cocker spaniël
die regelmatig getrimd moest wor
den. Normaal gesproken is dat niet
nodig bij spaniëls, maar deze was
gecastreerd en kreeg daardoor een
veel wildere haargroei. Langzamer
hand begonnen meer mensen mij
tevragen of ikhun hond wel wilde
trimmen en na een demonstratie
bij Tuinland was het hek helemaal
van de dam. Zo is het uitgegroeid
tot een trimsalon aan huishier aan
de Oude Rijksweg."

Is dat niet saai, al/een maar trim
men?
"Dat valt wel mee, trimmen is een
onderdeel. Ik doe veel meer, zoals
nagels knippen van alle mogelijke
dieren: honden, katten , cavia's,
enz. Verder verwijder ik tandsteen
en knip te lange voortanden bij.
Ook oorverzorging is een deel van
mijn werk. Vroeger trimde ik ook
katten, maar daar ben ik mee ge
stopt. Je wist nooit precies hoe ze
reageerden op de behandeling en
het gebeurde me te vaak dat er
eentje aan mijn arm ging hangen
omdat het beestje het niet met de
behandelingen eens was. Boven
dien zijn ze razend snel. Een hond
is heel anders. Honden worden
vast gezet met een halsband en
blijven dan meestal wel rustig staan.
Het is immers niet pijnlijk wat ze
ondergaan.
Het iswel heel erg belangrijk dat de
dieren van jongs af aan er aan
wennen dat er aan hen gefrunnikt
wordt. Het moet heel nonmaal voor
ze zijn dat ze in de bek gekeken
worden en in de oren."

AI sinds 1964 uwbetrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLDE
T. (050) 541 6501 - F. (050) 541 92 68 - www.hovengo.com- inio@hovengo.com
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten, diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten,

sanitair en verwarming

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

..................B..-U.....RINGA

CAIEi'\
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

CAIEi'\
I[ Winkelcentrum ,

Lewenborg
l Telefoon (050) 541 40 40

Lc ddestrant 6
9797 PM Th csingc
T (050) 3021319
F (050) 3021182
M 0(,5 15 33 772

flnanc lële
administratie

&
jaarverslagen

&
aa ngiû e

Inkom stenbelasting

Uw .rdrcs vuu r :

Mmim.\lmfw· Ritserna
crIJdm-rIll1!.<I(klt,.•hllro ,

haa r rs n u d i 0 Î(
SDI i t a i J {e

. ... Dames &

T en B o e t> / Herenkapper

mét afspraak!

[05DJ3D22151WigbDldstraat B - Ten Baar

E ef"lijk t-l oV\+
jV\ e uGe I." ,-,kel·i)

Gespecialiseerdin
boekenkasten & tafels

Antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoekop ma. Umvr, na (teL) afspraak
zaterdags bent udegeheledagwelkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL~

Smit

LEVERANCIER C/ROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra@vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon ' :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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De toren
Sinds enkele weken gaat de
kerktoren van Garmerwolde
schui l achter groene vitrage.
Er staan steigers tegenaan,
dus er wordt gewerkt. Wat is
hier aan de hand? Fredje be
sloot een kijkje te nemen en
ontdekte dat de toren opnieuw
gevoegd wordt.

Hoewel de toren van Garmer
wolde alerg oud is. ishet geen
'Juvvertoren'. Daarvan staat
ernog een inSchildwolde. Vol
gens de overlevering waren
die ooit gebouwd, compleet
met 'stenen helm', door drie
vrome zusters diewilden boe
ten voor de ijdelheid uit hun
jeugd.

Nee, Gaamwol iszo'ntypische,
stoere middeleeuwse toren uit
de 13de eeuw. In onze streken
bouwden ze de kerken vroe
ger zonder toren. Pas toen de
luidklok in zwang kwam, wer
den er speciale torens voor
gebouwd. Soms bleef de toren
zelfs staan nadat de kerk was
afgebroken (zoals in Toorn
werd en Westerdijkshorn). De
toren werd door de middeleeu
wer gezien als symbool van
kracht, als een vinger die om
hoog wijst naar God, als een
baken dat ons er voortdurend
aan herinnert dat waar het in
dit leven echt om draait, daar
boven te vinden is.

Wifma Tammeling zit25 jaar in het EHBO-vak en krijgt tijdens de autocross in Ten Boer gelegenheid omhaar
kunnen te showen. (Foto:Henk Remerie)

Wilma Tammeling 25 jaar EHBO
25 jaar geleden begon Wilma Tammeling met de EHBO-cursus in Ten Boer en ze is ersindsdien niet meer
bij weg tedenken ..... Na het behalen van haar EHBO-diploma heeft Wilma nog een aantal jaren mee gedaan
aan de wedstrijd EHBO. Daarna heeft ze in Garmerwolde en Thesinge op de basisschool de jeugd EHBO
lessen verzorgd en neemt nu nog in Ten Boer de jeugd examens af op de basisschool. Bovendien is zij al
bijna twintig jaar actief als EHBO-er bij de autocross in Ten Boer, waar ze de theorie in de praktijk kan
brengen. Alle reden dus om eens in het zonnetje gezet te worden. Dankzij deze prestatie heeft Wilma de
titanus-penning uitgereikt gekregen. Zou ze alleen maar de jaarlijkse herhalingslessen hebben gevolgd, dan
had ze een oorkonde gekregen. Een welverdiende beloning na 25 jaar EHBO. Jaarlijks volgt zij nog de
herhalingslessen.

Karfa Pos/ma

Een spel van lidwoorden en voorzetsels
In de G&T van maart jl. vroeg Detta vd Molen zich af of het en de een Groningse vorm is van verandering
van lidwoorden? In de atlas van 1905 wordt het als volgt aangegeven:
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Maar zo'n stoere toren had
nog een functie. In de woelige
15de en 16de eeuw. toen on
geregelde scldatenbenden het
land afstroopten, konden de
dorpelingen schuilen in hun
toren. Zo hebt uvast nog nooit
naar de toren van Garmerwol
de gekeken: als toevluchts
oord. De muren zijn dik, de
ingang is klein gehouden, de
deur met ijzer beslagen. Er
zitten zelfs schietsleuven is.

Enbinnenkort staat onze stoe
re wachter er weer als nieuw
bij: gevoegd en opgetuigd, en
klaar voor de eeuwen die ko
men gaan.

Fredje Bouma

Vanuit Kardingermaar stroomt
het Geweijde door Thesinge. De
andere aftakking heet dan de
Zuidwendin; loopt dus niet door
het dorp, maar fungeert als grens
tussen Fivelingo (Thesinge) en
Hunsingo (Zuidwolde). Via de La
gewegsterpolder aan de ene zij
de en Lange Landstermolenpol·
der aan de andere zijde, stroomt
het Geweijde in de Zuidwending.
Waar beiden elkaar treffen
stroomt het water verder als The·
singermaar (zonder het of de) in
Damsterdiep bij Rollen op Ruis
scherbrug (met 2's).

Een spel van lidwoorden en voor
zetsels

Het merkwaardige is, dat alleen
in Thesinge lidwoorden voor de
waterlopen staan , terwijl dat in
Garmerwolde niet het geval is.
Men spreekt daar van Damster
diep. Schuinesloot (vlakbij Kaak
heem - was vroeger in de tijd van
de trekschuit een café), Molens
loot (Fledderbos), Heidenschap
(buurt).

De Lagewegsterpclder werd door
middel van een brug verbonden
met Lange Landstermolenpolder,
m.a.w. Thesinge kwam over de
brug naar Garmerwolde en an
dersom natuurlijk ook. Die brug
was hoog . Wanneer wij als
schooljeugd per bus naar Gro-

ningen gingen, namen we ach
terin de 'smalle' Dambus plaats.
Vooral als 'Dikke Hoan' buschauf
feur was, die was meestal te laat.
Hij moest deverloren tijd inhalen;
bij de brug remde hij weliswaar
af, maar wij werden dan achterin
helemaal omhoog gezwiept.

Overigens het verwisselen van
lidwoorden is niet typisch Gro
nings. In Amsterdam staat de
Doopsgezinde aan het Singel en
niet aan de Singel.

Jakob van der Woude



co;z === ::r=== ......

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

pril:, KUIL
'j,#,:ltd,:tifI 14i'1lflJ
Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kuilreiniging.nl

Voor bedr ijven en par ticul ier
handel in :
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

" • Enz.
~ • "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon OSO· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 • 3024834
Mobiel 06·51581046

G.N. Schut terlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 0 50 - 3021574

~o
\J
0
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Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.t.
Verbindingsweg 17a

9781 DA Bedum
T(OSO)302~S36

F (050) 3024693

• Elektra • Gas • Water • e.v.• Zink • DakbedekkingJ
M . Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504

-,_.__.•._._ - -",..,_..._,--_._~- _.._---_.._._- --_._._.,-_._--~._-

8tadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

SINDS1932

terk in senioren fauteuils
~
~~j.l
~~

tfI
\ \M

l~tA SLAGUrf
WON INGINRICHTING

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

RIT8EMA
Sierbestrating

Bhowterras 3000 m

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00
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.... en op zaterdag voetballen
Zaterdagmorgen om 09.00 uur stonden 40 pupillen klaar om op
een speelse manier een voetbal spellencircuit af te leggen. Na
ongeveer 1,5 uur waren alle formulieren weer ingeleverd en
konden de punten worden opgeteld. En of men nu veel of weinig
punten had gescoord was uiteindelijk niet belangrijk; iedereen
kreeg de eerste prijs.

Henk Vliem

Het 59 jarig jonge GEO heeft op 15 en 16 juni op traditionele
wijze het seizoen afgesloten.

Op vrijdagavond volleyballen ........
Vrijdagavond waren de volleyballers aan de beurt. Na een lange
regenachtige dag viel het me reuze mee dat er gewoon goed op
het sportveld gevolleybald kon worden. Prima drainage daar onder
die groene zoden. De sportzaal was die middag alvast wel door de
organisatoren gereed gemaakt om binnen te kunnen volleyballen,
maargelukkigwas dat nietnodig. Want die zaal is ietwat klein om
een volleybaltoernooi in te houden, zelfs als er maar vier teams
aan het toernooi meedoen. De animo is in voorgaande jaren wel
eens heel anders geweest.
Maar goed, ik heb die avond een paar lekkere potjes volleybal
gespeeld. Helaas was het resultaat niet om over naar huis te
schrijven: we werden derde. En dat dan ondanks het feit de we
halverwege het toernooi zelfs nog aanmoedigingen van boven
kregen. Er voer namelijk een grote heteluchtballon vlak boven ons
langs. Die bleek te gaan landen in een weiland (of akker), een
eindje verderop. Dat kostte ons dan ook meteen de helft van de
jeugdige toeschouwers: een landende luchtballon is immers vele
malen interessanter dan een paar volleyballende dames en heren.

GEO sluit seizoen
op traditionele wijze af

Koos vande Belt

gelopen jaar. En voor alle deelne
mers natuurlijk een ijsje.
In de finale ronde van de penalty
bokaalbleken Patrick en Jaapvan
Zanten bij de junioren te sterk
voor alle concurrenten en won
nen overtuigend. Bij de pupillen
waren de koppels aan elkaar ge
waagd en moest er meerdere
malen een nieuwe serie straf
schoppen worden genomen voor
dat uiteindelijk Rick en Jan Men
ting de fel begeerde wisselbokaal
in de wacht wisten te slepen.
's Middags deden maar liefst 18
teams mee aan het 7 tegen 7
toernooi. Het was uiterst gezellig
op en rond develden en het toer
nooi verliep zeer sportief. Toen
om ongeveer 17.30 uur de finale
in de B-categorie moest worden
gespeeld werd het weer, en nu
aanmerkelijk langer, zeer nat in
Garmerwolde. Maar het jeugdige
team Windfall United, met een
aantal A-junioren, bleek daar min
der moeite mee te hebben dan
teamRitsema enwon verdiend de
eerste prijs.
Ook de finale in de A-categorie
werd in de stromende regen ge
speeld. Friesland 1, met o.a. Rick
Klunder moest het daarin afleg
gen tegen MasterBeren, een team
met allemaal 1e elftal spelers.
Vanwege de regen werd het Open
Garmerwolder Jeu de Boules
Kampioenschap afgelast en kon
den ongeveer 100 hongerige ma
gen zich te goed doen aan een
heerlijke Chinese maaltijd. De
avond werd daarna muzikaal
voortgezet en afgesloten met dis
co muziek, verzorgd door Reini
Boer.
GEO kan terugzien op een ge
slaagd slotweekend en kan zich
nu gaan opmaken om eind mei
2008 op spetterende wijze het 60
jarig jubileum te vieren.

Bas Duursema legt aan voor een
strafschop. (Foto: Koos van de Belt)

Het was bijna 11 .00 uur toen de
eerste strafschoppen werden ge
nomen voor de ouder-kind penal
ty bokaal. Dit blijkt toch elk jaar
weer een hoogtepunt voor zowel
kinderen als ouders te zijn.Vier
GEO keepers (Remco Been, Bert
Balkema, Alex Sarfo en Oscar
Heslinga) deden hun uiterste best
om zoveel mogelijk strafschop
pen te stoppen. Desondanks werd
er veelvuldig gescoord, zodat er
een finale ronde moest worden
gespeeld met vij f koppels in zowel
de jongste- als de oudste leeftijds
categorie. Net opdatmoment werd
het erg nat in Garmerwolde, dus
mooi even tijd om in de kantine
alle eerste prijs winnaars van het
spellencircui t een herinneringsme
daille uit te reiken. En de F-pupil
len kregen nog een fraai diploma
voor hun goede presteren het af-
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Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 · 541 6272
wwwJomantico.nl

~ Rijlessenvoor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling

~ Tevens ter dekking:
debewezenNRPS-rijpaarrillengsr
Romanfico endeuniekgoudgele
ponyhengst (1 .48m)
RomanficPopccm v. Romantica

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050·5418610

~~\1\'1.STUD-,O

~ ~

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'0 050 · 5421615

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Dames & Herenkapper
zonder afsp raak !

..........E5L01Dl
IHII50M I" mJlDM:OIA5 - 11.45U.

ZATIIlDACil:"·15.10 _

Valckestraat 1 • Ten Boer

.... B l o emb i n d e r i j

~j~ Lu ine
~ ti 96 1 7H~o~~;.~~~ :

r I Tel : 050 ·404079 1 •
•~ .~ :-. Pac 050 • 4040 859 •

.' ge-5!Je.c. it\- [ i seer~ in t\-[[e b[ounenwerk..en

Bii ons vindt u alles voor uwFiets! J
Volop keuze innieuwe en gebruikte Fietsen. "-
leveranciervano.o. Gazelle, Sparta, Rih, ~
Veeno, Sparta·IONen laekie kinderfie tsen~p"
Ook voorreparaties vanalle merken. 0...
Kooprnanspl ein18· 9791MA Ten80er
0503022995·www.bobtweewielershop.nl t wee wieIersop

Nellian Dijkema
U it vaa.rtverzorging
Bove nrijge ro eg 19

9797 TD heai ng e

050- 3021/ 3,

www.ne llian .nl

Asl RID DE LH UW
T HESINGE, (050) 3 14 70 5 2

OC t 3::H;:.rJCLIN::' A,AN H V I ~I

.i o VAll PRC' 1/0ET.
:;.[ lA.N D ElIH,: ·.) RGA f',.I5A - lE v(,,) ~

voi h'[ RI<)':l.( [?/>[ D C\.; P E

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groente" L~ fruit

• aardappelen f&\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rau wkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050)4042921/ 541 8462
Fax(050) 4042922

Goed engezond vande boerengrond

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nie uws te ge neraties glazen . su pe rlicht en ultrad un

Boekholt - Hensbroek
Bril len - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lew enborq
Kajuit 281 - 9733 Cl! Gromnoen

Telefoon/fax (050) 5490549
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-5419630
Fofograaf Thesinge:
Wolter Karsiins050·302 20 71
Eind·redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree LUiken
Luddestraat3 - 050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,00p].

Bijautomatischeincasso € 11 ,00p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant€ 1.50
Hoofdartikel op Inlernet:
www.garmerwolde.net

Bij de pinken: afgebakende nieuwsgierigheid. (Wo/ter Karsijns)

Tijdelijke wijziging standplaats bibliobus
In verband met de reconstructie KerkstraalJMolenweg zal de bibliobus
in ieder geval op maandag 2 en 9 juli niet in Thesinge staan. Leners
kunnen van 9.40 tot 11 .40 uur terecht bij debibliobus in Garmerwolde.
Van 16. juli tot 13 augustus is de bibliobus wegens vakantie gesloten.
Waarschijnlijk staat de bus op 13 augustus weer aan deKerkstraat. Kijk
dus voor de zekerheid even of de bus op maandag vanaf 10.15 uur in
Thesinge staat. Staat deze er niet dan naar Garmerwolde! Trouwens:
Met de bibliotheekpas kan in alle bibliotheken in Stad en Ommeland
worden geruild en geleend. Gebrek aan leesvoer isdus nietnodig inde
zomervakantie!

"'

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schulterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 17juli vóór
18.00 uur.

Agenda

Zondag 26 augustus
9.30 uur in Thesinge
ds. F. Volbeda uit Groningen

Vanaf juni
Bovenrijgerweg 19 Thesinge :
20.00 uur: De Rijge speelt Chan
gez. Kaarten kunnen gereser
veerd worden op telefoonnummer
06·40705996 (tussen 19.00 
20.00 uur).

Woensdag 4 juli
"De Old Farm" Sportlaan 1b Ten
Boer; 19.00 uur tot 21.00 uur: De
gemeente Ten Boer organiseert
in samenwerking met Verslavings
zorg Noord Nederland, de GGD
en het jongerenwerk een intorma
tiemarkt rondom het thema "alco
hol, genotmiddelen en opvoeding".

Zondag 19 augustus
9.30 uur in Garmerwolde
dhr. L.v.d. Molen, Winsum

Zondag 12 augustus
Gezamenlijke dienst met Ten Post
9.30 uur in Thesinge
mw. I. Plaatsman, Thesinge

Zondag 22 juli
9.30 uur in Ten Post
Dhr. Venema uit Onderdendam

Zondag 5 augustus
11 .00 uur in Ten Post
10.30 uur voor de dienst koffie
drinken
dhr. Postema uit Krewerd

Kerkdiensten
Protestantse gemeente

Zondag 29 juli
Gezamenlijke dienst met Ten Post
9.30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
semond

Zondag 8 juli
09.30 uur
dhr. Lever uit Groningen

Zondag 15 juli
Gezamenlijke dienst met Ten Post
9.30 uur in Garmerwolde
dhr. Epema uit Groningen

Zondag 1 juli
Gezamenlijke dienst met Ten Post
10.00 uur in Thesinge
9.30 uur voor dedienst koffiedrin
ken, ds. F. Volbeda uit Groningen
aansluitend (voor de laatste keer)
een nazit in het oude Ons Tref
puntBuurschutters

Sieb-Klaas Iwema

Een lekkere wandeling door het
muilie Drentse zandlandschap
werd afgesloten met een B.B.a.
Het weer was die dag uitstekend,
net als wat er boven de kolen
gegrild ging worden.

• Te koop:
Een gren en hoogslaper. Een
kinderbed voor de leeftijd 6-16
jaar, met matras en onderplaat
€ 30,00. Koningsheert 2, Gar
merwolde, tel: 050-5420828.
• Gezocht:
Gastouderbureau Tante Muis is
op zoek naar een leuke creatieve
gastouder voor twee kinderen (7
en 10 jaar) in een gezin in Thesin
ge. Opvang op dinsdag 15.15
1B.15 uur en woensdag 12.30
17.30 uur. Vergoeding 9 euro per
uur. In bezit van auto, niet rokend,
gek met dieren, voor langere tijd
beschikbaar. Start opvang 15 au
gustus. Gastouderbureau Tante
Muis, Elbrich Oomen / Marieke
Dijkema tel. 0596-573414 I 0596
573443, www.gobtantemuis.nl.

Stoomfluitjes
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