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Van alle markten thuis
Durf eens nee te zeggen

In het gebouw wat volgens het opschrift: 'school der Christelijke Gereformeerde Gemeente*) gebouwd anno 1884' was, had ik een
gesprek met Jan en Hennie Mollema·Kol. In het Trefpunt dus, op deze (witte) donderdag. Jan en Hennie konden zich even vrijmaken
uit het congres van fysiotherapeuten.

sen beantwoorden, over waar fa·
milieleden begraven liggen. Mijn
digitaal boek met foto's van alle
graven is bijna klaar.
Bovendien ben ik ook nog pen
ningmeestervan debegraafplaats,
en drager bij de vereniging.
Eenmaal in de zoveel tijd koster
van de kerk in Garmerwolde en
ook eenmaal in de zoveel tijdhelp
ik mee om het oud papier op te
halen. En tot slot mag ik ook nog
penningmeester van de huurders
vereniging zijn.

gen. Maar ze is even thee halen.
Dus maar de volgende vraag:

Je bent zeer actief op al/erlei ge
bied in hetdorp.
"Ja, ik heb bijna alle petten op.
Daar gaan we: aanspreekpunt van
de molen, daar heb ik eigenlijk te
weinig tijd voor. Komen er bezoe
kers, dangooi ik dedeur welopen.
Toch jammer dat de molen niet
meer draait. Beheerder begraaf·
plaats, d.W.Z. het regelen van uit
gifte vangraven. Vragen van men-

Helpt je vrouw Hennie ook mee?
"Dat zou je aan haar kunnen vra-

toen besloten om ergeen beheer
der op te zetten. Hennie en ik
hebben het besluit genomen om
het voorlopig zelf te doen. We zijn
dus het beheerdersechtpaar. Dan
haal je jewel wat opdenek. Het is
niet alleen het bedienen van de
gasten; je mag de zaal inrichten.
alles na afloop weer schoonma
ken..., ook de inkoop doen we
zelf. "

Jan. je bent met de VUT. Betekent
dat, datje nu wat rustiger aan kan
gaan doen?
"Nou nee, bepaald niet. Meer dan
40 jaar heb ik bij de DSM gewerkt;
DSM staat voor de vroegere
staatsmijnen. Alleen ben ik niet
tewerkgesteld in het Limburgse.
maar in ons eigen Groningse
Veendam. Ik ben daar het leidend
voorwerp. Nog steeds; ja echt, ik
werk er nog. Collega's van mij zijn
meegegaan naar het bedrijf dat
de vestiging overnam. Ik ben nog
de enige die verstand heeft van
de kunstmeststoffen, na jarenlan
ge ervaring. Dus mijn doel is om
het karwei af te maken en danben
ikecht indeVUT. Het iseenkwes
tie van opruimen. Vooral in deze
tijd van het jaar is er een drukke
afvoer van auto's met meststof
fen. Dat gaat dag en nacht door,
ook op zaterdag.
Dusom nu te zeggen dat ik in de
VUT ben; we houden de FUT er Jan en Hennie Mol/ema-Kol. (Foto: Myla Uitham)
nog maar even in:

Je bent beheerder van Trefpunt,
wat houdt dat in?
"Het kwam zoals hel kwam. Ik zat
in het Stichtingsbestuur, jaren
geleden is dat albegonnen. Het is
uiteindelijk toch gelukt, door zelf
werkzaamheid; velen hebben zich
er voor ingezet. Dan is het toch
logisch dat je er voor gaat. Eerst
zouden we er een beheerder op
zetten. Daar zijn natuurlijk kosten
aan verbonden. We hebben naar
het financiële plaatje gekeken en



Eigenlijk zou ik eens nee moeten
zeggen. Maar ja."

Inmiddels is Hennie weer terug
met de thee. Nog op een ouder
wetse manier gezet in een pot.
Niet zoals je dat tegenwoordig
overal ziet: een glas warm water,
waar je een zakje in doopt.
Hennie: "Wat Jan doet, doe ik
eigenlijk ook. Barwerkzaamheden
enz. Bovendien ben ik ook nog
vrijwilliger in Bloemhof."

Jan, je hebt de Roelie Dijkema
prijs verdiend. Hoe vind je dat en
waar komt de prijs te staan?
"Ja, ik vind het een mooie prijs.
We zetten hem in de voortuin
neer."

Naast inspanning heeft een mens
ook ontspanning nodig. Hebben
jullie hobby's?
"Daar blijft niet veel tijd voor over.
We hebben kinderen en kleinkin
deren, daar besteden we natuur
lijk ook aandacht aan." Jan zit
graag in zijn spaarzame vrije tijd

op de motor. Hennie fietst en
zwemt graag. En de mooiste ont
spanning vindt Henniein het zang
koor." Met veel plezier zing ik bij
Lovende Stemmen. Dan kun je je
echt ontspannen."

Jan en Hennie, bedankt voor het
gesprek. Veel succes verder met
af/es wat juf/ie doen.

Jakobvander Woude

P.S.
Die avond bezochten we dekerk
dienst met HeiligAvondmaal in de
schitterende kerk van Garmerwol
de. Jan was deze avond koster; ja
ook dat nog, na zo'n welgevulde
dag. Hij heeft de Roelie Dijkema
prijs dubbel en dwars verdiend.

") Het is Christelijke Gereformeer
de Kerk en niet Christelijk Gere
formeerde Kerk. Het zou te ver
voeren om hier uitgebreid op in te
gaan. Een vo lgende keer mis
schien?

Pasen in Garmerwolde
Op zondag 5 april j.1. werden 21 kinderen ontvangen in het dorpshuis
om palmpasenstokken te versieren. De palmpasenactiviteit werd geor
ganiseerd onder de vlag van Stichting Dorpshuis. De kinderen hebben
erg hun best gedaan. Daarnaast was er gelegenheid. voor de kinderen
die dat nog wilden. de paashaas te helpen met het schilderen van de
eieren voor Pasen. Met het puntje van de tong tussen de tanden
hebben nog veel kinderen op de eieren ware kunstwerkjes getekend.
De paashaas is er vast erg blij mee.
(Tekst: Ine Hoojenbosch. Foto: Monique Hoitink)

Van de Redactie
In de afgelopen weken heeft de redactie contact gezocht met
onze adverteerders. Soms ging dat contact per telefoon, maar
meestal gewoon even langslopen.

Op maandagmiddag 6 april stre
den 28 vijftigplussers uit Garmer
wolde en wijde omgeving in een
gemoedelijke sfeer om het kam
pioenschap 'neuten schaiten
2009'. Hier Jan Feenstra in de
baan... (Foto: Sieb-Kfaas Iwema)

Hoe krijg je genoeg kinderen op de been om alle verstopte eieren te
vinden? Door ze wakker te makeni !!
Dat lukte dit jaar weer bijzonder goed: de twee prachtige paashazen
verschenen op een luidruchtige motor. De haas achterop riep "Eieren
zoeken!". de haas voorop hoefde alleen maar gas te geven. Bijna de
volledige jeugd van Garmerwolde verscheen bij het land van de familie
Werkman en ging gedreven op zoek. Het viel niet mee. maar de twee
verstopte gouden eieren zijn gevonden door Kors vd Bergh en Maike
Verhagen! Er schijnen nog 40 eieren in het gras teliggen... Geloof jijdat?
(Tekst: Maud Onderstal, Foto: Jan-Willem van Gellen)

Dames &

Herenkapper
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adverteerders en niet te vergeten
onze donateur(Wiekel) zorgen wel
voor nuim zestig procent 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 het merendeel
van de inkomsten binnen is geko
men.

Ten Boe r

ha ar stu dio
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En dat dan met de vraag: ga je
weer een jaar inzee met de Gee &
Tee? Gelukkig vooronze krant heeft
ruim 98 % positief gereageerd. Er
is een adverteerder afgehaakt en
er is een nieuwe adverteerder bij
gekomen: Stefano Natuursteen uit
Groningen I Garmerwolde. En, zo
als u ongetwijfeld opgevallen is:
gedurende het afgelopen jaar heb
ben we ook Jelle van der Veen
Montagetechniek uit Thesinge en
Van Stad tot Wad Dierenartsen uit
Noorddijk als nieuwe adverteerders
mogen verwelkomen. Kortom: we
zijn weer bijzonder tevreden. Onze
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Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen Garmerwolde
Er waren ongeveer vijftig leden aanwezig op de voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde. Hoeveel van
hen speciaal gekomen waren voor het reisverslag van Lieske Mandema over haar Gambia-expeditie valt moeilijk te zeggen, maar bijna
alle aanwezigen bleven tot aan het einde van de vergadering geboeid zillen luisteren.

Henk Vliem

(Tekst entekening Tineke Meirink)

Minismeerpijploop

weg en in Gambia allemaal be
leefd hebben. Zo te horen aan
Lieske's verhaal een zeer leerza
me ervaring.

Zaterdag 14 maart werd, zoals
ook te lezenwas indevorigeG&T,
de Smeerpijploop gelopen van
Groningen naar Delfzijl. In Gar
merwolde liepen 15 dappere kin
deren diezelfde dag een sponsor
loop: de Minismeerpijploop! Er
stond een straf windje, maar dat
kon de pret niet drukken. Er wer
den serieuze afstanden afgelegd.
Pieter, Luc, Daan, Rob, Isa, Suus,
Aran, Harold, Roald, Daphne,
Anouk, Mats, Maike, Maartje en
Hasse liepen samen € 183,50 bij
elkaar! Super! Bedankt!
Dit geld zal worden besteed aan
kinderactiviteiten in Garmerwol
de.

H E R M A N RI D D E RI N G
06 54 638590

T O N N Y GUIK E M A
0654944 004
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gen van de afgelopen zomer. Op
papier kan het allemaal wel in
orde lijken maar de praktijk leert
totaal anders. Vooral sinds er op
100 % capaciteit gedraaid wordt.
En nu zou er alweer verder uitge
breid gaan worden. En dat zou
den wij dan zomaar over ons heen
moeten laten komen, terwijl de
afspraken van de vorige uitbrei
ding nog niet eens zijn nageko
men!
• GEO-feestweek. Wim Benne
ker, de voorzitter van GEO, nodigt
iedereen uit voor de jubileumfeest
week (10 tot en met 13 juni). Er
komt een kinderfeest, ballonva
ren, Jeu de Boules, een receptie
en nog veel meer.
• Voorzittershamer Landbouw
vereniging. Sieb-Klaas Iwema
meldt namens het bestuur van de
(voormalige) Landbouwvereniging
dat deze vereniging zich opgehe
ven heeft. De papierwinkel (notu
len en jaarverslagen) is inmiddels
overgedragen aan de Groninger
Archieven . De voorzittershamer
wil het bestuur overdragen aan
alle Garmerwolders en dat kan
het beste, zegt Sieb-Klaas, door
die hamer over te dragen aan
Dorpshuis de Leeuw.
• Geweideweg: Cheryl Hoekstra
vindt de twee bruggetjes over het
Geweide en de bomen erlangs
een verbeteringvoorhet heledorp.
Reisverslag van Lieske Mande
ma over haar Gambia-expeditie.
Lieske houdt aan de hand van
een overweldigende fotopresen
tatie, een enthousiast verhaal over
wat zij en haar reisgenoten onder-

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050 ) 3021715
F (050 ) 302196 1
E info@b luemul e.nl

ons werk!

Rondvraag:
• Overlast door de RWZI en SCT.
Cheryl Hoekstra stelt dat er omde
haverklap overlast is. Niet alleen
voor de omwonenden, maar ook
voor de rest van het dorp. Denk
maar aan de diverse vliegenpla-

Jaarverslagen:
• Het bestuur van Dorpsbelan
gen is tevreden over het afgelo
pen jaar,

Bestuursverkiezing:
• Marian Baarda en Dirk Heslin
ga worden bij acclamatie herko
zen.

venant vastgelegd worden , Er
komt een nieuwe fietsenstalling
en de kleine boomgaard er achter
wordt ook aangepakt, evenals het
hekwerk enzovoort, De gemeente
zal indetoekomst zorgen voor het
grasmaaien, de Garmerwolders
moeten zelf zorgen voor het
snoeien van defruitbomenenklein
onderhoud,
• Nieuwe plannen voor het ter
rein rond deboerderij van Piet van
Zanten zijn in de maak, De (vorig
jaargestopte) studie naar dehaal
baarheid van een kleine camping
en aanlegsteiger is weer uit de
kast gehaald, De uitgangspunten
die destijds werden gehanteerd
zijn inmiddels gewijzigd en mis
schien zijn er nu wel mogelijkhe
den. Gekeken wordt naar een com
binatie met bijvoorbeeld een kin
derboerderij, een waterspeeltuin,
een draai-orgelmuseum, een stoe
terij enzovoort,

Uw uitstraling:
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,

wij maken het ontwerp

dat bij u past'.

• VORMGEVIN G
• D RU KKERIJ
I::J UITGEVERIJ

_. -- --- - - _ , _ - -

Van het officiële gedeelte zijn mij
de volgende punten bijgebleven,
blijktnuik een paar weken later, al
tikkend terugkijk indeagenda voor
die vergadering :

Dorps-omgevingsplan:
• De geplande aanpak van de
Dorpsentree gaat binnenkort van
start. Er is met alle betrokkenen
overeenstemming. Deze afspra
ken zullen medio april in een con-

Mededelingen:
• Er komt dit voorjaar weer een
Opknapdag Garmerwolde (9 mei
a.s.), De bedoeling is het kerkhof
en de Stadsweg aan te pakken.
• Het Waterschap houdt binnen
kort eeninformatie-avondover een
voorgenomen uitbreiding van de
Rioolwaterzuiveringsinstallatie,
• De gemeente heeft haar beleid
inzake de speeltuinen bekend
gemaakt. Er is voor alle in de ge
meente aanwezige speeltuinen,
over tien jaar verspreid, een be
drag van € 250,000 beschikbaar.
Garmerwolde komt pas laat aan
de beurt, dus Dorpsbelangen
(Speeltuincommissie) is nu met
diverse ondernemers in gesprek
of deze een soort voorfinancie
ring kunnen verzorgen.
• De concept 'Woonvisie Ten
Boer' is onlangs verschenen,
Dorpsbelangen heeft als zware
kritiek op dit concept ingebracht
dat de zogenaamde POP-Pilot
Garmerwolde zelfs niet genoemd
is, Laat staan dat de denkrichting
over de ontwikkeling van Garmer
wolde meegenomen is!
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Geslaagde Foto- en Praatmiddag
De Historische Commissie Garmerwolde had zaterdag 28 februari
in Dorpshuis de Leeuw een Foto- en Praatmiddag georganiseerd
voor de ietwat oudere Garmerwolder. Het werd een succes. Zowel
de gasten als de commissieleden wilden na afloop meteen een
vervolg regelen. En die komt er. Waarschijnlijk in dit najaar.

De commissie had met deze mid
dag voor ogen om enerzijds meer
informatie te krijgen over een aan
tal oude foto's die de commissie
sinds een half jaar op internet heeft
staan. En anderzijds om 'verhalen
over vroeger' te horen vertellen.
En verhalen kwamen er: elke foto
riep wel herinneringen op en elke
herinnering van de ene gast zorq
de weer voor een vloed aan nieu
we verhalen van de andere aan
wezigen. Om ook iets tastbaars
voor de toekomst te hebben, wer
den er onderwijl geluids- en video
opnamen gemaakt. Dat levert dan
meteen stof voor de volgende Foto
en Praatmiddag, is de achterlig
gende gedachte. Verder had de
commissie aan haar gasten ge·
vraagd om die middag wat oude
foto's en dergelijke mee te nemen.
Daar kon dan ook over gepraat
worden en misschien had de eige
naar nog vraagtekens bij bepaalde
personen op zo'n foto die een der
andere aanwezigen misschien wel
kon oplossen. Kortom er was veel
meer tevertellen en teziendan er

inde twee uren paste dievoordeze
Foto- en Praatmiddag was inge
ruimd. En de commissie zal de
komende maanden haar handen
vol hebben aan het verwerken van
alle informatie die zij verzameld
heeft.
Waarom wist ik hier niets van,
vraagt u zich misschien af. U had
immers ookgraag mee willen doen.
Wel, datkomt omdat de commissie
maar een beperkt aantal ouderen
had uitgenodigd. Teveel aanwezi
gen zou al snel leiden tot taferelen
a la een 'PoolseLanddag', dachten
we. Maar bij een volgende Foto- en
Praatmiddag krijgt u ongetwijfeld
ook een uitnodiging. Deze keer
waren onze gasten: Anje van Dij·
ken, Janna Hazeveld, Lies Schaap·
hok, Eitje Havenga, Harm Jan Ha
venga, Hennie Havenga, Carel Ha
zeveld, Simon Veninga, Kees Wie
renga en Jan Wolt. Van de com
missie waren aanwezig: Hillie Ra
maker, Tiny Srnit, Mieke Welling,
Maarten Strik en schrijver dezes.

Henk Vliem

Lies Schaaphok en Jan Wo/t, die middag de oudsten. (Foto: Mieke
Welling)

PS.
Wie van onze lezers heeft zin (en tijd) om de commissie te helpen?
Bijvoorbeeld met het scannen van foto 's of met het benoemen van
personen die op oude foto 's staan.

Pasen in Thesinge
Op paasmaandag werden er 's middags paasactviteiten georgani
seerd . De kinderen t1m groep 6 konden eerst luisteren naar een
paasverhaal dan werd vertelt door Dineke Linze!. Daarna gingen ze in
groepjes eieren zoeken. In 5 tuinen lagen in totaal 150 eieren verstopt;
30 eieren per tuin. Nadat de kinderen in de tuin de eieren gevonden
hadden mochten ze deze voor de volgende groep weer verstoppen. Elk
kind deed zijn best omde eieren zo goed mogelijk te verstoppen. Lasse
Oosterhof (zie foto) verstopt, zij het wel met enige moeite, vele eieren
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De jeugd vanaf groep 7 en de volwassen tlm 80+ konden noten
schieten. In twee banen op het terras van het Trefpunt werd er
getreden om de eerste plaats. Vanaf de zijlijn werd de wedstrijd
aandachtig gevolgd.

in het grindpad van Theo de Wit en Eveline Hilhorst. Dat deeieren goed
verstopt werden, werd aan het einde van de middag pas goed duidelijk.
Van de 150 verstopte eieren zijn er 82 teruggevonden.

Tekst enfoto:
Desitee Luiken



sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 • 9798 PEGarmerwolde
T (050) 5493950• M 06 53729369
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MAANDAGGESLOTEN
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Lindenstraat 1 • Ten Boer
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LEVERANCIER CiROOTKEV KEN EN HORECA

AGRI SHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten &fTllit
• mirt/appelen /'!;:;::.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzul vet
• sa/tules & rau wkost

• brood

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon : 050 - 5496150
Fax 050 ·5496151
Email info@vishandelsmit.nl

AS TRIO DE. LEEUW
T H ESINGE. (05 0 ) 3 147052
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,I D '/ A I . P{O I/O ~T.
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Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 404292115418462

Fax (050)4042922
G~ en gezondvande boerengrond

~
Rioo/service

~ VAATSTRA B.1/.

SINDS1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen! '~I I

Ook fauteuils met opstaphulp. y~ ;

S ~\
LAGTE ' ,

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bed um
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Vrijdagavond 20 maart 2009 waren zo'n 50 Thesingers in Café Molenzicht getuige van de uitreiking
van de Roelie Dijkema prijs aan de Stille Kracht Opde Achtergrond Jan Mollema. Grote instemming
met de keuze klinkt uit de zaal voor de man die veel voor het dorp deed en doet.

Jaarvergadering Dorpsbelangen Thesinge
Jan Mollema krijgt Roelie Dijkerna prijs

Jan Mol/ema en Roelie Dijkema
bij de Roe/ie Dijkema prijs, die nu
voor een jaarde voortuin van Jan
zijn huis siert. (Foto: Myla Uitham)

Hnis-leegverkoop
Elke dag van 10.00 - 17.00 uur: boeldag bij Johnny Oterdoom aan de
Dorpsweg 15in Garmerwolde. Van antiek tot Z(m)ooi. Sla uwslag vóór
1juli! Tevens schuurruimte te huur gevraagd; tel. 06-425 86 226. (Foto:
Sieb-K/aas Iwema)

Hans vanden Berg

Oude kerkepaadjes in ere her
stellen? Een opzet in werkgroep
jes is gekozen door Dorpsbelan
gen om meer mensen te motive
ren mee te doen. De rondvraag
gaat over onderwerpen die u vast
kan raden.
Na afloop een brainstorm over
het dorpsfeest van 30 april tot 5
mei 2010. Thema: Muziek.

ge bypass (tussen N360 en N46)
te bedenken. Na uitleg over pro
vinciale belangen, POP, files (of
niet), tracévarianten blijft bij mij
hangen dat iedereen alert is en
steun zoekt. Zelfs bij LTO. Als
stille kracht wordt de Cultuur His
torische Commissie ingezet; om
het behoud van het verkaveling
patroon zal de provincie moeilijk
heen kunnen. Het zal mij niet
verbazen alswe ooit een vreselij
ke oplossing in de maag gesplitst
krijgen voor een probleem dat
niemand zich precies kan herin
neren.

In voor zijn doen weinig woorden
en met ruim voldoende volume
weet Jakob van der Woude de
Taisner Raisop vrijdagof toch op
zaterdag te laten plaatsvinden.
Volg de berichten later, lijkt mij.
De Activiteiten Commissie voor
het Trefpunt (viel onder Dorps
belangen) heft zichzelf op. De
opzet werkte niet. Krijgt een ver
vo lg. Er komt een ondertitelde
DVD van de film over Thesinge
uit 1967 voor een grijpstuiver.
Om de historie vanThesinge vast
te leggen is er een Historische
Commissie i.o. Initiatief van Pluc
Plaatsman en Ton Heuvelmans.
Uitbreiding gewenst.

Speerpunten met weerhaakje
voor 2009: molen Germania red
den van de ondergang, de eer
der besproken bypass en het
(her)openen van 'ommetjes'.

Het was natuurlijk ook de avond
van de jaarvergadering. Terug·
kijken in verslagen. Het belang
van dedoor Wolter Karsi jns voor
gelezen verslagen is groot, te
oordelen naar de serieuze blik
ken van de aanwezigen . Hen
denpoeppolitie, paarden op het
sportveld, de verzekering van de
Roelie Dijkema prijs, een bloe
metje voor de jarigen...van ten
minste 90 jaar en ouder en bij 50
jarige huwelijkstrouw.
De penningmeester weet mijn
hart te stelen: kort, bondig en
zonder twijfel stond hier een des
kundige. Als klap op de vuurpijl
heeft ook de kascommissie bij
monde van Ton Ensing niets dan
lof. De computer heeft zelfs die
taak eenvoudiger gemaakt hoor
ik. En ook nog een batig saldo!
De begroting en de verdeling van
de welzijnssubsidie worden door
voorzitter Menco en penning
meester Aletta vlot afgehandeld.
Tijd voor een tweede consump
tie.
Een fotoboek en een bloemetje
als dank voor bewezen diensten
waren er voor deaftredende Dap
hne Wiegertjes en Marga Bos
wijk. Yvonne van der Weert van
de Schutterlaan volgt hen in haar
eentje op. Dat belooft wat: pra
ten, denken en doen in één per
soon.
Met "Ik denk aalvat da'k der mot
biepazen" zet Roelf Jansen Men
co voor het blok een Nederland
stalig synoniem voor die ellendi -

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkelvoor ol uw
Ondergoed- Lingerie

Beenmode• Badmode
Nachtmode &

Oamesmode maal36 t/m58

deskundigadvies altijd aanwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fax(050) 5418995

VOORAL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals:Slootonderhoud,
Maaikorven,Klepelmaaien,
Grootpakpersen, Grondtransport,
Mest verspreidenen
Sleufkouterbemesten.

Loonbedrijf
I .•;r....t..nff

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

Speciaal voer tafels,
antiekrestauratie&meubelreparatie

Bezoek op ma. Umvr. na (tel.) afspraak
zaterdags bent u degeheledagwelkom

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

't Gloninger lcndsChop co z'n mooist

Gerard Kingma
reis- en natuur fotografie

Geef een afdruk cooeou 
orig ineel en persoonlijk!

Bezoek de website voor het laats te
nieuws over worksho ps en exposities

Havenstroot 5 . 9797 PL Thesinge
www.kingma.nu

gerord @kingma,nu
05030238 13
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Tot 30 april!

Ps. De oranjecommissie Garmerwolde zoekt enthousias
te comité leden voor de komende koninginnedagen.

Garmerwolde zeer argwanend

Fredje Bouma

Hobbelig en slechts twee klinkers
breed leidde het vanaf de Thesin
ger til langs het Maar, langs Jelle
van Zanten, over de ijzeren brug,
en via van Zwol het land in. De
laatste jaren werd het paadje nog
regelmatig, maar steeds minder,
gebruikt door wandelaars. Inmid
dels is van Dijk afgebroken, heb
ben de aanpalende boerderijen
nieuwe bewoners gekregen, en is
het pad verdwenen. Sterker nog:
getuige de verbodsborden mag je
er niet eens meer langs...

De paden op (deel drie)

(Wordt vervolgd)

Ooit liep er door de landerijen
tussen Garmerwolde en Thesin
ge een kerkenpad langs het Ge
weide Maar. De bewoners van
een aantal boerderijen (van Zwol
en van Dijk) konden zo door hel
land ter kerke gaan in Thesinge.

Die nieuwe bewoners, die niet al
tijd op de hoogte kunnen zijn van
plaatselijke gebruiken, zouhet sie·
ren als ze zich hierover lietenvoor
lichten en zich, uit respect voor
dergelijke eerbiedwaardige tradi
ties, aan pasten aan plaatselijke
gewoonten en gebruiken.

Fredje stelt hier een bedenkelijke
ontwikkeling vast. Het mag dan
geen pad met officieel, contrac
tueel vastgelegd recht van over
pad zijn, maar het is wel degelijk
een kwestie van (misschien wel
eeuwenoud) gewoonterecht dat
wandelaars recht van overpad
hebben op dat soort paden. Zeker
in onze dorpen, met hun vaak
eeuwenoude tradities, zou zo'n
gewoonterecht door nieuwe be
woners geëerbiedigd moeten wor
den.

Henk Vliem

In de volgende krant volgt een
uitgebreider verslag.

door het uitdelen van wat zoet
houdertjes, zoals bijvoorbeeld een
kunstgrasveld voor GEO. Een her
stel vanvertrouwen moet verdiend
wordendoor het daadwerkelijk na
komen van beloften: om te begin
nen met de afspraken en toezeg
gingen die vanavond gedaan zijn.
De nog in te stellen Klankbord
groep krijgt onder anderen tot taak
hierop toe te zien en zo nodig
direct aan de bel te trekken.

Hijsen van de vlag en een welkomstwoord.
Opening van de Oranje vrijmarkt.
Open Garmerwolde Kampioenschap Spiekersloan.
Voetbaltoernooi 4 tegen 4.
Het Oranjebuffet.
Helaas alweer het einde van koninginnedag 2009.

Het programma in Garmerwolde, op en om het GEO terrein, ziet erals
volgt uit:
10.00 uur
10.05 uur
10.1 5 uur
10.30 uur
13.00 uur
14.00 uur

De Informatiebijeenkomst die door het Waterschap NoorderzijI
vest georganiseerd was om de uitbreiding van de RWZI·Garmer·
wolde toe te lichten, werd gekenmerkt door een openlijk wantrou
wen van de aanwezigen richting het Waterschap.

Het programma in Thesinge ziet er als volgt uit:
09:00 uur Optocht door het dorp begeleidt door muziekgezelschap

'De Bazuin' uit Groningen.
09.30 uur Aankomst op het sportveld en zingen Wilhelmus en het

Grännens Laid.
09.45 uur Spelletjes voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4

gevolgd door de kinderen van de groepen 5 Um 8.
13:30 uur Stratenzeskamp voor iedereen die de basisschool is qe

passeerd. Dit jaar hebben we het thema 'Reizen' en een
zelfgemaakte vliegtuig is één van de opdrachten van de
stratenzeskamp.

13.30 uur Vrijmarkt voor kinderen.
17.00 uur Na het opruimen is de prijsuitreiking in café Molenzichl.

Koninginnedag

In dedertig jaar dat Garmerwolde
te maken heeft gehad met de
RWZI iserzoveel overlast voor de
omwonenden geweest en zijn er
zoveel loze beloften gedaan dat
de toezegging dat 'alles vanaf nu
beter zal gaan worden', zeer scep
tisch werd aangehoord. Geen
woorden maar eerst daden, was
de boodschap richting het Water
schap. Mevrouw Tomson, secre
taris-directeur, sloot tenslotte de
(soms zeer emotionele) discussie
af door nadrukkelijk te stellen dat
het Waterschap vast van plan is
het geschondenvertrouwenteher
stellen. Maar dat zoiets niet gaat

De klaverjasavond in april heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Kees Wierenga 6192
2. Detta van der Molen 53 13
3. Jannes Ramaker 5060
4. Henk Vliem 4937

Oproep Open
Tuinen Dag

Voor opgave en info: Willeke Huis
tra, G.N. Schutterlaan 35, Thesin
ge, labloem@hetnet.nl tel 050
3021984

Alle gevers bedankt voor Uw
gift, Collectanten bedankt
voor Uw inzet. De opbrengst
dit jaar is € 205.. in Thesin
ge. Namens deZOA Hartelij
ke dank.

Tineke Bijma, Molenweg 5,
9797PS Thesinge,
Tel. 050 - 302 24 83

Omdat er vaker word aangege
ven dat het zo leuk zou zijn als je
eenkijkjeinandermanstuinmocht
maken, wil ik graag een Open
Tuinen dag organiseren.
Bij deze dus eenoproep aanThe
singers die het leuk vinden om
zijn/haar tuin te laten zien aan
anderen.Uiteraard ishetnietnood
zakelijk dat de tuin een groot for
maat heeft.
Ikheb al een datum geprikt, zodat
jeweet over welke dag het gaaten
of je dan kan. Het wordt zaterdag
20 juni.
Verder zou het natuurlijk fijn zijn
als ikwat mensen enthousiast kan
krijgen om me tehelpen organise
ren/ hand en spandiensten te ver
richten .

De volgende keer is op dinsdag
12 mei; aanvang 20.00 uur.

"De Soos"

R E INIGINGS SERVICE

Peter Kuil
Osloweg126 - 9723 8X Groningen

•
SCHOONMAAKBEDRIJF

mE:3llI
_ ....O••__..... Il_O'........

7



Nee, niet allemaal tegelijk. Er is plaats voor 6 personen. (Foto: Desiree
Luiken)

Het busje ...
Nee, over dat busje gaat het
hier niet. Het gaat over het taxi·
busje dat dagelijks (behalve
zondags) rijdt vanaf Ten Boer
via Sint Annen, Thesinge en
Garmerwolde. Het taxibusje
heet een lijntaxi. Enkele malen
ben ik ingestapt· en ook weer
uitgestapt· bij café Molenzicht.

Iedere taxibuschauffeur zingt zo
alshij of zij gebekt is. De ene keer
tref je een praatgrage chauffeur,
deanderekeereen enigszinszwij
gende. De ene keer een dame die
al jaren met dezelfde man is ge
trouwd, de andere keer een heer
die nooitgetrouwd is geweest. De
ene keer komt de chauffeur 'oet
Olie Pekel' en de andere keervan
Lewenborg .
Niet altijd is spreken zilver enzwij
gen goud. Als je niets wilt zeggen,
ookgoed. Er hangt niet zoalsvroe
ger in de oude Dam-bussen een
bordje, waarop staat: 'Niet spre
ken met debestuurder'. Daar hield
men zich toen blijkbaar ook niet
aan. Je zou de mensen de kost
moeten geven, die met Dikke
Haan,Lutje Haan (welminder trou
wens), Voetman, Lalkens, Bos van
Jukwerderweg, enz. enz. een ge
sprek voerden in de bus.
Hoe het ook zei, er is altijd iets te
horen en Ie zien in het busje, dat
precies op de tijd arriveert, zoals
het staat aangegeven indedienst
regeling. Heeft u geen dienstre
geling van Arriva, dan kunt u ook
kijken opde haltes; ook daar staan
de tijden vermeld. Maar ik dwaal
af.

Bellen hoeft niet...
Het busje heeft een vastgestelde
route en je hoeft niet te bellen.
Toen ik 's morgens vroeg indichte
mist stond te wachten, vroeg een
bewoner van de Molenweg: 'Heb
je het taxibusje gebeld?' Nee, bei
len hoeft dus niet. Op een bel
drukken hoeft ook niet. Waarom
niet? Om de doodeenvoudige re
den dat er geen bel aan boord is.
Je zegt gewoon: 'Ik wil naar Le
wenborg of naar Kardinge of naar
Ten Boer'. En dan wordt hetaan
tal strippen afgestempeld . Op
Kardinge aangekomen, vroeg
laatst iemand aan mij: 'Dan sta je
daar zeker een half uur te blauw
bekken?' Ook dat iserniet bij. Lijn
3 (Lewenborg - gaat naar Vinkhui
zen) of lijn 6 (Beijum - gaat naar
MartiniziekenhuistHoornsemeer)
rijden zeer regelmatig. Binnen een
mum van tijd ben je in debinnen
stad of een andere bestemming.
Op die bewuste mistige morgen
eindigde mijn reis in Lewenborg.

Daar woont mijn collega, waar
mee ik verder rijd in de auto (ja,
dat wel) naar het Uitvaartcentrum
van Yarden. En soms - ik geef het
eerlijk toe - is een auto toch ook
prettig.Nadat mijncollegame weer
had afgeleverd bij het winkelcen
trum in Lewenborg, liep ik terug
naar de halte. Toen werd er ge
toeterd; een bewoner van de Mo
lenweg - niet de eerder genoem
de, maar zijn buurman - nam me
mee 'noar I aisn',

Warm en droog...
Vooral bij winterdag maak ik ge
bruikvan het busje. Je zitwarm en
droog. Veel schol ieren maken
gebruik van het busje en wat dat
betreft doet Sint Annen het goed.
Komt het busje aan op Kardinge
en hoeft het voorlopig niet terug
naar Thesinge, dan hoeven de
chauffeurs zich bepaald niet te
vervelen. Nadat ze zich gemeld
hebben, zijn ze gewoon weer tad
chauffeur. Arriva heeft het geheel,

evenals het busje dat vanaf Hoog·
kerk naar Enumatil rijdt, uitbe
steed.
Terug in Thesinge stap je bij café
Molenzicht uit. In de dienstrege·
ling staat vermeld: Thesinge, mo
len. Waaromer molen staat, is mij
niet duidelijk geworden. Is Arriva
een nuchter bedrij f? Of hebben
taxi's meer met café's?
Maak eens een proefrit! Maar in
vredesnaam niet allemaal tege
lijk. Er passen veel makke scha
pen in een hok, maar in hel busje
zitten of staan geen schapen.
Gewoon met de strippenkaart. U
heeft geen strippenkaart? De brij
venter verkoopt ze ook.

Jakob vander Woude

Vertrektijden Thesinge:
maandag Um vrijdag:
7.39 / 8.39 1 9.39 1 12.19 1
13.1 9 / 15.19 / 17.19 / 19.19.
12.19 rijdt niet in de vakan
ties!
zaterdag:
9.19 111.19 /13.19 / 15.19 1
17.191 19.19. .

Vertrektijden Kardinge
naar Thesinge
(ongeveer 15 minuten later
bent u in Thesinge):
maandag Um vrijdag:
7.56 1 8.56 1 12.31 1 14.31 1
16.31 1 18.31.
zaterdag:
10.31 1 12.31114.311
16.31 1 18.31.

Geheimzinnig tentje
Het was ongeveer eind maart dater op debegraafplaats in Garmer
wolde een blauwe tent te zien was, ongeveer van het formaat bij
forensisch onderzoek. En tja, dan rijzen er toch allerlei vragen.
Misschien archeologisch onderzoek en zijn ze nou eindelijk eens
van plan degeheime ondergrondse gang op te graven. En zitten er
nog kelders onder? Of zijn ze misschien graven aan het ruimen?

Restauratie van de ruiilale steunberen. (Foto: Ton Bouchier)

KarelDrabe

boompjes zijn doodgespoten; en
de stenen (kloostermoppen) die
los zaten, zijn weer vast gemet
seld.

des tijds heeft sindsdien zijn werk
gedaan: regen, bladeren, er gaan
planten groeien, en tenslotteboom
pjes. Zo vervalt alles; maar hier is
even een stokje voor gestoken. De

even poolshoogte nemen. Hij en
z'n maat waren bezig de ruïnale
steunberen te restaureren. Zoals
wel eens uit dedoeken is gedaan,
was dekerkooit een kruiskerk en in
1859 is het gedeelte richting stad
neergehaald. Dankzij geldgebrek
is het er toen niet verder van geko
men. Op de begraafplaats zijn de
hoekpunten van het gesloopte ge
deelte nog te zien. Echter, de tand

Bij de derde vraag was het mooi
weer, en . zonder ontberingen van
regen en wind - was er de moge
lijkheid om eens een praatje te
maken. Welnu, het was de firma
Pot: en dezelfde Pot die meestal
de graven delft in Garmerwolde.
Hij vertelde dat er toch wel veel
belangstelling was voor de werk
zaamheden, want er kwamen per
dag drie tot soms wel vijf mensen
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Nellian Dijkerna & Anna Poppink
uitvaartverzorging en-begeleiding

Bovenrijgerweg19 9797 TO Thesinge
050 )02 1731 of 0653767142

www.nellianenanna.nl

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolhelm1. Groningen Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

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

M. Ritsema· Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen· Kolham - T (OS98) 393504

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO) 3024S36
F(OSO) 3024693

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

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging

'- Schuttingen
Lageweg 12
9798TG Garmerwolde Onderhoud
Tel. 06 1215482 Vijvers

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Sterk in het
hovenierswerk

Van der Wonde
1I0VENIERSB.~DRIJF

HOF5TEDE-
~~ SCHILDERS v.o.f.

V~~·.·i···. · · ·\l~ ;
\01

.-:y~~\~......~ (~! \ \\ ",. ,. ~ \" " . ; lr~.. ·
\~ "' . -, , .<
~ \ , ' .,

-lOO 1 \"~ .~ _-'.,

G,N. Schut terlaa n 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 • 3021957

Fax 050 . 30 21574

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624

Bovag·lid•Gft. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEl

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

www .jellevanderveen.nl

Molenweg27
9797 PS Thesinge

I. 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 -3025168

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

RITSIEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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De Vries senior en junior. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Lu dde straat 6
9797 PM Thes inge
T (OS0)3021319
F (050) 3021182
M 06 515 33 772

Uw ad res voor:

financiële
administratie

&
[aarversl agen

&
aangi fte

Inkomstenbelastin g

• de luiercontainer in Thesinge
definitie! is geplaatst in defietsen·
stalling van het Trefpunt?
• de container aan de rechter
kant zal staan?
• de container nogal eens van
plaats is gewisseld sinds januari
dit jaar?
• het niet duidelijk is of dit door
gebruikers of door de medewer
kers van Sita (die de container
legen) is gebeurd?
• de container hopelijk nu in de
fietsenstalling van het Trefpunt
blijft staan?
• de Bibliobus die op maandag in
de gemeente Ten Beer rijdt gaat
vanaf eind april oa. in de dorpen
Garmerwolde en Thesinge star
ten met de verkoop van postzs
gels, strippenkaarten, Irischeques
en theaterbonnen?
• u nu dicht bij huis een aantal
artikelen kunt kopen waarvoor u
tot dusverre vaak naar een ance
re plaats moest rijden?
• debibliobus deze extra service
op maandag verzorgt in samen
werking met de Bibliotheek, VW
en het Postkantoor in Ten Beer?
• De Stichting dorpshuis Garmer
wolde een actieve rol wil spelen in
het organiseren van activiteiten?
• deze voor het hele dorp toe
gankelijk zijn?
• er op zondagmiddag regelma
tig kinder- en dorpactiviteiten wor
den georganiseerd?
• wensen en ideeën kunnen wor
den doorgegeven aan Jurrien
Baretta, Aalke Kooi en Maud On
derstal?
• u ook een e-mail kunt sturen
naar info@dorpshuisdeleeuw.nl?

Wist-u-dat .....

REINDER
vld VEEN

Voor bedrij ven en particu lier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorf<asten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top w.y" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

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

Deltavander Molen

Het nieuwe winkelcentrum .
Pakt dat positief uit?
'Tja, dat is nog even atwachten,
de onderhandelingen over de
nieuwe zaak verlopen erg stroef.
Bovendien wordt het er niet ge·
makkelijker op wanneer er een
grote drogisterij bij komt. Het is de
bedoeling dat mijn zoon de zaak
gaat overnemen en dat ik hem
daarbij ga ondersteunen. We heb
ben alle vertrouwen in de toe
komst."

Wat minder leuk is, zijn al die
regeltjes die er steeds meer ko
men. Vooral de ARBO kent heel
veel regels, die niet altijd even
nuttig lijken.
Bovendien moeten alle medicij·
nen achter de toonbank staan,
wat wel eens lastig is".

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

machine en tractorpark

~udman

Thesinge

G.N. Schutterlaan 10
050 • 3021321

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

Heeft U altijd drogist willen wor
den of is het gedwongen omdat
uw vader zo vroeg overleed?
'Het isaltijd mijnwens geweest om
drogist teworden, dat was het pro
bleem niet. Het was alleen pretti
ger geweest als mijn vadermij wat
op weg had kunnen helpen, zoals
ik nu met mijn zoon doe. Mijnzoon
helptme al vanaf zijnelfde, hij vindt
het werk ontzettend leuk.
De zware opleiding heeft hij met
veel plezier gevolgd en hij is ge
slaagd op dezelfde datumals mijn
vader overleden is".

Hoe is het om een drogisterij te
hebben?
'Heel erg leuk, vooral de sociale
contacten zijnerg waardevol. Men
sen vragen advies over middelen
tegen verkoudheid, maagpijn enz.
Vaak zegt een arts ook: Ga maar
naar de drogist, die heeft soms
betere artikelen dan de apotheek.

Het ondernemen zit de familie in
het bloed. Veel oudere inwoners
van Ruischerbrug hebben onqe
twijfeld de oom van De Vries ge
kend. Dit was Fokke de Vries, die
een bakkerij had op deplaats waar
nu Nijdam zit (zat). En wie kent
cafetaria Succes niet! Die werd
gerund door een oom. De droqis
terij aan de Westersingel wordt
door een broer gerund.
Zijn ouders begonnen een dro
gisterij aan het Gouden Regen·
plein in 1938. Nadat de huurover
eenkomst was opgezegd, werd er
in 1955 een nieuwe zaak qeo
pend aan de Florakade. Deze
zaak had veel klandizie van schip
pers, die lagen te wachten om
geschut te worden. Het liggen in
de sluis duurde toen veel langer
dan nu, dus hadden de schippers
vrouwen mooi even de tijd om
boodschappen te doen.
In 1967 is de vader van De Vries
overleden, nog maar 52 jaar oud.
en moest De Vries, 22 jaar en nog
maar net uit dienst, in de zaak
helpen. Het bloed begon toch te
kriebelen om een eigen zaak te
beginnen. In de nieuwe wijk Le
wenborg werd een winkelcentrum
gebouwd en dat was een mooie
gelegenheid om een eigen zaak
te starten.
Op 12 januari 1971 was de ope
ning een feit: de eerste winkel van
het winkelcentrum. De opening
hing nog even aan een zijden
draadje, de verharding zou pas
14 dagen later gebeuren. Na enig
opspelen werd er een rij tegels
gelegd, zodat de mensen met
schone voeten bij de winkel kon
den komen. De eerste tijd washet
een open centrum, men kon ge
woon van de ene parkeerplaats
op de andere komen.

Zolang als het winkelcentrum
in Lewenborg bestaat, is dro
gisterij De Vries er ook. Maar de
zaak is al veel ouder. De eerste
zaak is opgericht in 1938 door
de ouders van de huidige eige
naar. Dit 7G-jarig bestaan afge
lopen november was een goe
de reden voor een interview.

70 jaar
drogisterij
"De Vries"
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Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

1) 050 • 5421615

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanallemerken
wasautomaten endrogers,

koelkasten, diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voorinbouwapparaten.
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Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
T (050) 3021488

Klant-, kind- en
rolstoelvriendelijk

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de n ieuwst e generaties glaz en . super licht en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co nta ctl enzen - Hoorto este llen

WinReIcentrum Lewenborq
Kaju it 28 1 - 9733 CV Gro ninçen

Telefoon/Fax (050) 5490549

11



Foto van de maand
We hebben prachtig weer gehad met Pasen. Wie had dat gedacht: We hebben gezwommen in het
Damsterdiep!!! Joël Ubels had z'n zwemband meegenomen. (Foto: Jan-Wilfem van Gellen)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant.voorinformatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham 050-3023483
Eind·redact ie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26·050-5415335
9798PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat3 . 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050·5411 019
RabobankBedum-Delfziil
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.50p.j.
Bijautomatischeincasso€ 11 .55p.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. Schutter·
laan 16: uiterlijk dinsdag
19 mei vóór 18.00 uur.

Agenda
Zaterdag 02 mei
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
zaterdag 9 mei
Kerkhof bij de kerk in Garmerwol
de; Dorpsbelangen Garmerwolde
organiseert schoonmaakactie van
het kerkhof. Tevens zal een deel
van de Stadsweg worden meege
nomen. Vrijwilligers welkom.
Zondag 10 mei
• Dorpshuis de Leeuw, 19.00
21.00 uur: Wijnproeverij. (in loop
v.a. 18.00 uur).
Toegang: € 10,- inclusief hapjes.
Bij voorkeur aanmelden:
info@dorpshuisdeleeuw.nl
• Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: Soloconeert Ronaid Moelker,
blokfluit.
Entree € 10,- kinderen € 5,-.
Vrijdag 15 mei
Garmerwolde: ophalen oud pa
pier
Zondag 17 mei
• Kerk Garmerwolde; 15.30 uur.
Concert Leeuwarder Kamerkoor.
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Kerk open om 15.00 uur. Koffie,
thee en andere drankjes zijn ver
krijgbaar. Toegangsprijs € 12,50
inclusief programmaboekje. Kin·
deren tot 16 jaar gratis. Kaartver
koop bij de ingang van de kerk.
Reserveren: info.lkk@planet.nl of
wbensan@hetnet.nl. U kunt ook
bellen: (050) 542 07 29. Kijk voor
meer informatie op:
www.leeuwarderkamerkoor.org.
• Dorpshuis de Leeuw, van 16.30
tot 19.30 uur: Dorpsborrel. Zelf
gemaakte hapjes mogen worden
meegebracht! Toegang is gratis.
Dinsdag 19 mei tlm 16 juli
Dierenartsenpraktijk 'Van Stad tot
Wad' Noorddijk: expositie Ine
Hoojenbosch met beelden en schil
derijen.
Zondag 24 mei
• Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: OSA-slotconceert. Klezmer &
Co (Inge Pijnacker Hordijk, viool!
trompetviool; Wim Lever, accor
deon; Albert Bleeker, tuba; m.m.v.
Carla da Silva, zang): Klezmer
muziek en Jiddische zang. Entree
€ 3,50 (CJP!65+ € 2,50), kinde
ren tot 12 jaar gratis.

Protestantse gemeente
Garmerwoldeffhesinge
Zondag 3 mei
09.30 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond

Zondag 10 mei
Jeugddienst
11.15! uur in Thesinge
ds. vd. Lagemaat uit ten Boer

Zondag 17 mei
9.30 uur in Garmerwolde
mw. Tuma uit Winsum

Donderdag 21 mei
Hemelvaartsdag
tijd en voorganger nog onbekend

Zondag 24 mei
9.00! uur in Thesinge
ds. Ypma uil Scharnegoutum

Zondag 31 mei
Pinksteren
9.30 uur in Thesinge
ds. Mulder uil Assen

Stoomfluitjes
• Gezocht:
Hulp in de huishouding gezocht 1
x in de 2 weken 3 uur. Informatie
06-38 92 12 27. '

• Gezocht:
Wij zoeken een hulp in de huis
houding, 1 ochtend in de week.
Molenhorn 17 Thesinge. Tel 542
6243

• Te koop:
Diverse boompjes om zelf op te
kweken; 40 à 50 cm hoog! O.a.
dwergdennen, lariks, coniferen,
buxus! Kom kijken in de blokhut.
R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrand
straat 45, Garmerwolde.

• Gezocht voor museumpje:
Spullen uit de Tweede Wereld
oorlog. Het maakt niet uit wat;
mag op Canadees of Duits gebied
zijn (uitrustingsstukken e.d.).
TaloTamminga, tel. 0596-551773
! 06-29 32 84 65.


