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Afscheid van Rudy Muziek
Het stond er zo achteloos, in de agenda van de vorige G&T, 24 mei: OSA slotooncert, Klezmer & Co, nr.142 in de serie. Als u het gemist hebt;
er komt geen herkansing meer voor de OSA concerten. Elk jaar is er in mei een sluiting van het seizoen, het tse seizoen dit jaar, en start er in
oktober een nieuw OSA seizoen.
Dit jaar niet, want Rudy Bremer, deorganisator van deze serie, houdt erdefinitief mee op. Niet vanwege zijn leeftijd en ook niet omdat hij er geen
zin meer in heeft; zijn enthousiasme voor oude muziek (vóór 1800) duurt onverminderd voort. De reden voor dit slotakkoord is een verhuizing:
Rudy gaat Thesinge en zelfs Nederland verlaten, om een nieuw leven te beginnen in een lekker warm klimaat en waar hij zich zeer senang voelt:
Indonesië.

Eerste Hollander
Rudy, geboren (1936) en getogen in Amsterdam, kwam op zijn
31 e naar Groningen. Hij woonde
een poosje in Dorkwerd. een poosje in Stad en daarna in Thesinge.
Daar voelde hij zich ook senang,
aan deG.N. Schutterlaan 15, bijna
40 jaar lang.
In het begin was het wel eens
moeilijk om de dorpsmores en taal
te leren begrijpen. Zo wachtte hij
zich er voor om op zondag in de
tuin te werken, in elk geval niet te
opvallend, want dat was anno 1970
in Thesinge nog niet erg 'done".
Toen hij toch betrapt werd bij het
bollen planten op zondag en hem
toegevoegd werd 'nait te vloot",
heeft hij jaren niet geweten wat
dat betekende. (vl oot = ondiep,
noot red.)
Maar over het algemeen was iedereen aardig en behulpzaam.
Toen die vriendelijkheid plotseling afnam, begreep hij niet waarom. Er was iemand die het kon
verklaren :hetechtpaar uit het dorp
dat hem hielp in de huishouding
en de tuin, was van christelijk gereformeerde huize. AI zijn buren
hoorden bij de gereformeerde kerk
en aan omgang met de verkeerde
kerksen werd in die tijd nog zwaar
getild .
Ook werdhij eens met Oud&Nieuw
vereerd met een kar stront voor
de deur. Doorgaans betekent dat
dat je in het dorp iets hebt gedaan
wat niet helemaal in goeie aarde
valt.
Er werd (toenook al!) vaak veel te

Rudy was één van de eerste "Hollanders" in het dorp. (Foto: Oesiree Luiken)
hard gereden op de Schutterlaan.
Rudy was een kattenliefhebber
en diverse huisgenoten hebben
door al dat gejaag het leven gelaten.
Als goedgebekte Amsterdammer
kende en verdedigde Rudy zijn
recht, inderdaad tot in de rechtszaal. Er moesten ve rkeersternmende maatregelen komen. In
1984 kwam er een soort deal met
de gemeente, die graag de sloten
aan weerszijden wilde dempen,
om er riolering te kunnen leggen.
Grote verdeeldheid heerste. on-

der bewoners, maar ook de ge- "Hollanders" in het dorp en dat is
meente en het waterschap waren natuurlijk wel even wennen, voor
het niet met elkaar eens. Uitein- beide partijen.
delijk werd één kant gedempt, de
andere kant bleef open en er kwa- OSA (Organisatie Speeldagen
men verkeersdrempels.
voor Amateurmusici)
De drempels losten niet alles op, In 1989 startte hij met zijn muziek.
ze brachten overlast voor aanwo- De OSA concerten waren een feit.
nenden en er waren diverse auto- Het eerste concert vond in de kerk
mobilisten die dachten dat flink van Woltersum plaats, het tweede
gas geven dé manier was om er in Thesinge en daar zijn ze uiteinvlotjes over heen te vliegen. Niet delijk gebleven, 19 jaar lang, van
iedereen wasdus even blij met de oktober tot juni in een maandelijks
ritme. van grote koren tot kleine
drempels.
Rudy was ook één van de eerste ensembles, meest oude muziek,

maar ook wel met uitstapjes naar
volksmuziek (Iers, Klezmer) of
jazz.
Het werd een vertrouwd beeld: bij
binnenkomst achter de tafel met
een prachtig boeket (meestal uit
eigen tuin) Renee die de kaartjes
verkocht, bijgestaan door vriendinJolineBosmansenvriend Hans
Teunissen was een meester in
het schikken van de boeketten.
Rudy kondigde de musici aan,
meestal na een uitvoerige uitleg
over het programma, de volgende keer, en wat te doen na afloop
van het concert. Hij besloot zijn
aankondiging, niet geheel zonder
enige zelfkennis, steevast met de
zin dat het publiek niet gekomen
was om naar hem te luisteren,
maar naar de muziek!
De eerste jaren werd samengewerkt met de Culturele Vereniging
Ten Boer, die in de pauze's koffie,
thee ofwijnverkochten. Toendeze
vereniging zichzelf ophief in 2000,
was t Jopje voortaan open na ieder concert en waren er geen
pauze's meer. Wanneer er in de
straten rond de Kloosterkerk geen
parkeergelegenheid meer was op
zondag, wist je dat het OSA time
was.
Het publiek kwam, op enkele trouwe Thesingers na, voornamelijk
van buiten, wat Rudy wel jammer
vond. maar ja, smaken verschillen.
Wat werkelijk telt in het leven
Tussen al deze bedrijvigheid door.

vond hij nog tijd voor zijn andere
hobby's, namelijk reizen, lezen,
schrijven en hardlopen.
Hij woonde ooit in Iran, Mexico,
Peru, en Suriname. Hij reisde ook
naar Amerika, Azië, Thailand en
Indonesië.
Hij schreef twee verhalen- en
sprookjesbundels, in welke voor
de goede verstaander duidelijk
dorpsgeschiedenis te herkennen
is.
Hij vertaalde vele liedjes en gedichten (5 bundels) o.a. vanuit het
Engels, zijn vak dat hij geruime tijd
doceerde aan de RUG.
Carrière was voor hem niet belangrijk, na zijn promotie in 1978
trokken hem de bijbehorende verpi chtingen en normale carrièrestappen niet. Hij nam afscheid van
de universiteit om een wereldreis
te gaan maken, samen met zijn
vrouw Renee.
In Thesinge staat Rudy verder
ook wel bekend als de "Marathon
Man", aangezien hij vele marathons liep en het hardlopen lang
volhield; tot vorig jaar oktober zag
je hem dagelijks zijn rondjes The·
singe lopen.

waarin hij actief was opgeheven/
overgedragen worden, waaron der de OSA. Dekas moetook leeg
en daarom pakt Rudy het dit jaar
anders aan.
Op zondag 28 juni a.s. houdt hij
deze dag in en om de Klooster·
kerk. Er zijn maar liefst 4 concerten, die per stuk bezocht kunnen
worden, maar waarvoor ook een
passe-partout aangeschaft kan
worden, inclusief consumptiebon.
t Jopje is dehele dag open en het
mooie weer is besteld! (voor het
programma zie elders in deze
G&T !)

woond heeft. Afsch eid van Renee, trouwe metgezellin op zijn
reizen en bij de muziek, afscheid
van vrienden en bekenden, afscheid van het vertrouwde.
Rudy wil zich vestigen inde streek
tus sen Jogjakarta (op midden
Java) en de vulkaan Merapi. Hij
heeft nog geen huis, maar zal dat
zeker vinden. En dan is iedereen
welkom om bij hem langs te komen, maar niet allemaal tegelijk
graag '
Aan zijn dorpsgenoten wil hij meegeven vooral zuinig te blijven op
Thesinge zoals het is, met name
op zijn landelijkheid, groen, oude
gebouwen en huizen. Blijf alert op
Afscheid
En dan nu het afscheid, dat on- allerlei ontwikkelingen en houd het
danks de lokkende warmte van dorpsgezicht in ere!
het nieuwe bestaan, toch - zoals
het hoort bij een echt afscheid - Wij nemen afscheid van Rudy
ook een beetje pijn doet.
Muziek en zijn concerten en wenAfscheid van Thesinge, het dorp sen hem alle goeds in den vreemwaarvan hij nooit gedacht had er de !
zo lang tezullenblijvenen waar hij
met erg veel plezier en goed ge·
Susan de Smidl

Muziekdag
AI jaren organiseren Renee en
Rudy voor alle musici en andere
bekenden en belangstellenden
een muziekdag, gewoon bij hen
thuis in de tuin.
Na 28 juni is ook de muziekdag
voltooid verleden tijd en er moeten maar liefst vier stichtingen

Bijzonder muziekfestijn!
Rudy Bremer organiseert 4concertenop I dag
Op zondag 28 juni 2009 vindt vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 18.00 Rudy kondigde op 24 mei zijn laatsteOSA-<XJncert aan. (Foto;DesireeLuiken)
uur 's avonds (en desgewenst later) een éénmalig, bijzonder
muziekevenement plaats in de Thesingse Kloosterkerk en huis- ziek in de kerk door de ceilidh· gratis, zolang de voorraad strekt.
kamercafé 't Jopje, georganiseerd door Stichting OSA, met steun band Star of the North, waarna
van Stichting voor Onderzoek en Uitvoering van Middeleeuwse men in het café verder kan fees- Zet het maar in uw agenda - maar
Muziek, Stichting Compagnia en Stichting Barokmuziek Noord- ten (en misschien gaan de leren pas op: gezien de geringe omNederland.
en Schotten op straat ook nog vang van zowel kerk alscafé wordt
wel door!).
vroegtijdig reserveren nadrukkelijk aanbevolen:
Na de opening met gratis thee, camon brengt werken van HildeDe prijs van een passe-partout rudymuziek@hetnet.nl
koffie en koek in het café vanaf gard van Bingen.
voor alle vier de concerten be- of 050 302 3735.
10.00 uur treedt om 11.00 uur
het ensemble The Northern Con- Vervolgens, na enige lafenis in draagt € 10,' (TIEN euro) per
sort op in de Kloosterkerk te The- het café, zingt om 14.45 uur het persoon, voor elk concert afzonsinge met instrumentale barok- ensemble Josquin Desprez o.l.v. derlijk € 3,50. Bij de passé-partAndré Cats in de kerk een mis uit outprijs zijn DRIE consumptiemuziek.
de renaissance, waarna weder- bonnen (voor een vloeibare verNa een lunchpauze van een uur om gelegenheid tot eten en drin- snapering) per persoon inbegre·
pen. bij de concertprijs EEN . Kinvolgt om 13.00 uur een vocaal ken geboden wordt.
deren tot twaalf jaar hebben gra·
concert ter nagedachtenis aan
de in september 2008 overleden De dag wordt vanaf 16.30 uur tis toegang (geen consumptiesopraan en zangpedagoge Lida muzikaal besloten met traditio- bon). De hapjes die de gehele
Dekkers: het vrouwenkoor Cer- nele Ierse en Schotse teestrnu- dag door worden geserveerd zijn
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Een lintje voor...
Hannie Havenga Garmerwolde, 29 april
In het diepste geheim hadden familie en vrienden alle voorbereidingen getroffen om Hannie Havenga in het zonnetje te zetten.
Met een supersmoes werd een totaal niets vermoedende Hannie
naar de kerk in Garmerwolde gelokt...
waa rnemend burgemeester ,
stond in haar toespraak dan ook
uitgebreid stil bij de vrijwilligerswerkzaam heden en de inzet van
Hannie. "Ik kan het eigenlijk niet
beter zeggen dan met de woorden die op de uitnodiging staan,"
zei ze. 'Als je belangeloos veel
goed werk verricht en daarbij bescheiden en altijd positief, vriendelijk en vol aandacht naar de
ander bent, dan verd ien je wel
een lintje...' Uitei ndelijk kwamen
dan ook de woorden: "Het heeft
Hare Majesteit behaagd u te benoemen tot lid van de Orde van
Oranje-Nassau," De burgemeester speldde Hannie het bijbehorende insigne op en overhandigde haar de oorkonde. "Als u morgen denkt. dat u het allemaal gedroomd heeft, kunt u het nalezen
in deze oorkonde: Er klonk een
daverend applaus van alle aanwezigen.

Het bestuur van het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde opent het
buffet. V.l.n.r.: Winy Remerie, Douwe Tichgelaa r, Gerrit Wiekel, Dick
Groenhagen en Marian Baarda (v.z.). (Foto: Els Knol-Licht)

Jubileum Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
Het GMKG is opgericht op 14 januari 1994 en telt op dit moment
38 leden. Aanvankelijk bestond het koor uit inwoners van Garmerwolde, echter in de loop van de jaren is het versterkt door leden
uit Thesinge, Ten Boer en Ruischerbrug. We treden beperkt op,
echter een Kerstnachtdienst zonder het koor en de "Daltons"
(onze 4 solisten die het lied Jerusalem prachtig zingen) is bijna
niet meer denkbaar.

Bij het vieren van het 5 jarig bestaan schreef de secretaresse in
de G&T, als we zo door gaan dan
plakken we er nog wel 10 jaar aan
vast. Het is dus gelukt. VrijdagLangzaam begon Hannie te beavond 8 mei hebben we met 35
seffen, dat zij het middelpunt van
alle belangstelling was. (Foto: Ton Nadat de officiële foto met de bur- leden het 15 jarig bestaan van het
Bouchier)
gemeester was gemaakt. was het GMKG gevierd. In tegenstelling
de beurt aan de aanwezigen om tot de repetitieavonden was ieEenmaal in de kerk werden Han- Hannie te feli citeren en te overla- dereen keurig op tijd aanwezig.
nies ogen steeds groter. In de den met bloemen. De periode van Vooraf was verzocht er een bonte
kerk waren namelijk familie, vrien- geheimhouding was voorbij en er avond van te maken door zelf
den, bekenden en dorpsgenoten, kon weer vrijuit gepraat worden. stukjes, liedjes, kortom alles wat
die haar verwelkomden met mu- Natuurlijk met een hapje en een je maar kunt bedenken ten gehore te brengen. Dat was niet aan
ziek en zang. Het Garmerwolder drankje.
dovemansoren gezegd en de anilied, ooit door Hannie zelf geschremo was groot.
ven. werd luidkeels door alle aan- Hannie, van harte gefeliciteerd!
De leden uit Thesinge maakten
wezig en gezong en. Langzaam
begon Hannie te beseffen, dat zij
Dorpsbefangen Garmerwolde ons muzikaal duidelijk hoe mooi
Thesinge toch wel is en dat het
het middelpunt van alle belangzeker geen ondergeschoven kindstelling was.
je van Garmerwolde is. De Ten
Boersters brachten op de wijze
Altijd positief
van Bloody Marie een ode aan het
Haar optimisme en inzet zijn een
bestuur, de dirigente, onze begevoorbeeld voor iedereen. Bij de
leiders Gerrit en Douwe en aan
toneelvereniging Wester, het GeSimon. Een levende rebus. een
mengd Mannenkoor Garmerwolgedicht'brief, gezegden van kinde en de Plaatselijke Commissie
deren , zang van Hannie, orgelsvan de kerk, is Hannie zeer actief.
Zo draagt ze bij aan de leefbaar- Het heeft Hare Majesteit behaagd pel van Gerrit, muzikale bingo van
heid van Garmerwolde. Ook bui- u tebenoemen tot lid van de Orde Djoeke, onze dirigente, een geten het dorp verricht ze vrijwilli- van Oranje-Nassau. De burge- sproken lied over hoe mooi een
gerswerk, namelijk in het UMCG. meester spelt Hannie het bijbehoAltijd staat ze voor anderen klaar. rende insigne op. (Foto: Ton
Mevrouw Annet van der Hoek. de Bouchier)

voetbalwedstrijd kan zijn, het was
er allemaal. Er blijkt heel veel
schrijverstalent in het koor te zitten gezien de geweldige teksten
die wij te horen kregen.
Een uitstekend buffet heeft ons
allen zeer goed doen smaken.
Heerlijk !!
Toen de buiken goed gevuld waren en de "artiesten" hun optreden hadden verzorgd, pakten
Djoeke en Douwe hun accordeon,
bijgestaan door trommelaars en
op de tafels neergelegde instrumenten en werd er nog uit volle
borst meegezongen : Schlagers,
smartlappen. alles wat maar spontaan uit de vingertoppen kwam.
Een zeer geslaagde, super gezellige avond. waardoor het toch weer
erg laat is geworden.
We gaan op naar het volgende
jubileum.
Alle foto's van het lustrum, die
gemaakt zijn door Els Knol-Licht
zijn de zien op de link (090508
Viering 15jr GMKGarmerwolde ©
elsknollicht) . De link komt ook op
www.wadvanels.blogspot.com .

Hilda Dikkema
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Ties Kalk:
25jaarvrijwillig molenaar op de Noordermolen in Noorddijk
Men zegt wel eens: om molenaar te kunnen worden, moet je het
in de genen hebben. Nu, dat zit bij Ties wel goed want hij is
geboren in het huisje van zijn opa en oma Blaauw op "t Diekje" in
Thesinge en opa Blaauw was molenaar, eerst in Scharmer en later
in Thesinge.
Na een opleiding van twee jaar, bootje via het Thesingermaar naar
zowel schriftelijk als in de praktijk de molen: Tegenwoordig gaat het
op elk type molen (totaal 200 allemaal wat gemakkelijker via het
maaluren) deed Ties op 5 juni verharde fietspad.
1984 examen op molen de Meeuw
in Garnwerd. Hij slaagde en kreeg Onderhoud
kort daarna zijn diploma uitgereikt Nadat de molen zijn functie als
tijdens een vergadering van de poldermolen had verloren, werd
Vereniging De Hollandsche Mo- het een Rijksmonument. De eigelen in Amsterdam. Beschermheer naar (Molenstichting Hunsinga
in die tijd was Prins Claus, na zijn e.o.) is verplicht er voor te zorgen
overlijden heeft zijn zoon Friso dat de molen goed wordt onderhem opgevolgd. Ties heeft Prins houden. De molenaar speelt daarbij een belangrijke rol, want hij is
Claus twee keer ontmoet.
degene die de molen geregeld
moet laten draaien en signaleert
Moeilijk bereikbaar
Meteen na zijn examen werd Ties als eerste eventuele mankemenbenoemd als vrijwillig molenaar ten. Kleine zaken herstelt hij zelf:
voor grotere werken moet de maop de Noordermolen.
Die was toen nog moeilijk bereik- lenmaker komen . Het grootste
baar want je kon er alleen maar probleem bij het onderhoud is Ties Kalk; om molenaar te kunnen worden. moet je het in de genen
komen over het dijkje vanaf de geldschaarste. Er is wel subsidie, hebben. (Foto: Magda Strijkstra-Kalk)
Stadsweg. Twee stappen vooruit maar veel te weinig. Donateurs en
en één achteruit vanwege de vele sponsoren moeten hulp bieden. dering erbij, is het erg gezellig. hij zich geen zorgen te maken.
Voor Ties is deze dag altijd een Dochter Magda en haar man Arjen
schapenstront. Het aanvoeren van
hoogtepunt.
zijn ook gediplomeerde molenaars
reparatiematerialen was ook een Bevrijdingsfeest
probleem, vooral in een natte tijd. leder jaar op 5 mei is het druk bij de leder jaar komen er wel Canade- en hun dochters vertellen enthouToen dan ook in 1989 in de wie- molen. Het bevrijdingsbos ligt vlak- zen om het bevrijdingsfeest mee te siast hun verhalen aan de bezoeken nieuwe kleppen moesten wor- bij en daar worden dan kransen en maken. Sommigen al meerdere kers. Kleine Jelle van bijna 2 jaar
den aangebracht. zei de molen- bloemen gelegd, een boom ge- keren: ze vertelden dat ze in 1945 scharrelt ook al enthousiast over
bouwer: "Dat kan voorlopig niet. planten, toespraken gehouden. overdeStadsweg liepenen zich de het molenerf. Zij zullen te zijner tijd
want ik kan er niet met de aan- Daarna gaat het hele gezelschap molen nog wel konden herinneren. het stokje graag overnemen.
hangwagen komen: Ties zei te- naar de molen, waar een cateraar
In het Groninger Molenweekend
op 13 en 14 juni a.s. is de molen
gen hem: ''Breng de 88 kleppen heeft gezorgd voor een hapje en Opvolging verzekerd
maar bij het bruggetje in de Stads- een drankje. Met muziek van het TIes blijft nog wel enige tijd mole- open.
weg, dan breng ik ze wel met een draaiorgel van Freddy en TinieRid- naar, maarover zijn opvolging hoeft
Menka Kalk-Ellérie

De bergen in...
Nee niet Tirol, maar uit het niets verrezen er zomaar
bergen in Garmerwolde. Menigeen was dan ook
stomverbaasd. Vele telefoontjes kwamen bij de fami lie van der Berg in Garmerwolde binnen: Wat is hier
de bedoeling van, hoe lang blijft het zo, ik ben toch
wel mijn uitzicht kwijt. Om u gerust te stellen: deze
bergen blijven niet eeuwig in Garmerwolde; inmiddels zijn ze al mooi vlak gemaakt. Het is afkomstig
van het Julianaplein, waar ze druk met werkzaamheden bezig zijn. Dit zand kan niet meer gebruikt
worden en moest worden afgevoerd. En aangezien
ze bij Va n der Berg nog graag een sloot gedempt
willen hebben, kwam hen dat goed van pas. Dus het
ligt nu tijdelijk opgeslagen op het weiland.
Karla Postma
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sanitair en verwarming

MAANDAG GESLOTEN

Dames ft Herenkapper
zonder afspraak!

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

DINSDAG TiM VRIJDAG: OS.4 S - 17 .45 UUR
ZATERDAG: D8.30 - 15. 00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer

AGRISHOP

V ISHANDEL
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divers in groe nten & fruit
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Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
•
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LEVERANCIE R CiROOTKEVKE N EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon : 050 - 54961 50
050 - 5496 151
Fax
Email
info@vishandelsmit.nl
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riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum

Fax (050) 4042922
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Go«i engezond vande boerengrond

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.
riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

li/!:!!I

Dorpsweq 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462
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aurdappclen
f;;;:.
sch arreleieren
vlees
boerenzuivel
salades & rauwko..t
brood

terk in senioren fauteuils
Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.
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T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
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WONI NGINRICHTI NG

E vaats tra @vaatst ra.nl
I www.vaatstra.nl

SIN DS 1932

Stads weg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

NIJDAM

NIJDAM

NIJDAM

HOUTMARKT

KEUKENS & VLOEREN

WOONWINKEL
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Jubileumfeest GEO - #'ooriedereen die GED een warm narttoedraagt
De vv GEO (Garmerwolde En Omstreken) bestond in mei 2008 zestig jaar. Vlak voor de viering van het jubileum overleed onze geliefde
terreinmeester Albert Zwerver. We hebben de festiviteiten toen natuurlijk afgelast. Van 10 tot en met 13 juni gaan we het jubileum
alsnog vieren met een feestprogramma voor leden, oud-leden, sponsors, donateurs en iedereen die GEO een warm hart toedraagt.
Op woensdag 10 juni om 14.30
begint het feest met een kindervoorstelling door clown Tjipko en
een ballonnenwedstrijd.
's Avonds om 19.00 uur is het
bedrijvenvolleybaltoernooi . Teams
kunnen zich aanmelden bij Jacob
Arends. tel.nr. (050) 541 48 1B.
Ook kunnen jong enoud deze week
op woensdag. donderdag en zaterdag meedoen aan het spel "Leg
neer die bal".

riosamarkt met een Rad van Avontuur. Een letterlijk hoogtepunt is te
bereiken door deelname aan de
ballonvaart: vanaf onze velden stij,
gen vijf luchtballonnen op.
Wie liever met de benen op de
grond blijft. kan om 19.30 uur meedoen met het Jeu de boules toernooi om het Garmerwolder Open
kampioenschap. georganiseerd
door Dorpsbelangen Garmerwolde.

Donderdag 11 juni van 17.00 tot
19.00 uur is er een feestelijke cu-

De receptie vindt plaats op vri]dag 12 juni van 19.00 - 21.00 uur.

Op zaterdag 13 juni is er een vol
programma. We starten met een
feestontbijt op het veld. gevolgd
door de strijd om de ouderlkind
penaltybokaal. Hierbij nemen vaders of moeders met één van
hun kinderen penalty's op Barry
Ditewig . keeper van BV Veendam en op GEO-keepers.
's Middags wordt voor de 10'
keer het zeven-tegen-zeven toernooi gehouden, voor zowel wedstrijd- als recreatieve voetballers.
Om 21.00 uur start een spetterend slotfeest met de allround

top honderd band REMAKE. Hiermee sluiten we de viering van het
zestigjarig jubileum af.
Alle festiviteiten vinden plaats op
het voetbalveld en in de feesttent
op het sportpark aan de W.F.
Hildebrandstraat in Garmerwol·
de.
Kijk voor meer informatie op
www.wgeo.nl of bel (050) 5 42
0729.
WimBenneker.
voorzitter w GEO

Verbouwing van OSS Garmerwolde
Eindelijk is het dan zover: onze school wordt verbouwd! Het
gebouw wordt aan de achterzijde flink uitgebreid met een multi·
functionele ruimte, twee aparte werkruimtes, bergruimte en een
geheel nieuwe toiletgroep !
De voorbereidende werkzaamhe- De veiligheid voor onze leerlingen
den zijn inmiddels begonnen. De is een belangrijk punt. vandaar
komende weken wordt er door de dat we daar ook veel aandacht
aannemer hard gewerkt om de aan hebben besteed.
verbouwing zo spoedig mogelijk Wanneer u rond school onveilige
klaar te hebben.
situaties waarneemt. wilt u dan
We streven ernaar om het nieuwe direct contactleggenmet de school
schooljaar in een nieuwe school (teI.5420002)?
De realisatie van de "Oorps-Entree-Gannerwolde' kan beginnen. Na te beginnen.
ondertekening van het beheersconvenant door de drie betrokken In verband met het leeg halen van We zullen u via deG&T Expres op
partijen (familie Prins, gemeente Ten Boer en Dorpsbelangen Ganner- de ruimtes die verbouwd gaan de hoogte houden van de bouwwalde) past dan ook een toast op een voorspoedige afloop van dit worden. hebben we het speello- vorderingen. maar u kunt natuurproject. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
kaalgebruikt als opslagplaats voor lijk ook terecht op onze website
de kasten en materialen die wij dit www.obsgarmerwolde.nl.
schooljaar nog nodig hebben. De Daar kunt u o.a. alle NieuwsbrieNSO kan gewoon doorgaan. al is ven nalezen en foto's bekijken.
het voor ons allemaal even behelpen met de beschikbare ruimte.
Team OBS Garmerwolde
Nadat op 16 april op feestelijke wijze de entree is overgedragen
aan de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde, is op 25 april een
deel van de werkgroep (voor aanleg en onderhoud van de entree)
druk aan de slag geweest. Het resultaat is verbluffend. De meidoornhagen zijn gesnoeid en vrijgemaakt van gras. Het bankje is
schoongemaakt en ontdaan van de meeste begroeiing.

Entree Garmerwolde

De gemeente had het terrein
reeds gemaaid en de werkgroep
heeft het hooi verwijderd. Een
enorme klus was het met een bosmaaier opschonen van de walkanten en her en der verspreid
staande pollen gras. Ook zijn de
bramenstruiken gesnoeid en een
dode appelboom opgeruimd. Nadat ook het hekwerk en de betonpalen waren verwijderd. waren alle
voorbereidingen getroffen om eind
mei een start te maken met de
bouw van defietsenstalling en het
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opruimen van de mestplaat. Een
dag werken zonder verzorging is
een dag niet geleefd. vandaar een
speciale vermelding voor de catering. die uitstekend verzorgd was
met koffie. koek. broodjes. frisdrank en niet te vergeten bier.
In het najaar (eind oktober I begin
november) wordt de aanplant geregeld en kan er volop worden
genoten van de prachtige entree
en Fietsenstalling.
Herman Huiskes

Eindelijk is het dan zover: onze school wordt verbouwd! (Foto: Tineke
Meirink)

Het stuk werd vlot en goed gespeeld. de rollen zaten er goed in.
WWK kan volgens mij terug zien
op drie goed bezochte. geslaagde avonden.
Roelie Dij'k ema

Uitvoering WWK
De toneelvereniging WWK voerde dit jaar het blijspel "Een
beeld van 'n man" op. Het blijspel van Herman v.d. Kamp is
zo 'n 30 jaar geleden geschre·
ven en in het Gronings overqezet. Het speelt zich af ten huize
van Baron en Barones Albertsma van Enzelens.
De barones. gespeeld door Coby
van Huis, is een bazige, hooghartige dame. De rol werd voortreffelijk neergezet door Coby. Jammer
dat ervoor gekozen was om dit in
het Gronings te spelen. In het
Nederlands was de rol van haar
en van de freule Louise beter tot
z'n 'recht gekomen. Onze Groninger taal leent zich er niet voor om
bekakt te praten.
Op de advertentie die de barones
heeft geplaatst voor hulp in de
huishouding komen twee personenaf nl. Jans Kloaver (Jacob van
Zanten) en Josefien Boonstra
(Trieneke Schuppert). Zij worden
beide aangenomen.
De barones had een beeld van
Napoleon gekocht en die moest
op een sokkel geplaatst worden.
Als Jans en Josefien dit zullen
doen. laten ze de kist met het
beeld vallen met alle gevolgen
van dien: Napoleon ligt in gruzelementen. Bang om ontslagen te
worden. besluiten ze dat Jans als
Napoleon op de sokkel zal gaan
staan tot het beeld gelijmd is.
Dat is een hele klus voor Jans,
maar Jacob speelt de rol heel
goed. Natuurlijk heeft de barones
ook een butler. 't Is een genot om
te zien hoe Renger de Vries deze
rol vertolkt. Een stijve kaarsrechte
figuur; of speelde zijn rugpijn de
laatste avond hier in mee?
De nicht van de familie freuleLouise (Karin V.d. Veen) en haar man,
jonker Lodewiek (Kees van Zanten), komen op bezoek. Lodewiek
zit aldoor te slapen, terwijl de baron (Anne de Glee) een verwarde,
vergeetachtige indruk maakt. Later zal blijken dat de heren een
spelletje spelen om er niet steeds
met de dames op uit te moeten.
Als de butler de heren een borrel
en wat stukjes kaas wil offreren,
heeft Jans vanaf zijn sokkel de
glazen leeg gedronken en de kaas
in z'n zak gestopt. De butler begrijpt er niets van.
Ook een grappig stukje is wanneer Jans (die net een banaan
gegeten heeft) de schil op het
hoofd van de butler legt. Als die
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De paden op (slot)
Het is voorjaar en onze dorpen
worden weer overspoeld met
Renger de Vries (butler), Saskia Vaatstra (secretaresse Juffer Smit) en recreërend volk: wandelaars,
Jacob van Zanten (Jans Kloaver alias Napoleon). (Foto: Hans van den fietsers, wielrenners, de KarBrand)
dinger Solex Bende, motorrijders, automobilisten. Waar blijvoor de barones buigt, valt de leon. Die ziet de bui hangen en ven die allemaal? En mogen ze
schil op haar bureau. Dit gaf veel voordat de heren kunnen slaan, daar wel komen?
gelach vanuit de zaal.
gaat hij hen met z'n zwaard te lijf.
De barones heeft natuurlijk ook Van schrik maken de heren dat ze Op de straten en wegen van onze
een secretaresse: Juffer Smit weg komen .
dorpen levert dit extra verkeer(Saskia Vaatstra). De butler aan- Dit is natuurlijkwel heteind van de saanbod nauwelijks overlast op,
bidt haar en noemt haar liefko- rol als Napoleon voor Jans. Jose- behalve dan de scheldende wielzend Smitje. Een mooie rol is weg- fien en hij besluiten de kist met de renners, de schreeuwende en
gelegd voor Arjan Balkema; hij brokstukken op te halen en met stinkende Solexbende en de brulspeelt de ,·toenjong'. 't Is een ech- een smak te laten vallen. Op het lende motoren. Maar op onze
te kwajongen, een flierefluiter, die lawaai komen de bewoners af en paden ligt dat anders. Wat mag
overal met z'n neusboven op staat. de barones geeft natuurlijk haar daar zoal op? Om een antwoord
Op 't eind van 't stuk besluiten de man de schuld.
te krijgen op die vraag, hoeven
baron en dejonkheer, na een paar
we alleen maar te kijken naar,
borrels, om het beeld van Napo- Dat was het einde van 't verhaal. zoals dat heet, de bewegwijzeleon stuk te slaan. Gewapend met Een ondankbare rol was er voor ring .
een 'slei en een heksebiel' beslui- Hennie Bloem, die als kok een
pen ze midden in de nacht Napo- paar keer even op 't toneel kwam. Nemen wij als voorbeeld het
'Rondje Klundert' te Thesinge.
Aan het begin, bij de G.N. Schutterlaan, staat een bord 'Doodlopende weg'. Dat lijkt ons duidelijk. Toerfietsers die hier inslaan,
komen vanzelf terug. Aan de anOp zondagmiddag 7 juni a.s. om 15.00 uur organiseert het Thes- dere kant, bij de melkhaven, staat
inger koor "The Singers" een muziekmiddag in de Kloosterkerk in het bord 'Onverplicht fietspad' (in
Thesinge.
dit geval ook 'onverlicht'). Volgens het 'Reglement VerkeersDit seizoen, hun tweede, hebben ze meegedaan aan de kerstavond- borden en Verkeerstekens 1990'
dienst in Thesinge, een korenfestival en een optreden verzorgt in betekent dit bord dat fietsers hier
Bloemhof. Ze sluiten dit seizoen af met deze muziekmiddag in Thesin- mogen rijden, en snorfieters al·
ge. Het koor zal een gevarieerd, deels vernieuwd repertoire ten gehore leen met uite motor. En je mag er
wandelen.
brengen met ondermeer volksliedjes uit alle windrichtingen.

Zomerse muziekmiddag in Thesinge

Op deze muziekmiddag zal het koor bij een aantal liedjes uitgebreid
worden met soliste Karline Mallliet. Twee jeugdige muzikanten, Lisa
van der Weert en Hannah Meijer, zorgen tussen het kooroptreden voor
een muzikaal intermezzo. Met piano, saxofoon en dwarsfluit brengen
zij een leuk programma.
Het belooft een mooie middag te worden met veel talent uit Thesinge.
Na afloop kunt u nog nagenieten met een hapje en een drankje op het
terras bij huiskamercafé 't Jopje.
Entreeprijzen :
Kinderen Um 12 jaar € 1,50
Volwassenen en kinderen vanaf 13 jaar € 2,50

Zo'n bord houdt vanzelf ook in
dat alles wat in hiërarchie boven
de fiets staat er niet op mag. Dus
geen motoren of auto's, en de
Solexbende alleen trappend.
Overigens mogen er ook geen
paarden, giraffen of neushoorns
overheen, zelfs niet aangelijnd.
Maar honden weer wel.
Tsja.
Fredje Bouma

Voor het reserveren van kaarten kunt u bellen met Marinus Verm ue,
050-5251272 (na 18.00 uur of mailen mgvermue@hotmail.com.
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Koninginnedag!
Op reis inThesinge
Om 9.00 uur is Thesinge wakker. Alle kinderen die niet op vakantie
waren kwamen verkleed met versierde fietsen naar het schoolplein.
Daar vertrok de optocht onder begeleiding van muziekgezelschap "De
Bazuin". In de optocht was van alles te zien: een oliesjeik, een caravan
met een fiets achterop, cowboys, prinsessen en veel oranje. Deze
gekleurde optocht ging via de Schutterlaan, het dorp (zelf het bruggetje
tussen Moeshorn en Bakkerstraat zat in de route) naar het sportveld.
Op het sportveld had het Oranje Comité voor jong en oud spelletjes
bedacht binnen het thema Reizen. De jeugd moest vliegtuigjes 'bouwen" en een krokodillenvijver trotseren. 's Middags bij de stratenzeskamp werd het reizen voortgezet: bepakt en bezakt moest een 'berg"
en een krokodillenvijver overgestoken worden, om daarna in een auto
naar de camping te rijden. Daar aangekomen moest de tent opgezet
worden om uiteindelijk rond het vuur te mogen rusten.
Een andere opdracht was met het door de team s zelfgemaakte
vliegtuig een zo lang mogelijke afstand afleggen. Voor het team Dorp
was het jammer dat niet de duur van de vlucht bepalend was.
Het Oranje Comité Thesinge, de mannen in hun mooie nieuwe oranje
t-shirt, hebben weer de basis gelegd voor een geslaagde dag. Mannen
bedankt.
Tekst en foto's: Desiree Luiken

De uitslag van de stratenzeskamp:
Dorp
14 punten
20 punten
Molenweg/Kerkstraat
Lageweg
20 punten
Molenweg (vanaf Top)/Bovenrijgerweg/Achter Thesinge 20 punten
Molenhorn
20 punten
Dijk I Singel
26 punten
G.N. Schutterlaan
36 punten

Foto 1:
Oliesjeik Ale ten Gate.

Foto 2:
De spanning voor de "krokodillen" s van de gezichten af te lezen.

Foto 3:
De mannen van het...

Foto 4:
Team Lageweg op weg naar de camping.

Daphne Wiegertjes: bekend van de hondenpoep?
Daphne Wiegertjes is dit jaar uit het bestuur van Dorpsbelangen Thesinge gestapt na drie jaren
trouwe dienst. Reden om eens met haar te gaan praten. Toen ik haar vroeg om een interview voor
de G&T Express, was haar eerste reactie: "Oh, gaat dat over de hondenpoep actie? Mijn naam zal
wel altijd aan hondenpoep verbonden blijven." Of dat zo zal worden, moet de tijd leren. Het zou
echter tekort doen aan Daphne haar inspanningen voor Thesinge.
Daphne is 44 jaar oud en woont
met Rudy Noordenbos en Jori aan
De Dijk 7. "En vergeet Ollie de
hond niet te noemen, want die
hoort er ook bij." Nadat Jori geboren was in 1995, wilden Rudy en
Daphne uit destad Groningen weg
naar een groter huis met een tuin,
maar bovenal wilden ze naar een
dorp. Ze wilden dat Jori op zou
groeien indevrijheidvan een dorp,
waar je als kind nog zelf zonder
gevaar de wereld kunt ontdekken.
Het werd Thesinge. Waarom? "Het
was mei 1996 toen we het huis
aan De Dijk 7 gingen bekijken. We
vonden Thesinge zo vriendelijk.
Niet alleen het dorp zelf, maar ook
de mensen. Iedereen zwaaide Daphne vindt het dorp Thesinge
naar ons, terwijl we er niemand in de meimaand het mooiste pIekkenden. Later bleek er iemand in je ter wereld. (Foto: Myfa Uitham)
het dorp te wonen met dezelfde
auto als wij hadden, dus naar wie het werk dat door de vrijwilligers
ze nu eigenlijk zwaaiden? We zijn met de beste bedoelingen gedaan
voor de schoonheid van Thesinge wordt. Ook had ze het wel eens
en de vriendelijkheid van de The- moeilijk met het trage tempo waarsingers gevallen. En gelukkig mee de gemeente Ten Boer bezwaaien de mensen nog steeds." paalde zake n afh and elt, om er
Nog altijd vindt Daphne ons dorp direct daarna aan toe te voegen:
Thesinge in de meimaand het "De gemeente Ten Boer is wel
een fijne gemeente om mee samooiste plekje ter wereld.
men te werken, ze zijn erg toegankelijk en altijd bereid mee te
Inzet voor het dorp
Daphne vindt het belangrijk dat denken als je met een goed plan
mensen die in een dorp wonen komt."
hun steentje bijdragen aan het
reilen en zeilen van hun dorp. Zo Als blijk van vertrouwen en ....
zat Daphne in de Ouderraad van Een van die goede plannen waar
de peuterspeelzaal, de School- de gemeente Ten Boer aan werkt,
commissie van de Til en het Alge- is het hondenpoep plan van Dapmeen bestuur van de school. En hne. Daphne wil dat de bewoners
de laatste drie jaren in het Bestuur van Thesinge geen hondenbelasvan Dorpsbelangen Thesinge. ting meer hoeven betalen, en dat
"Slechts drie jaar," zegt Daphne. zij in ruil daarvoor zorg dragen
Ze had het graag langer gedaan, voor een hondenpoepvrij dorp. Ze
maar de verbouwing van het huis heeft daartoe een burgerinitiatief
en de oude peuterspeelzaal, haar ingediend bij de gemeente, voorwerk als communicatie-adviseur zien van 83 handtekeningen. De
bij de Informatie Beheer Groep, gemeente stond er positief tegende studie organisatiepsychologie over en wilde als pilot-project de
waar ze aan wil beginnen ....... bewoners van Thesinge een deel
Het kost allemaal tijden een mens van hun hondenbelasting achtermoet keuzes maken. Dorpsbelan- af teruggeven , wannee r na ingen daarom nu even niet, maar spectie zou blijken dat het dorp
Daphne is wel van plan terug te poepvrij was. Een beloning achkomen in het bestuur van Dorps- teraf. Dat was echter niet de esbelangen. Ze heeft het werk als sentie van Daphne haarplan. want
bestuurslid met veel plezier ge- Daphne wil de hondenbelasting
daan, maar ze vond het wel eens afgeschaft zien op voorhand, als
moeilijk om te horen dat sommige blijkvan vertrouwen, opdat de hondorpsgenoten kritiek hadden op denbezitters de uitwerpselen van
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hun trouwe viervoeters netjes op
zouden ruimen. Daphne wil ervan
uitgaan, dat dit vertrouwen niet
beschaamd zal worden. Onlangs
heeft Daphne van de nieuwe burgemeester gehoord dat haar plan
besproken wordt in de Vereniging
Nederlandse Gemeenten. Juridisch gezien zilten er namelijk
nogal wat haken en ogen aan het
plan.
Het meeste plezier heeft Daphne
gehad aan haar taak in de Activiteitencommissie ten behoeve van
het nieuwe Dorpshuis. Als communicatie-adviseur vond Daphne
dat de bewoners in een vroeg
stadium ingeschakeld moesten
worden bij de realisatie van het
dorpshuis. "Geld, tijd en kunde
van de bewoners aanboren", zegt
ze over dit geslaagde initiatief.
En nu krijgt Daphne wat meer tijd
voor zichzelf. Als advies voor het
nieuwe bestuur geeft ze in eerste
instantie mee: "Luister naar de
wensen en geluiden uit het dorp
en maak gebruik van wat dorpsgenoten weten en ku nnen." Als
tweede advies zegt Daphne: "Probeer niet alles tegelijk te realiseren, concentreer je op twee tot
drie dingen." Wanneer ik bijna de
buitendeur dichttrek, klinkt er nog
luid een derde advies "Doe alsjeblieft iets tegen die weg door het
Klunder. Zorg dat ie niet door
gaat!"
Daar sluiten we ons allemaal bij
aan !

Wist-u-dat ...
• Bart Boosman uit Garmerwolde
deze week 25 mei begonnen is
aan dewereldberoemde solo zeilrace van Plymouth in Engeland
naar NewPort, Rhode Island in de
VS: de OSTAR?
• dat er 24 deelnemers zijn en
dat die zeiltocht ongevee r een
maand gaat duren ?
• dat Bart zijn boot 'De Franschman' helemaal zelf ontworpen en
gebouwd heeft (zie foto)?
• dat Jurrien Baretta (zijn echtgenote) hem bij de start gaat uitzwaaien en aan de finish weer zal
verwelkomen waarna Bart weer
terug naar Europa zeilt?
• dat u op internet zijn belevenissen kunt volgen? :
(www.franschman.nl)
• Bakker Hoekstra tijdens het
Nationaal Bakkerijgala in Hilversum één der vijf hoofdprijzen gewonnen heeft?
• Bakker Hoekstra nu het certificaat "Bakker met Twee Sterren"
mag voeren (zie de advertentie
van Bakker Hoekstra eldersindeze
G&T).
• dat Motorenhandel Joop Noordhof onlangs zijn werkplaats gesloten heeft. De vijfenzeventigjarige
wil het iets rustiger aan gaan
doen?
• het verslag van de 'Informatieavond over uitbreiding RWZI-Garmerwolde' inmiddels is gedistri bueerd aan de 'op die avond aanwezigen'. U dit verslag ook op de
site van het Waterschap kunt lezen (www.noorderzijlvest.nl)?

Henk Busscher

"De Soos"

Stoomfluitje

De klaverjasavond in mei heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Kees Wierenga
5121
2. Harm Foekens
4801
3. Jan van der Molen
4786
4. Riëtte van der Molen 4762

• Te koop:
Diverse plantjes: afrikaantjes, petunia's (hang en staand), zinnia's,
enz. enz. Kleine naaldboompjes,
coniferen en buxus! R.J. Ganzeveld, W.F. Hildebrandstraat 45,
Garmerwolde.
• Gezocht
Schoonmaakster/hulp in de huishouding, 3 uur per week; telefoon
050-5736539.

De volgende keer is op dinsdag 9
juni, aanvang 20.00 uur.

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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Oude Rijksweg 11 - 9798 PAGARMERWO LDE
T. (0 50 ) 5416 501- F. (050) 54192 68 - www.hovengo.com- in!o@hovengo.com
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Voor:
Dump erwerkzaamheden,
meeikotven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

lvl ~

Lageweg 13 A
9797 TAThesinge
050 - 5416272

www.romantico.nl

.t Rijenlvolwassenen
essen voor kinderen
.t Pen sionstalling
.t Tevens ter dek~ng:
de bewezen NRPS·rijpaardhengsr
Romantico endeuniekgoudgele
ponyhengst (I.48m)
Romanric Popcorn v. Romantico

De witgoedelektro specialist•
Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers.
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

LOONBEDRIJF

W. LODE
bouwerschapweg 48
9791 TJ Ten Boer
Telefoon 050 - 5418610

Prunu sstra al 51
wijk : Solwerd
Telcfoon (OSO) 5736989
Marle n O ssentjuk

G es p eci
. a lisee, r d

Diab etes-reum àvoet
Ingcgroelden agels

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!

Ook voor de zonne ba nk

Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Foto Bouchier
fotografen sinds 1916

Nieuwe Ebbingestraat 3
Groningen (OSO) 3124206
w ww.foto -bouc h ie r. n l
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VAN ENGELSTALIGETEKSTEN

050302 4139

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• mmil.:r n c contactlenss ys temen • ged ip lo m eer de specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win Relcentrum Lew enbor g
Kajuit 281 - 9733 CV Groni ngen
Tele foon/Fa x (050) 54905 49
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Lekker samen aan de slag
9 Mei was de dag om het kerkhof in Garmerwolde onder handen
te nemen. Dat is met zo'n 25 mensen onder leiding van Dorpsbelangen gebeurd. De een schoffelde, de ander was met een ruqmaaier in de weer, en weer een ander bracht met een kruiwagen
spul op de afvalhoop of boog zich over 'puzzelplaten' (de stukken
van een paar kapotte gedenkplaatjes op een ondergrond plakken, zodat ze weer leesbaar worden). Zo was een ieder aan het
werk, met af en toe vlagen overwaaiend kerkorgelmuziek.

Carel van Aurich, de organist van Garmerwolde. met op de achtergrond de blaasbalk. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Orgelmannen
Op zaterdag 9 mei was het orgeldag in Noord-Nederland, en dat
wil zeggen dat op vrijwel alle kerkorgels gespeeld mocht worden
door liefhebbers. De organisatie had een lijst van ongeveer 100
orgels in Groningen, Friesland en Drente.
Het is een aardige traditie aan het gens schema), had 2 jaar les,
worden (ik herinner me het van speelde thuis elektrisch, en de les
jaren geleden) en getrouw kom ik was op een orgel in Apeldoorn
In de middagpauze werd geza- op de aarde? Met een klein ge- in Garmerwolde altijd een uurtje (van alle plaatsen!). De volgende
menlijk gegeten en gedronken : denkplaatje, net als die glazenl luisteren. Welnu. toen ik binnen- die ging spelen was leuk. trok zich
daarna ging men onder een stra- dun marmeren plaatjes van vroe- kwam in Garmerwolde was het al nergens wat van aan en experilende zon weer verder met de ger. Het is wel te hopen dat de direct raak: alle pijpen van hoog menteerde soms: riedellje wat
bezigheden. Tot ongeveer vier familie er dan naar omkijkt en tot laag donderden full power, en trompetterig en zware bas, dan
of het nou mooi is of niet, indruk- zelfde riedeltje wat fluitachtig. enuur; toen werden met een trekker eventueel onderhoudt.
wekkend vind ik het wel.
zovoort. Hij was al met pensioen
en eg nog dewandelpaden losgetrokken en was de klus nagenoeg AI met al was het een zeer gezel- Het leek me eens aardig deze en speelde al jaren. "Het was zo
keer eens te spreken met deze leuk om al die orgels uit te probegeklaard. Omdat niet alles in één lige en geslaagde dag.
orgelmannen (wat het is tussen ren', vertelde hij, "en je kon je zo
dag kon worden geverfd. zal dit in
"het orgel" en "de mens' weet ik eropuit leven!' Nou dat kon ik me
de loop van de zomer door een
niet, maar het zijn allemaal man- voorstellen. Volgend jaar weer,
paar mensen worden afgerond.
nen). De eerste was gehaast, zou ik zeggen.
moest naar het volgende orgel Oe
Onder de 'vierlvijf uur borrel' werd
hebt als speler een hall uur volKarel Drabe
druk gefilosofeerd: zou het b.v.
niet mogelijk zijn om tussen de
twee scheepsstompen een urnenmuur van kloostermoppen te maken en op het nieuwe gedeelte
een afdeling van b.V. een meter bij
Op zaterdag 9 mei was het ook landelijke malendag. De Langelandster
een meter voor een nieuw type
urn waar het regenwater doorwatermolen was door vrijwillig molenaar Jurjen Hoekstra opengesteld
gaat en de as langzaam neerdaalt
voor publiek. Door de vlagerige wind - soms 3, dan weer 4 - draaiden
dewieken wel, maar men had de vijzels er niet bij aan. Anders kan het
gebeuren dat het raderwerk en de wieken stil komen te staan als het
water bijna 'boven' is, en dan weer terugdraaien.
Maar een draaiende molen trekt altijd wel bezoekers: zeker met het
De volgende bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan de
mooie weer was er over belangstelling niet te klagen. En je had door de
Kerkhof·opruimdag:
raampjes een mooi uitzicht naar Thesinge en over de velden richting
de Rijksweg . De molen is trouwens zaterdagsmiddags haast altijd
• De firma Mouritsin Bedum heeft de rolstoel opgang van dekerk
gezandstraald en van een epoxy coating voorzien.
open: mocht u bezoek hebben: het is zeker een kijkje waard ! Maar het
kan natuurlijk ook als je gewoon een loopje wilt maken. Ik zou zo
• Oudman in Thesinge heeft 5 liter mengsmering geschonken
voor de heggeschaar en de bosmaaier.
zeggen: ga er eens kijken. Veel plezier.
• Ritsema Sierbestrating leverde 15 zakjes Carara marmer split.
• De firma Havenga heeft voor het overige nog ontbrekende
Groeljes. Sieb-Klaas Iwema
gereedschap en vervoer gezorgd.
• En Wiekei heeft de verf geleverd.
Uitzicht over de velden vanuit de Langelandstermolen.
(Foto: Sieb·Klaas Iwema)
Na gedane arbeid samen aan de borrel. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Als de wieken maar draaien

Lekker samen aan de slag
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R E IN IGING S SERVICE

Osloweg126 - 9723 BX Groningen

Peter Kuil

Schoenmakerij
Sleiitelservice

Midä E!ljans

Gera rd Kingma
reis- en notuurfotogro lie

Kajui t 322A

Geef een a fd ruk cooeo uorigineel en persoonlij k!

Lewenborg
Groningen

Bezoek. de website voor he t laatste

.Idmm i.t tm /ir-

rrnhu,,,

U w Ad res voor:

financi ële
administratie
&

jaarverslagen

nieuws over workshop s en exposities

Tel.: 050-5410286

Ritserna
I

c~ ht:/.1." " I.I:I J

&
Hoven si root 5 • 9797 PL Theslnge

1fVV./W.k.ing mo .nu
gerard:@kingm a .nu

Speciaal voor tafels.
antiekrestauratie & meubelreparatie

aan gifte
Inkomstenbelasting

050 30238 13
Luddcst raar 6
979 7 ~j' l Thcsingc
T (050 ) 30213 19
F (050)3 021182
1\1 06515 3 37 72

Bezoek opma. Vm vr. na (teL)afspraak
zaterdags bent u degehele dag welkom

Gediplomeerd
schoen hersteller

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

Groningen
Noordd ij kerweg 26A
dierenartsen

-- -- ----- ------ -- -- ----- -_

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 54 1 60 70
Behandeling op afspraak ma t / m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuu r ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inlo opspreekuur zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 11.00 uur

• VORMGEVI NG
• DRU K K ERIJ
C U lT GEVER IJ
_- -_
_- _

.

Uw uitstraling : ons werk!
Het maakt niet uit wel ke kleur
of vorm uw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl
,

•

Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (05 0) 3021715
F (050) 302196 1

E info@bluemule.nl

www.vanstadtotwad.nl

h a a r s t u d io

s

0

I

•

I

t a

•

I

i(
Oames &

Ten Boer

Here nkapper
mét afspraak!

Wigboldstr88t 6 - Ten Boer

1050) 3022 15 1

Natuursteen 5tefano
.

Inten eur natuu rst een:

T 050

5 ~92

• Enz.
• ' Top way' prof. aluminium
steIgers. trappen en ladclers

Nijvemeidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050·3024833

Aa nrechtb la de n - Venste rbanken - Vloeren
Schouwen - Dorpel s - etc.
www.nutuurst eeu st efann.nl

Voor bedri jven en particulier
handel In:
• Pal/et· en magazrjnstellingen
• Alagalljnwagens
• Pafletwagens
• Kanroorl<asren
• Gebru,kte kantoormeubelen

B.g.g.
t 25

Fax
Mobiel

050 · 3022689
050 . 3024834
06 ·51581046

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244
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De Leeuw op zondag
Het bestuur van Dorpshuis De Leeuw in Garmerwolde gaat zelf
actiever activiteiten organiseren, die voor het hele dorp toegankelijk zijn. Op met name de zondagmiddag zullen er regelmatig
kinder- en dorpsactiviteiten worden georganiseerd. Ze worden
volledig door vrijwilligers verzorgd.
Het Dorpshuiskent eengrote groep proeverij, whiskyproeverij, palmvaste gebruikers in de vorm van pasentakken maken en een dorpsvere nigingen. Toch is er ook een borrel. Stuk voor stuk waren deze
grote groep dorpsbewoners die zeer gezellig en kenden een grote
niet lid isvan een club en ook deze opkomst. De activiteiten hebben
mensen willen we vaker in het een sociaal karakter en zijn bedorpshuis zien. Uit de enquête doeld om in een gezellige sfeer
van al weer twee jaar geleden andere dorpsgenoten te ontmoebleek dat dorpsbewoners grote ten. Er zullen na de zomervakan-

Even aandacht voor de fotograaf van de G&T; V.l.n.r. de gastvrouwen
engastheer voor vandaag: Maar/je van Geffen, ArdAgteresch, Marjan
Schuttert en Maud Onderstal. (Foto: Els Knol-Licht)

Maud Onderstal zal de activiteiten naar info@ dorpshuisdeleeuw.nl.
coördineren en kan helpen bij de Graag tot ziens in Dorpshuis De
uitvoering. Mensen met wensen Leeuw!
of ideeën kunnen dit bij hen kenArdAgteresch
baar maken of een e-mail sturen Vz. Stichting Dorpshuis Garmerwolde

Tuinendag en Stoepstrunen
(Garage Sale)
In Thesinge is op zaterdag 2D juni - net als drie jaar geleden
- weer Stoepstrunen (Garage Sale), deze keer gecombineerd
met open tuinendag. Wie mee wil doen kan op de website
www.thesinge.com zijn eigen raamposter printen.
Theo Spijker. Jurrien Baretta, Rogier Verhagen, Manuel Hindriks en
Ellen Bijsterve/d tijdens de wijnproeverij. (Foto: Maud Ondersta/)

behoefte hadden aan laagdrempelige activeiten waar dorpelingen elkaar in een gezellige sfeer
konden ontmoeten. Ook kwam in
die enquête naar voren dat vooral
ki nderactiviteiten werden gemist.
Daar probeert het bestuur nu verandering in te brengen.
Gezellige activiteiten
De afgelopen maanden hebben
dorpsh uis-bestuursleden samen
met een aantal dorpsgenoten een
begin gemaakt met dergelijke activiteiten. Zo was er een kookcafé
voor kinderen, een gezellige wijn-

tie in eerste instantie één tot twee
activiteiten per maand gepland
wo rden .
Door vrij willigers
Deze zondagmiddagactiviteiten
worden volledig verzorgd door vrijwilligers. In de eerdergenoemde
enquête gaf een groot deel van de
dorpsbewoners namelijk aan vrijwilligerswerk te willen doen in het
dorpshuis. Tot nu toe was daar
weinig ruimte voor, maar deze
activiteiten zijn daarvoor een uit·
stekende manier. Zo kunnen zij
én het Dorpshuis ervaring opdoen
met vrijwilligerswerk.

Ideeën zijn nog welkom!
De agenda voor de activiteiten is
nog niet vol ledig ingevuld. Eigen
initiatieven zijn dus van harte wel·
kom. Naast de genoemde activiteiten zijn er nog genoeg andere
denkbaar. Als er animo is voor
Thij s Strik en Stef Stefano zijn bijvoorbeeld een spelletjesmiddag
druk met de pastasaus. Op de of een filmavond, dan is daar alle
achtergrond Wendy Joop, die zelf ruimte voor. Een voorlopige actitagliatelle aan het maken is! (Foto: viteitencommissie bestaande uit
Jurrien Baretta, Aafke Kooi en
Maud Ondersta/Jo
-
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Voor de tuinendag zijn al de volgende aanmeldingen:
Koos en Betsy van der Belt, Schoolstraat 4
Renee en Rudy Bremer, Schutterlaan 15
Anja Huistra, Schutterlaan 17
Willeke en Geerie, Schutterlaan 35
Neel Hardewijn en Hatta, Kapelstraat 5
Kirsten en Bernard van Galen, Kerkstraat 2
Menno en Dineke, Schutterlaan 20
Uiteraard kan er meerbij. Je hoeft geen enorme tuin te hebben; als
je trots bent op je mooie groentes, aparte planten, leuk ontwerp,
mooie kunstwerken of wat je allemaal met je tuin kunt doen, geef
je dan op!
Info en opgave: Willeke Huistra, G.N.Schutterlaan 35, tel. 3021984,
email labloem@hetnet.nl.
Voor het 'stoepstrunen' ofwel de Garage SaIe hoef je je niet aan
te melden. Gewoon even de zolder en de kasten opruimen en op
20 juni spullen builen zetten. En dit is dus ook dé gelegenheid om
goedkoop aan spullen te komen: het kindertentje dat je nog nodig
had voor de vakantie, de tuintafel, de grasmaaier of ... vul maar in.
Om niet alleen de Thesingers op de been te krijgen maar ook volk
van buiten het dorp, zorgen we ook voor wat publiciteit in de lokale
pers.
Wat is de bedoeling?
Zet tussen 10.00 en 16.00 uur despullen die je wilt verkopen in de
garage, tuin of op de inrit. Probeer op een leuke manier de
aandacht te trekken, zodat potentiële klanten op je koopwaar af
komen. De vorige keer waren er spontaan heel wat 'terrasjes' waar
je wat kon eten of drinken, er was muziek, het was een ontzettend
gezellige dag. Daar gaan we weer voor!

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en -begeleiding
Bovennigerweg 19 9797TD Ih esinge
aso 302 1731 ot 06 5376 7142

www. nelüanenenna.nl

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

info rmatie en vormgeving rondom de dood: Schoolhalm 1. Groningen

Voor motor, bromfiets
of fiels naar
MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

HOF5TEDE-

Van der Wonde

~ SCHILDERS v.o.f.
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G.N. SchLJtterlaan 28
9797 PC THESINGE
Tell:!'oon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574
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Lageweg 12
9798 TG Garmerwolde
Tel. 06 12154825
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Uw adres voor

Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
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d

Vijvers

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Installatiebedrijf
THESINGE V.O.f.
Verb indingsweg 17a

9781 DA Bedum

T (050) 3024536
F (050) 3024693

RITS:EMA
Sierbestrating
Showterras 3000 m
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Te lefoon (050) 313 86 00

Molenweg27
9797 PS Theslnge
t. 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 - 3025168

www .jellevanderveen.nl
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Agenda
ttm 19 juli
Dierenartsenpraktijk 'Van Stad tot
Wad ' in Noorddijk; Expositie Ine
Hoejenbosch met beelden en scbilderijen.
Vrijdag 5 juni
Cafe molenzicht; 1B.00-19.30 uur:
Start Thesinger fietstocht. Bij
slecht weer wordt de tocht uitge·
steld tot woensdag 10 juni.
Zaterdag 6 juni
• t Jopje in Thesinge; Geopend
van 16.00 ·19.00 uur
• Trefpunt Thesinge; 19.30 uur:
uitvoering kindertheater uit Garmerwolde en Thesinge. Richt Bouma en de kinderen hebben mooie
verhalen bedacht die ze graag
aan het publiek willen laten zien.
• Kloosterkerk Thesinge; 20.30
uur: Lustrumconcert. Het Horasvrouwenkoor uit Hoogezand·Sappemeer viert haar eerste lustrum
met een speciaal concert in de
kloosterke rk van Thesinge. Ze
zullen hoogtepunten ten gehore
brengen van de afgelopen S jaar.
onder leiding van Wim van der
Laar, met o.a. muziek van Mendelssohn, Mozart, Faurë, Dvorak.
Vivaldi en Bach. Het geheel wordt
oppiano begeleiddoor Harm Pais.
Entree € 7.
Zondag 7 juni
• GemeenteTen Boer; Open Atelierroute KAT
Jenny en Piet Huisman gaan in juni verhuizen; Jenny na 44 jaar • Kloosterkerk Thesinge; 1S.00
Thesinge en Pietna 68 jaar. Veel geluk en plezierin Bedum. (Foto: Myla uurorganiseert het Thesinger koor
Uitham)
"The Singers" een muziekmiddag.
Woensdag 10 ttm
zaterdag 13 juni
Jubileumfeest GEO
LANDBOUWDonderdag 11 juni
MECHANI5ATIEBEDRIJF
Dagtocht voor SO+ naar o.m. een
bakkerijmuseum in Hattem en
palingrokerij in Harderwijk.
Plus een ritje in de Boulevard Ex·
press. Vertrek rond OB.OO uur,
kosten € S2.. p.p. Info: Hillie Hamaker, tel. OSO-S41 53 3S.
•Verkoop, verhuur en
Vrijdag 12 juni
reparatie van Tuin- en
Thaisner-rals: een dagreis door
Landbouwmachmes
de provincie Groningen en een
stukje Friesland. Opgave bij Ja' Onderhoud van uw
kob
vd Woude.
machine en tractorpark
Zaterdag 13 en zondag 14 juni
Groninger Molenweekend; o.a. de
G.N. Schutterlaan 10 Noordermolen in Noorddijk is
open.
050 . 3021321
Zaterdag 20 juni
Thesinge; vanaf 10.00 uur: Tulnendag en Stoepstrunen

Foto van de maand

')ud m a n
Thesinge
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informaliederedactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050·3023483
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Oorpsweg 26- 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
OesireeLuiken
Luddestraat 3 . 050·3023352
9797 PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde· 050·5411019
RabobankBedum-Deltzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.50p.j.
Bij automatische incasso€ 11.55 p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net
Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com ,
bij Dorpsweg 26 of G.N. Schulterlaan 16: uiterliik dinsdag
16juni vóór 18.00 uur.

Vrijdag 26 juni
Garmerwolde: Ophalen oud papier
zaterdag 27 juni
Thesinge: vanaf 9.00 uur: ophalen oud papier
Zondag 2B juni
Kloosterkerk Thesinge en cafe t
Jopje; vanaf 10.00 uur 's ochtends tot 1B.OO uur 's avonds:
éénmalig, bijzonder muziekevanernent, Vroegtijdig reserveren
nadrukkelijk aanbevolen: OSO 302
373S of rudymuziek@hetnet.nl.
Maandag 29 juni
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur:
Seniorenconcert door muziekvereniging Volharding uit Ten Boer.
Gratis toegang voor alle SO-plussers.

Protestantse gemeente
GarmerwoldeJThesinge
Zondag 31 mei Pinksteren
9.30 uur in Thesinge - ds. Mulder
uit Assen
Zondag 7 juni
09.30 uur in Thesinge . ds. Kruit
uit Leek
Zondag 14 juni
09.30 uur in Thesinge - ds. v. Vliet
uit Veendam
Zondag 21 junj
9.30 uur in Garmerwolde . ds.
Hoekstra uit Emm en

