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Johnny gaat verhuizen
Ruim een jaar heeft het huis van Johnny Oterdoom, aan de Dorpsweg in Garmerwolde, te koop gestaan. Dat was voor alle
voorbijgangers duidelijk te zien: heldere tekst, vraagprijs erbij. En nu is het dan zover: het huis is verkocht en per 1 juli gaat hij in
Slochteren wonen. En omdat de nieuwe woning aanmerkelijk kleiner is dan de huidige, vooral wat schuurruimte betreft, moesten er
eerst nog wat spullen verkocht worden.

Johnny vindt demensen hier vriendelijk: iedereen groet enzwaait altijd.
En hij ook." (Foto: Ton Bouchier).

In een vorige G&T heeft u daarom
al de oproep van Johnny kunnen
lezen om toch vooral wat moois bij
hem te komen kopen/uitzoeken.
Een advertentie die door Johnny
in zo'n vorm gegoten was dat je
hem beslist niet over het hoofd
kon zien. Typisch Johnny. Gar
merwolde zal door deze verhui
zing dan ook een karakteristiek
persoon gaan missen. Reden
voor de redactie om op een zon
nige zondagmorgen een uurtje
bij Johnny koffie te gaan drinken
en even bij te praten.

Waarom verhuizen?
"De reden is geldgebrek." zegt
Johnny kortweg. "Ik kom twee ton
tekort. eenvoudig gezegd. Het
huis moet nodig opgeknapt wor
den, want zo is er niet meer in te
wonen. Er zit totaal geenluxeindil
huis en 's winters kan het hier
gemeen koud worden. En dat op
knappen kostgeld, veel geld, want '
ik ben niet zo'n doe-het-zelver die
daar zelf veel aan kan meehel
pen. Nooit geweest trouwens. dat
zie je ook wel aan destaat waarin
het huisverkeert. Destijds, in 1973,
heb ik het gekocht van de erven
van timmerman Gerard Groene
veld. Toen was het huis al in een
'niet al te beste staat' en sinds die
tijd is het eigenlijk alleen maar
achteruit gegaan. En omdat ik
moet leven van de AOW komt die
twee ton er ook niet. Dus heb ik
besloten om dit huis te verkopen
en dan van de opbrengst in de
toekomst ergens elders in Gro
ningen misschien een nieuw (wel
goed bewoonbaar huis) aan te

schaffen. Voorlopig ga ik echter
eerst huren. En dan zie ik wel
weer. Ik heb me al een jaar gele·
den ingeschreven bij 'Wierden en
Borgen'. Een huisje in Bedum leek
me wel wat. Daar heb ik ook vrien
den wonen. dus vandaar. Maar
van Wierden en Borgen hoorde ik

niets meer, daarom ben ik on
langs eens gaan informeren bij de
woningbouwvereniging in Sloch
teren . En waratje : daar kon ik
meteen terecht. Ik kon meteen
een woning huren aan de Twee
Kerspelenweg in Slochteren, pal
achter het bejaardenhuis, aan

deze kant van Slochteren als je
langs het Slochterdiep het dorp
binnenrijdt. Dus die woning huur
ik nual. Enik ben zodoendeook al
druk bezig met verhuizen. Omdat
die nieuwe woning flink wat klei
ner is dan ik nu heb, moet ik wel
wal spullen kwift. Dat zie je wel
aan de uitstalling hier buiten. En
hierbinnen heb ik nog meer. Het is
ongelofelijk wat je allemaal tegen
komt als je dit huis leeghaalt. Op
de zolder lagen bijvoorbeeld nog
heel veel spullen/gereedschappen
van devorige eigenaar. Dat is nu
ook te koop. Hoewel: veel daar
van is al verkocht. En wat ik niet
verkoop en ook niet mee wil ne
men. blijft gewoon achter. Want ik
heb met de nieuwe eigenaar af
gesproken dat hij dat overbodige
huisraad enzovoort er gratis bij
krijgt. De nieuwe eigenaar is aan
nemer PietHofstee (en zijn vrouw)
uit Thesinge. Die gaat het huis
eerst grondig strippen en vervol
gens renoveren."

Hoe kwam je destijds in Garmer
wolde terecht?
"Dat is een heel verhaal", zegt
Johnny. "Ik ben in de oorlogsjaren
(1943) in Appingedam geboren.
Mijn vader had daar toen een sla
gerij. Een paar jaar later heeft mijn
vader die slagerij verkocht en ver
volgens een woonboot gekocht.
Die kwam in het Schildmeer te
liggen . Zodoende heb ik in
Tjuchem op de lagere school ge
zeten. De lagere school heb ik
echter afgemaakt in Leek, want
mijn vader had daar inmiddels
werk bij een slager gevonden. En
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Ten B oe r

Henk Vliem

Een hele prettige vakantie toegewenst.
Plaatselijkecommissie SOGK Thesinge

En in Thesinge (van links naar rechts): MichielRitsema, Rogier Elgin en
Esmee Oudman gaan naar het Wessel Ganstort College, Sanna van
der Hoeven naar het Praedinius Gymnasium, Tessa Eykelenboom
naar hetWerkman College, Leanne Havinganaar de Groene SChooI en
Nora Anker naar hetBelcampo. (Foto: Myla Uitham)

Wij wensen jullie veel succes op de nieuwe school.

In Garmerwolde gaan de volgende kinderen de school verlaten (van
links naar rechts): Alf Smith, RonaId Ritsema, Maartje van Geffen,
Celeste Wessels, jut Lianne en Mandy van Dompselaar. Alf gaat naar
het Werkman College; RonaId naar de Groene School; Maartje en
Celeste gaan naar het Wessel Ganstort College en Mandy naar het
Mondriaan. (Foto: Ton Bouchier)

Thesiagers Op de kaart

Schoolverlaters

In september is het weer monumentendag. Elk jaarwordt ereen thema
gekozen en dit jaar is het thema 'Opdekaart '. Wij hebbengezocht naar
een invulling van die dag(en), maar oude kaarten van Thesinge zijn er
niet. Wat we wel willen gaandoen is het oude kloosterterreinaangeven.
Maar we vroegen ons af wat wij nog meer konden doen. Toen ontstond
het volgende idee. We vragen alle Thesingers een ansichtkaart te
sturen vanuit hun vakantiebestemming met daarop, om het mooi te
zeggen, iets uit het erfgoed van die plaats ofomgeving. U kunt denken
aan een oud monument, een mooi beeld of schilderij, een oud stads
gezicht enzovoortWij zorgen ervoor dat de ansichten op de een of
andere manier tentoongesteld worden tijdens de monumentendag(en).
Zo zetten Thesingers zich op de (ansicht)kaart. Stuur een kaartje;
kleine moeite. U kunt het sturen naar: plaatselijke commissie SOGK,
p.a. Kor van Zanten, Kapelstraat 9, 9797 PJ Thesinge. Doen!Dames &

Herenkapper

mét.~1

1050) 3022151

Tenslotte
Johnny wil graag via deze G&T
iedereen de groeten doen en tot
ziens wensen. "Ik blijf hier immers
wel in de buurt: zegt hij. "Langs
het Slochterdiep ben je in tien
minuten in Slochteren. Een prach
tig landschap, daar langs het
Slochterdiep en omgeving. Trou
wens, het hele Noorden is prach
tig om met de motor rond te toe
ren. Dat doe ik dan ookveel. Ver
der mag ik graag vissen en boot
jevaren op het Schildmeer. En
verdermoet jenatuurlijkeen beetje
geluk hebben en gezond blijven.
Je gezondheid is het allerbelang
rijkste:

En daar heb ik ruim dertig jaar
gewerkt, tot aan de eeuwwisse
ling ongeveer. Zwaar werk daar
bij Simmeren: rollen lood van 100
ki lo per stuk werden met een hef
truckop devrachtwagen geladen,
maar moesten dan bij de klant
met dehand weer afgeladen wor
den. Soms wel tien rollen per leve
ring. Daar werd je wel sterk van.
kun je wel zeggen. (Johnny laat
een foto zien waarop hij een rol
lood van 100 kilo tot op borst
hoogte optilt. Hij was toen 55,
staat erbij). In 2000 kreeg ik te
makenmet ziekte (suiker)enraak
te ik in de WAO en vervolgens in
de WW.
Zoals al gezegd ben ik in 1973
met mijn gezin vanuit de stad in
Garmerwolde komen wonen. Ik
was toen al een paar jaar ge
trouwd en we hadden al drie kin
deren. We zochten toen een vrij
staand huis buiten de stad. Gar
merwolde was eigenlijk gewoon
toeval, het had net zo goed een
ander klein dorpje in de buurt van
Groningen kunnen zijn. In Gar
merwolde is ons vierdekind gebo
ren. Inmiddels zijn de kinderen
(één dochter en drie zoons) al
weer jaren de deur uit en heb ik
ook al een kleinzoon (Noah) en
een kleindochter (Iris).
En nu verhuis ik dusnaar Slochte
ren. Best jammer eigenlijk. Ik heb
hier altijd met veel plezier ge
woond. De mensen zijn hier vrien
delijk: iedereen groet en zwaait
altijd. En ik ook:

haarstudio

solitai

W ogboldstraat B • Tlln BaIIr

het hele gezin verhuisde dus met
de woonboot van het Schildmeer
naar het Leeksterdiep. Na een
poosje hield pa de boot voor ge
zien en kocht hij een huis in Nie
noord. Daar heb ik tot mijnvijftien
de gewoond. Daarna verhuisden
we naar Ameland. Dat kwam nog
al onverwacht want mijn vaders
broer. die op Ameland een slage
rij had. overleed plotseling en mijn
neef was nog veelte jong om toen
al de slagerij voort te zetten. Mijn
vader heeft dus als het ware tien
jaar in die slagerij 'waargenomen'.
Een leuke tijd daar op Ameland,
vooral 's zomers met al die toeris
ten. 's Winters werkte ik in de
slagerij en 's zomers deed ik cafe
taria-werk. Daar op Ameland heb
ik ook mijn (inmiddels ex-) vrouw
Martje ontmoet. Zij werkte daar bij
een hotel en ze kwam uit Thesin
ge. Verder heb ik in die jaren na
tuurli jk ook nog in militaire dienst
gezeten: bij de commando's, ge
legerd helemaal in Brabant. Aan
die diensttijd heb ik nog een aan
tal leuke herinneringen over, on
der andere deze: inde zware win
tervan 1963 kon ik drie maanden
niet naar de kazerne omdat ik op
Ameland vast was komen te zit
ten: wegens het vele ijs voeren er
toen geen veerboten meer. Het
leger wilde me wel met een heli
kopter komen oppikken, maar
daar had ik geen zin in: hoogte
vrees zogezegd.
Een paar jaar later zou mijn pa
weer naar Groningen gaan (om
streeks 1966). Mijn neef was in
middels oud genoeg om deslage
rij zelfstandig te kunnen runnen.
Pa kocht dus een huis in Gronin
gen, maar daar heeft hij zelf niet
van kunnen genieten. Vlak voor
deverhuizing overleed mijn vader
op Ameland. Mijn moeder en ik
zijn na zijn begrafenis wel naar
Groningen verhuisd. Mijn oudste
zuster woonde al in Drachten en
mijn andere zus bleef op Ame
land. In Groningen had ik eerst
een baantje bij "Cafetaria Suc
ces": in de keuken als kok. Leuk
werk: dat koken. Nu nog, trou
wens. Ik kook nog steeds zelf. Bij
die cafetaria ben ik maar kort ge
bleven, ik kon een baan krijgen bij
'Simmeren Non Ferro-metalen',
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Er leven (haast) geen mensen meer...
Op donderdag 19 maart kwam de Begrafenisvereniging Thesinge en omstreken samen voor haar
vergadering in café Molenzichl. Opdinsdag den 14 maart 1922 e.k. des avonds om 7 uur in 't Café de
Waay kwam men voor het eerst bijeen, dus 87 jaar geleden in dit café. Nu wilde ik geen verslag
uitbrengen van deze vergadering, maar van enkele vergaderingen uit het verleden van deze vereni
ging.

Jakob van der Woude bood de redactie van de G&T een excursie aan
door "Stad", met als thema "onder de wapens". Na de gezamenlijke
maaltijdbrachten we nog een bezoekje aan de Martinikerk, waar Jakob
koster is. Het is wondertijk om 's avonds om 22.30 uur in een lege,
duistere grote kerk te staan en buiten de gedempte geluiden te horen
van de mei-kermis. We zijn veel informatie en een ervaring rijker. (Foto:
Desiree Luiken)

Er werd vergaderd in café Schip
per (nu 't Jopje), De Waay. Dijke
ma, en Van der Toorn (nu Molen
zicht). 33 personen waren aanwe
zig bij de oprichtingsvergadering.
Er zijn dan 142 ledenvan K. Kuizin
ga tot R. Swart. Ds. Hendriks (Herv.
pred.) wilde zich ook graag als lid
aanmelden. Maar omdat de predi
kant zich binnenkort (volgens de
geruchten in het dorp) in Gronin
gen gaat vestigen, wordt hem me
degedeeld dat hij zich niet als lid
kan inschrijven. De vrijgezelle pre
dikant bleef echter nog tot 1928 in
Thesinge wonen.

(J.v.dW. - uit 'Sinds de reformatie
van Stad en Lande?
De voorganger (uitvaartleider) en
8 dragers krijgen een financièle
bijdrage. Maar de leedaanzegger
(degene die in het dorp leed aan
moest zeggen: melding maken van
een overlijden) ontving geen geld.
Wel kreeg hij bij ieder adres een
borrel voor het gedane werk van
aanzeggen. En hij moest heel wat
adressen bij langs, u raadt het al!
Ook in deze jaren wordt een kas
commissie ingesteld. Door depen
ningmeester wordt medegedeeld
dat de dragers hun geld liever op
de Algemene Vergadering ontvan
gen. Aan die wensch zal in 't ver
volg gevolg worden gegeven, zo
lezen we. Enkele maanden later
verandert dit echter weer. Ge
vraagd wordt of de dragers hun
loon direct wenschen te ontvan
gen, dan wel aan 't einde van 1
jaar. Het meest wenselijke wordt
het eerste geacht. Het graf graven
zal geheel voor rekening van de
vereniging komen. Mocht het op
het oude kerkhof iets duurder ko
men dan ophet nieuwe, dankan dil
verschil gerekend worden te zijn
voor het doen luiden van de klok
van de Herv. kerk.

In de 5' bestuursvergadering, ge
houden na afloop van de Algeme
ne, wordt vastgesteld dat de kost
gangers van het lid W. Dijk, per
persoon f 1,50 hebben te betalen,
willen ze ook opgenomen worden.
Steeds worden tijdens devergade
ringen de namen van deoverlede
nen genoemd. Tegenwoordig
wordt dat door Pieternel gedaan.

Het aantal begrafenissen bedroeg
5, waarvan 2 kinderen. Het waren:
H.S., vrouw van D., vrouw. B., 1
kind van Joh. V.d. K., 1 kind van
G.V. Kinderen werden nietbij name
genoemd, maar naar denaam van
de vader. Zeer regelmatig komt
het voor dat erkinderen overlijden.
Ook namen van overleden wedu
wen werden niet genoemd. Dan
staat er wed. P.R. en P.R. was de
man waarmee ze getrouwd was
geweest.
En de laatste die grafwaarts werd
gedragen was H. Nieboer. Na zo
velen ter kerkhof te hebben geleid,
moest ook hij heengaan. Hij heeft
zijnplichten alsvoorganger stipt en
getrouw vervuld, aan zijn nage
dachtenis past een woord van eer
biedige hulde! Het bestuur be
noemd J. Rooze als zijn opvolger.

Het is eenigzins weemoedig werk
het jaarverslag te schrijven van
eene begrafenis·vereeniging, om
dat daarin noodzakelijk herdacht
moet worden het aantal sterfgeval
len, die plaats hebben gevonden,
sterfgevallen van leden of van aan
verwanten van leden.
Zo begint het verslag over het jaar
1923.
En hij vervolgt: Deze sterfgevallen
zijn niet altijd even droevig, doch
altijd rukken ze voor eeuwig weg,

zij die we liefhaddenI
Er staat echter tegenover dat ook
weer blijkt dat we aan deze afge
storvenen de laatste eer hebben
bewezen, op eene plechtige wijze,
en dat stemt tot voldoening.
Ook over het jaar 1924 begint het
verslag van de secretaris (is mij
niet bekend) met een bijzondere
aanhef: Ook in dit jaar heeft de
groote maaier zijn oogst gesneden
en van de leden onzer vereeniging
zijn er weer eenigen heengegaan,
betreurd door hunne nabestaan
den en door de goede zorgen van
de begrafenisvereeniging op eene
waardige wijze naar hunne laatste
rustplaats geleid.

Deeerste twee jaren is het verslag
niet ondertekend. In t925 veran
derthet handschrift, een heel mooi
handschrift. De volgende jaren is
(meester) B. van der Molen de
secretaris. Hij woonde in het huis
waar nu Kor en Clara van zanten
Kol wonen. Ook wordt ieder jaar
weer melding gemaakt dat het be
dieningspersoneel hun taak op
voortreffelijke wijze vervulden.
Waren er dan nooit problemen?
Zeker wel!

Die het kunnen navertellen...

Jakob V.d. Woude

Rudy
Monumentendag 1993. In alledor
pen van de gemeente Ten Boer
zijn in en rond de oude kerken
culturele activiteiten georgani
seerd. B en W rijden van dorp tot
dorp in een oude DAM-bus. In
Thesinge staat zangkoor 'Loven
de Stemmen' op het kerkhof te
zingen, en inde Kloosterkerkgeeft
toneelgroep 'De Reige' een to
neelwerkwinkel.

Ook het oude café doet mee. Als
onderdeel van de feestelijkheden
mag 't Jopje • datdan nog 'Jopke'
heet - van de gemeente één dag
open. Dat trekt volk. Het caféstaat
vol stoere Thesingers met norse
koppen, die vertellen over het eer
steklokje datzeer ooit gedronken
hebben. Ze zijn naar Jopke geko·
men omdat de kroeg van hun
jeugd na vele jaren weer open is.
En omdat er iets te doen is: Bre
mer komt gedichten lezen. De
stemming is lacherig.

Hij begint te lezen, met bevende
stem en trillende handen. Over de
noordwestenwind. Over die ene
lege sokkel in het monument van
Waskowsky. Over zijn liefde voor
Thesinge. Naarmate hij verder
leest wordt zijn stem vaster, zijn
expressie krachtiger. De beteke
nis van zijn woorden begint door
te dringen. Na het laatste gedicht
is het doodstil in de stampvolle
kroeg. De norse koppen zwijgen.

'Hoffedomme,' bromt iemand.
'Wat ja mooi.'

Fredje Bouma

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman

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

machine en tractorpark

G.N.Schutterlaan10
OSO • 3021321
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Daip River Kwartet
Wat gaat er schuil achter deze naam?
Een gezell ig muziekgroepje dat zijn oorsprong ongeveer een half
jaar geleden had. Free Westerholf, Simon Nieboer en Willem
Wiegman vormden een bandje datalleen Groningse muziek maakte
en Groninger liedjes zong. De band had nog geen naam en er
ontbrak ook nog wat aan. De leden van de band oefenden vaak bij
Free Westerholf thuis. Met Free Westerholf en Douwe Tichgelaar
had ik een interview.

Daip River Kwartet, V.l.n.r.: Douwe Tichgelaar, Simon Nieboer, Free
Westerhoff en Wil/em Wiegman. (Foto: Ton Bouchier)

Detta van der Molen

onze eigen (muzikale) besognes
ook nog en daarnaast oefenen we
elke week. We hebben al wel een
cd in eigen beheer gemaakt en
ook naar RTV Noord gestuurd in
de hoop dat hij een keer gedraaid
wordt. We willen het vooral gezel·
lig houden."

Wie het Daip River Kwartet wil
horen , moet naar
www.daipriverkwartet.nl gaan. Via
YouTube is het optreden in het
prinsentheater te zien en te ho
ren. Echt de moeite waard!

Wat is het doel van de band?
"Het isvooral een hobby om mooie
muziek te maken. We wil len uit·
eindelijk een repertoire van mini
maal 10 eigen liedjes hebben.
Verder willen we zo nu en daneen
keertje optreden. We hebben

"De liedjes zijn geschikt voor een
klein publiek. We zingen veel ei·
gen nummers op bestaande me
lodieën, maar ook wel op nieuwe.
Ook nummers van Ede Staal ho
ren bij het repertoire. Een vrij on
bekend liedje van Ede "De Schei
ding " isdoor Free inhet Gronings
vertaald (omtoald)."

toire van de het Daip River Kwar·
tet zijn geen smartlappen, maar
Groningse liedjes die door Free
Westerhoff geschreven worden op
muziek van Willem Wiegman.
Maar goed, voor een beetje po
dium ervaring deden ze mee met
drie liedjes... en werden prompt
eerste. Voordat ze konden deel
nemen moest er eerst nog een
hindernis genomen worden: de
band had nog geen naam, Ze
vonden de muziek van "The Deep
River Kwartel" wel erg mooi en zo
kwamen ze uit op Daip (naar het
Damsterdiep), River (naar een
uitloper van de·Drentsche A naast
het huis van Free) en Kwartet (4
man).

Voor welkpubliek is demuziek die
jullie maken?

Hoe kwam Douwe bij deze
groep terecht?
Eenaantal maandengeleden volg·
de Douwe Tichgelaar in "DeScha
kei" een EHBO cursus. In de pau
ze stond hij even buiten en raakte
met een man aan de praat over
muziek. Op een gegeven moment
kwam het gesprek op het bandje
en Wi llem (dat was degene waar
Douwe mee in gesprek kwam) zei
dat ze eigenlijk nog een accor
deonist nodig hadden. Douwe ver
telde dat hij dat speelde en werd
spontaan bij de band ingelijfd.

Na een poosje te hebben geoe·
fend (3 weken) leek het hen wel
leuk om aan een liedjesfestival in
het Prinsentheater in Groningen
mee te doen. Eigenlijk is dit een
smartlappenfestival en het reper-

Zo half april stonden ze er weer: de bijenkasten bij de mooi
geelbloeiende koolzaadvelden bij een perceel op Achter Thesinge.

Meer dan een handvol ...

Elke bijenkast bevat een bijen·
volk van wel tienduizenden werk
bijen met een koningin . De bijen
zorgen voor de bevruchting van
het koolzaad zodat ermeer zaad
jes per perceel komen, dus meer
kilogrammen voor de boer. Van
de zaadjes wordt weer blobrand
stof gemaakt en derest gaat naar
de koeien of biovergister voor
stroom/gas. De imker kri jgt was
en regionale koolzaadhoning, die
bijvoorbeeld bij de AgriShop te
koop is en zo de imker weer wat
euro's oplevert.

Het is niet zo van: even een kast
neerzetten en klaar is Kees. Nee,
met beschermjas en rookkap wor·
den de raten gecontroleerd en
het eventuele waslaagje eraf ge·
haald. Vervolgens komen de ra
ten in een centri fuge, waar de
honing eruit wordt gehaald en tot
slot worden de moerdoppen ver-

wijderd. Dit zijn 'doppen' met ei·
tjes die door de koningin zijn qe
legd; voor de zuiverheid van het
ras wil men deze bastaards echo
ter niet en daarom steekt men de
doppen weg.

De koningin is herkenbaar ge·
maakt (ze is ook iets groter vol 
gens mij) door een stickertje op
haar hoofd / nek. Zo kun je zien
van welke periode zij is. Ze heeft
ook haar eigen geur, waardoor
elke werkbij weet bij welke konin
gin zij dient. Soms moeten de
vleugels iets worden beknipt, zo
dat de koningin niet weg vliegt
met haar volk en bij uw voordeur
of boom komt te hangen. Want
dan wordt het volk nog wel eens
vernietigd: even een vlam eron
der ...
Terwijl het geen wespen zijn en
de imkers het volk graag weer
terug willen hebben.

Na ongeveer zes week was het
koolzaad voor 90 % uitgebloeid;
op dat moment sprak ik met de
imker. De Buckfast is een zacht
moedig bijenvolk; maar ja, met
regen in aantocht en weinig bloei
wordt zoiets chagrijnig. En on
danks de speciale bijenjas met
vaste hoed ben ik toch nog zeven
keer gestoken. Ze dachten zeker
dat ik een grote broedmijt was!
Ja, en dat wil jeniet onder je bijen
hebben...

Na deze periode gaan ze naar
het Buckfast bevruchtingsstation
op Ameland en blijven daar on
geveer twee weken voor de beo
vruchting. Dit doet men op een
eiland, omdat het ras daar nog
het zuiverst blijft. (Er vliegen wei·
nig vreemde bijen.)

Met vriendelijke dank aan G. V.d.
Velde, imker

Tekst en fo to: Sieb-Klaas Iwema
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sanitair en verwanming

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

BURINGA
.-oIIIr-....r------

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG TIM VRIJDAG: 08.45 · 17 .45 UUR

ZATERDAG: 08 .30 • 15 .00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer
Dames & Herenkapper

zond er afspraak !

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

SINDS 1932

Directe boerderijverkoop
. groenten &fruit
• aardappelen /';;:;::.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921 /5418462

Fax (050)4042922
Goed en gezond van de b«-rengroftd

AGRISHOP
divers in g roenten & fruit

terk in senioren fauteuils

1 I A-=-=~-,,-=-=-=
WONINGINRICHTING

Bij ons een grote keus

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

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

VISH A N DEL
"l!In'~~.

Smit

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

~
Rioo/service

~ VAATSTRA B.\I.

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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De poppen uit de poppenwinkel, gespeeld door de jongste groep uit
Thesinge (Foto: Myla Uitham). Richt Bouma woont in Garmer-

Geslaagde uitvoering kindertheater

In september begint er een nieu
we cursus indebeide dorpen. Met
vragen kunt u bellen naar Richt
Bouma, 06·18842065.

wolde en werkt als theaterdocent
in een groot aantal dorpjes in Gro
ningen en Drenthe. Ook is ze als
docent verbonden aan de jeugd
theaterschool inhet lGO te Assen.
Sinds drie jaar geeft ze de cursus
theater in Thesinge en Garmer
wolde, die steevast kan rekenen
op een goede opkomst. Het ont
wikkelen van spelplezier staat
voorop en dat is ookgoed te zien
aan de kinderen, die een beetje
zenuwachtig, maar superenthou
siast hun verhaal spelen.

Deze tonee/kinderen uit Garmerwolde houden van snoep, veel snoep.
(Foto: Myla Uitham)

ging over snoep. Het strooien met
snoep, lolly's en spek werd door
dekinderen inhet publiek juichend
ontvangen.
De oudere kinderen uit Thesinge
leverden een topprestatie. De kin
deren hadden een verhaal beo
dacht dat zo van Shakespeare
had kunnen zijn. Een mooie, bijna
professionele afsluiting van een
leuke avond.
Dat het publiek zich ook vermaak
te, was te merken aan het dave
rende applaus aan het eind.
De uitvoeringen van het kinder
theater winnen elk jaar aan kwali·
teit en worden steeds leuker.

licht. met schmink en natuurlijk
met publiek.

De kinderen speelden de sterren
van de hemel.
Het toneelstuk van de jonge kin
deren speelde zich af in een pop
penwinkel. Het stuk werd afgeslo
ten met een poppendans en Ie·
verde prachtige plaatjes op.
Het toneelstuk van Garmerwolde

De uitvoering is het resultaat van
de cursus kindertheater, die in de
beide dorpen gegeven wordt.
Onder leiding van theaterdocent
Richt Bouma leren de kinderen
spelenderwijs elementaire toneel
technieken. De tweede helft van
de cursus wordt besteed aan het
al improviserend bedenken van
een toneelstuk. De klapper is dan
de uitvoering met echt theater-

Zaterdag 6 juni vond voor het derde jaar de uitvoering van het
kindertheater Thesinge en Garmerwolde plaats. Familieleden en
vrienden van de jonge acteurs en actrices lieten zich vermaken
met drie zelfbedachte toneelstukken.

Het roefelgevoel
Vandaag mochten we roefelen in Ten Boer. Voor de eerste keer!
Daar hadden we heel veel zin in! Van tevoren mochten we opge
ven welke beroepen ons leuk leken om te kijken. Dat viel niet mee
als je uit zoveel kan kiezen!

De tweede enveloppe bracht ons naar de trimsalon. (Foto: Marianne
Haagmans)

Sarah, Esther, Annemijn en Joeki
uit Thesinge

keer erg lang wachten, maar dat
mocht onze pret niet drukken!! Wij
vonden het super leuk! Dus op
naar de volgende Roefeldag!

komen. We mochten de kippen
zien, héél veel, wel 150000 of zo.
En die maakten heel veel lawaai
en als de kippenboer dan een
apart geluid maakte, dan waren
alle kippen in één keer stil. Dat
was vet! Er vielen af en toe wat
regendruppels en we moesten een

worden geschoren en gewassen.
Hel was erg leuk en we mochten
zel f ook met de tondeuse een
stukje hond scheren en ook nog
een hond afdrogen na het
douchen! Toen werd het hondje
met een reuze föhn drooggemaakt,
leuk was dat !
Als laatste hoopten we dat we bij
een ambulance of zo mochten
kijken. Dat leekons gaaf! Maar we
gingen héél wat anders doen. We
gingen naar de kippenboer in Sint
Annen!! De buschauffeur die ons
heen bracht, zei dat we daar rau
we eieren gingen eten. Daar was
niks van waar hoor, want we heb
ben alles geleerd over hoe de
kippen eieren leggen, hoe groot
de eieren zijn en dat er zel fs ele
ren zijn waar tweelingkuikens ult-

Eerst was er een soort toespraak
van een mevrouw, maar dat kon
den we niet zo goed verstaan.
Daarna mocht onze begeleider
een enveloppe ophalen waar een
briefje in zat. Op dat briefje staat
dan waar je hel eerste half uur
heen mag. Wij gingen naar KAT,
daar mochten we schilderen / kleu
ren met krijt, spuitbussen en verf.
We hebben alle vier een mooi
schilderij gemaakt en die meneer
vond dat we het goed gedaan
hadden!
Toen moesten we bij detent even
wachten en konden we wat eten
en drinken.
Onze tweede enveloppe bracht
ons naar de trimsalon. Dat is niet
om te sporten, maar daar worden
honden mooi gemaakt: de haren
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TOMMY

RDW@NEEIlSER.NL
050 3024139

www.NEEDSER. NL

NATlVE·ENGLISH EDITING SERVICE
LUDDESTRAAT 7, 9797PM THESINGE

Ragini Werner
EDITOR, COPYWRITERfJ

• de nie u ws te generat ies glazen _ supe rlich t en ultradun

Gaykingastraat 32
9791 eHTen Boer
T (050)3021488

Klent-, kind- en
rolstoetvriendelijk

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomatenen drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

WiW', I
._--~

Brillen - Contac tlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lew enborq

Kajui t 28 1 - 9733 CV Groninçen
Telefoon/Fax (050) 5490549

Boekholt - Hensbroek

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

ro 050 • 5421615

Voor vakkundige behandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Rabobank

Het is tijd voor de Rabobank.

l3GO@1iI0 l\'I'OOIi' tl(i{i] iOOll@@!1 c;A f:!€[jj] O~IiI~ @[i) lil<lIl
~~1lÓ 1iI IJ, 00'ilG1iI [;Jcoo ~ {Ij)~(i]» ~(iJ~(3@@
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RoeI Veenstra en Ton Bouchier zijn Europees kampioen zeilen gewor
den in de Sailhorse klasse. De wedstrijden werden tijdens het Hemel
vaartsweekend gehouden op het Paterswoldse Meer. Hun trolee: een
aluminium kiel van de Sailhorse met daarop hun namen. (Foto: Anita
Reinders)

Reünie CBS De Til
Deze reünie wordt gehouden op 5 september 2009 ter gelegenheid
van het 125 jarig bestaan van de school. Opgave dringend aanbevolen,
graag voor 5 augustus 2009.
Zie voor verdere informatie: www.cbsdetil.nl of bel: 050-3022102

"Er is hoop" voor de hondenbezitters!
Op het klapje in Thesinge stond Jonathan voor zich uit te kijken naar
de prachtige lichtval van de zon op het water. Taru, de hond van
Jonathan had zich geschikt in de ruimte die de riem hem gaf en was
naast de voeten op debrug gaan liggen. Niet lang daarna kwamJoost
met zijn hond Ticho aangelopen. Jonathan zag ze al van verre af
aankomen; Ticho los en tegen wieldoppen en lantaarnpalen aanpis
send en Joost met zijn handen in zijn zakken. "Moi Jonathan, weertje
niet?", en zonder antwoord af te wachten nam Joost plaats naast
Jonathan op debrug. Taru was opgesprongen om te begroeten maar
Ticho scharrelde verder en nestelde zich tussen de planten van de
tuin van Maartje, om een stevige, natte (goedkoop spul van deC1000
denk ik) drol tedraaien. Voor Joost het door had en kon reageren was
het klusje geklaard en kwam Ticho enthousiast op Joosl's geroep
aangerend .
Jonathan had dit tafereeltje aangezien en voor hij kon reageren
verklaarde Joost het dat dit anders nooit voorkwam en dat het wel
goed voor de tuin was; "dat scheelt Maartje weer bemesten" voegde
hij ervrolijkaan toe. "Maar het is toch stront van jouw hond en Maartje
heeft je toch niets gevraagd over bemesten enzo?" probeerde
Jonathan Joost nog beleefd aan te spreken. "Wat een gezeur!"
vervolgde Joost en vol vuur, als kreeg hij eindelijk de kans zich eens
uit te spreken ; "ik heb een hond voor mijn vrijheid, voor mijn ongebon
denheid, alsof ik een oerman ben die de beschermers van de roedel
leidt" . Joost keek Jonathan aan met eenblik van "heb ikdat niet mooi
gezegd?". De verbazing op het gezicht van Joost zette hem aan om
zijn verhaal te vervolgen: " Ikbepaal zelf wat ik doe met mijn hond en
ben beslist niet van plan om Ticho aan de lijn te doen alsof het een
schoothondje is, nee laat me even uitpraten, en zeker ben ik niet van
plan me te verlagen tot een burger die met zo'n kinderlijk strand
schepje rond gaat lopen". Joost keek voor zich uit en raakte blijkbaar
goed op dreef:" het valt trouwens best mee met de troep, het ruimt
zich als het ware vanzelf op zonder dat ik er verantwoordelijkheid
voor hoef te nemen". Jonathan richtte zich verbaasd op maar voor hij
zijn mond kon openen ging Joost verder: "Degene dieuit zijn auto in
de stront stapt maakt zijn schoenen thuis schoon en spoelt zo de
stront weg in het afvoer putje, deinvalidedie met zijn rolstoel door de
stront rijdt wordt gewassen en verschoond door de thuiszorg. de
maaier diedestrontom de oren vliegt laat zijn spullen door zijn vrouw
wassen en het verliefde paartje dat 's avonds nog een wandeling
maakt veegt de stront, als ze het merken trouwens, verderop in het
gras af en kinderen die door de stront dollen hebben moeders die
alles weer schoon maken en, dat is het mooiste; er lopen hier van die
tuinkabouters rond met een schepje die mijn stront ook opruimen!".
Triomfantelijk keek Joost in de verte en wachtte op reactie. Jonathan
besefte dal het volgende argument zou zijn dat hij toch de honden
belasting niet voor niets betaalde, alsof je voor49 euro (of zo iets) 365
dagen een gemeenlewerker met een schepje voor je deur zou
kunnen laten posten.
"Ik begrijp niet dat jedat vrijheid noemt", begon Jonathan. "Ach jij bent
ookzo'n overgevoeli ge ziel, je zult het wel nooit begrijpen", zei Joost,
waarna hij Ticho bij zich riep en vrolijk zijn weg vervolgde langs het
Maar. Jonathan haalde zijn schouders op en vervolgde zijn weg met
het besef dat het er toe deed met welk uitgangspunt je een hond door
het dorp leidde. Bij de tuin van Maartje schepte hij de drol op en
gooide die in het riet.

HattaSmit
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Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorgingen -begeleiding

Bovermjgerweg 19 9797 TOThesinge

OSO 302173' of 06 ;376714'

www.nellianenanna.nl

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

in forma tie en vormgevi ng rondom de dood: Schcct botm 3. Groningen Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 541 0508

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 121 S482S

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Uw adres voor
A anleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

Van der Wonde
HOVENIERSUEDRlJ.1

5teYIv~:eYlv
1"h\/~ .'
(IIVY 11

G.N. Schutterlaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax050 - 3021574

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 302 1624

Bovag-lid -Otf. SUZUKI dealer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar

Prima service en reparatie

Ilj

Installatiebed rijf
THESINGE V.O .f.

Verbind ingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

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

M . Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K . v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504 W arm e b a k k er voor ieder eetmo ment

------- -- - ------ ,

I) RITSEMA,
~~~ Sierbestrating

Showterras 3000 m

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

Molenweg27
9797 PS Theslnge

t. OSO - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 -3025168

www .jellevanderveen.nl
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DagtochtANBO gemeente Ten Boer
Op 11 juni vond de Voorjaarsdagtocht van de ANBO plaats. Toen we
's morgens in de bus stapten, regende het behoorlijk. Volgens de
berichten zou het opklaren, dus moed houden. Toen we eindelijk de
stad uit waren, ging het richting de Veluwe. In Hattemwerd het bakkerij
museum bezocht. Daar werden we getrakteerd op koffie (thee) met
een reuzenkrakeling.

Na de koffievertelde een leuke bakker ons wat over de bakkerij. Hij kon
het mooi vertellen. Daarna konden we het museum bezichtigen.
Daarna redenwe naar Heerdewaarinde Keet een heerlijk drie gangen
diner voor ons klaar stond. Dik en rond werd de reis vervolgd en ging
het door debossen en over binnenwegen naar Harderwijk. Hier gingen
we op bezoek bij Dries V.d. Berg, de enige palingroker die Harderwijk
nog rijk is. Ook hier kregen we op een leuke wijze tekst en uitleg over
het roken van de paling. Natuurlijk mochten we ook proeven. Het was
heerlijk, zo lekker heb ik ze nog nietvaakgehad. Velen namen dan ook
een paling mee naar huis. Met een treintje gingen we daarna door
Harderwijk. Jammer dat het toen weer regende, vooral omdat we na de
rit nog tijd hadden om de boulevard te verkennen.De meeste zochten
één van de vele gelegenheden op om wat te drinken.
Tegen 5 uur werd de terugreis aanvaard en ging het door de polder
huiswaarts. Tussen 6 en 7 uur kregen we daar toch zo'n dikke bui, het
water "smakte" er uit. Als je dan later hoort dat het, tenminste in
Thesinge, de hele middag droog geweest is, ben je wel een beetje
flauw.
Tegen half 8 waren we terug in Garmerwolde.
Ondanks het slechte weer, was het toch een mooie, gezellige dag.

Roelie Dijkema

Juni was de maand van de vierdaagse!

De kinderen uit Garmerwolde tijdens de intocht van de wande/vier·
daagse. (Foto: Tineke Meirink)

De kinderen uit Thesinge op de laatste dag vfak voor de intocht. Een
aantal kinderen konden delaatste dag niet meelopen omdat er geoefend
moest worden voor de uitvoering van toneel. (Foto: Desiree Luiken)

Wist-u-dat ....
• er in Ruischerbrug begonnen is met het verlengen van het fietspad
langs het Eemskanaal?
• je binnenkort dus kunt fietsen vanaf het eind van de Geweideweg
langs het Eemskanaal naar Groningen (Tasman Toren)?

E el"'lijk t-IO LAt
M el\Gel'''Clke,oij

Speciaal voor tafels.
antiekrestauratie &meubelreparatie

Bezoek opma.Umvr. na(tel.) afspraak
zaterdagsbent udegeheledag welkom

Dorpsweg 58 • 9798 PG Garmerwolde
T(050) 5494580 • F(050) 5494579
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Gerard Kingma
reis- en natuurfalog rafie

Geel een afaru~ cadeau 
origineel en pe<soonhjk!

Bezoek oe websrte vaar he l laalste
nieuws over wort<shaps en exposmes

Havens"oot 5 - 979 7 Pl Thesnge
VNNi,kJngmo .nu

gefOlc1@kJngma r<J

050 3023813

VOOR AL UW
LOON· EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals:Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien,
Grootpakpersen. Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sfeufkouterbemesten.

Loonbedrijf
N. t;r•••tfl...n

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel vooral uw
Ondergoed · Lingerie

Beenmode - Badmode
Nachlmode &

Damesmode maal 36 t/m 58

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 5418995



Op zaterdag 20 juni werd in Thesinge voor de eerste keer de open
tuinendag gehouden. Iedereen kon een kijkje nemen in diverse tuinen;
tuinen die schuil gaan achter huizen werden zichtbaar. Twaalf tuinen
kon men bekijken, met elk hun eigen karakter: een wilde tuin, een fruit!
groente/bloementuin, een natuurtuin, een familie,1eef-tuin, een door
looptuin, een kleine besloten tuin met landelijk uitzicht, een leef-tuin,
een groene besloten tuin met landelijk uitzicht, een landelijk uitzicht
tuin en de bos/parktuin van Anja Huistra. Een evenement wat zeker
voor herhaling vatbaar is. (Foto 's: Paul v.d. Sloot)

GEO kan heel goed nieuwe jeugdleden gebruiken
Hoewel bij de meeste voetbalverenigingen de jeugdafdeling groeiende
is, zien we bij GEO een dalende trend. Met name de ledenaanwas bij
de jongste jeugd geeft reden tot zorg voor de toekomst. In het recente
verleden konden nog twee F-teams voor de competitie worden inge
schreven, het afgelopen seizoen konden we maar één team het veld
insturen. En voor het komende seizoen zijn er zelfs nog nieuwe spelers
nodig om één team te kunnen maken.
Daaromwillen we alle jongens en meisjes vanaf bijna zes jaar van harte
uitnodigen om lid te worden van GEO. Saskia van Bruggen verzorgt op
een speelse manier de training en op zaterdag is het dan lekker
voetballen. Lijkt het je leuk om samen met vriendjes en vriendinnetjes
lekker achter de bal aan te rennen, mooie doelpunten te maken, de
tegenstander op een sportieve manier proberen niet te laten scoren,
kom dan na de vakantie lekker bij GEO voetballen.
Ook bijdeEen D-pupillen endemeisjes C-junioren kunnen we nog wel
enige versterking gebruiken, deze teams zitten ook niet ruim in de
spelers.
Belangstelling: informatie is te verkrijgen bij Koos van de Belt. jeugd
coördinator van GEO.
Telefoon: 050-3023432, e-mai l: kvandebelt@vvgeo.nl

In memoriam Jan van derTuuk
Oud·Garmerwoldenaar Jan van der Tuuk overleed op 54·
jarige leeftijd in Groningen waar hij sinds 2004 met zijn
vrouw sanera woonde. Veel mensen uit onze dorpen heb
ben op 11 april afscheid genomen van een aimabel mens.

Jarenlang woonde Jan met Geesje en hun kinderen Bart, Rolf
en Liza in het tweede huis aan de Oude Rijksweg. De kinderen
groeiden opin Garmerwolde en hun ouders waren betrokken bij
de vele activiteiten in het dorp, op school en op het sportveld.
Jan was ook voorzitter van de oudercommissie van de OBS
Garmerwolde. Ook na zijn verhuizing was hij geïnteresseerd in
het wel en wee van onze dorpen en bleef hij abonnee van deze
krant.

Binnen devoetbalvereniging GEOwas Jan een bekend gezicht.
Bijna iedereen kende hem. Jan werd in 1981 lid. speelde25 jaar
als rechtsbuiten en had vele functies binnen declub. Hij maakte
deel uit van de herstelcommissie na een crisisbij GEO in t990.
Ook was hij betrokken bij de bouw van het nieuwe clubhuis en
de kleedkamers. Als bestuurslid Jeugdzaken heeft hij mede de
visie van GEO vormgegeven: het is vanzelfsprekend dat ieder
kind uit de dorpen bij GEO komt voetballen. Ook de binding
tussen de dorpen onderling had zijn warme aandacht. Onder
zijn voorzil1erschap (2000-2004) werd een nieuwe kledinglijn
geïntroduceerd en vond de feestelijke opening van de nieuwe
kleedkamers plaats. Vanwege zijn grote verdienste voor GEO
werd hij in december 2008 benoemd tot erelid.
Jan genoot zelf enorm van het voetbalspel en de vriendschap
binnen de 'GEO-familie'. In september 2007 bleek Jan een
ongeneeslijke ziekte te hebben. Hij bleef GEO nauwlel1end
volgen en zo lang alshijkon stond hij langs de lijn om het eerste
elftal waarin zijn beide zonen spelen, aan te moedigen.

Jan werkte bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer enwas vaak
op reis voor besprekingen in binnen- en buitenland. Hij speelde
een grote rol bij de ontwikkeling van de nieuwe kentekencom
binatie van twee cijfers, drie letters en een cijfer (12-ABC-3). Als
u een auto met zo'n nieuwe kentekenplaat tegenkomt, weet dan
dat u een 'Tuuk-plaat' ziet.

Truus Top

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particul ier
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkaslen
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way· prof. aluminium

steigers . trappen en ladders

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

.!dmini,'n" i, · Ritsema
cr"'-'W.\I I1I}:fHlrin'mm I

Uw adres voor :

financiële
administratie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelast ing

Luddestraat 6
9797 PM Theetn ge
T (050) 3021319
F (050) 30 21182
~ I 0651533772

Uw uitstraling :
Het maakt niet uitwelkekleur
of vormuw voorkeur heeft.
wij makenhet ontwerp
dat bij upastl.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[J UITGEVERIJ

ons werk!
• Rijksweg 83

979 1 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl
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Foto van de maand
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Vacant. voor informatie deredactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham 050·3023483
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26• 050-5415335
9798PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050·3023352
9797 PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050·5411019
Rabobank Bedum-Deffzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.50p.j.
Bij automatischeincasso€ 11 .55p.j.
Postabonnees:
basistarief. portokosten
Prijsperkranl € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmall.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. schutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
21 juli vóór 18.00 uur.

Jan Walt, Garmerwolde, heeft een enorme geelbloemige distel voorzijn keukenraamstaan. Een Joekel van
een stiekel'. vertelde hijme een paar dagen geleden.Zeker zo bijzonder alseen vijf meterhoge zonnebloem.
Hij had in z'n hele leven nog nooit zo'n grote gezien (en dat zegt wel wat. want Jan Walt is negentig jaar).
Vast wel iets voor de G &T, meende hij. Dus vandaag ben ik met mijn kleindochter even wezen kijken. en
... . zoalsje kunt zien: de plant is inderdaad reusachtig. Ruim twee meterhoog. (Foto: Henk Vliem)

Agenda
Tot 12 augustus
Widde Meuln, Ten Boer: expositie
van Carel Hazeveld uit Garmer
wolde met aquarelleren en wer
ken met acryl en olieverf. De mo
len is iedere woensdag van 09.00
- 13.00 uur en zaterdag van 13.00
- 17.00 uur geopend en rolstoel-
toegankelijk.
Zondag 28 juni
Kloosterkerk Thesinge en cate t
Jopje; vanaf 10.00 uur 's ochtends
tot 18.00 uur 's avonds: éénmalig,
bijzonder muziekevenement.
Vroegtijdig reserveren nadrukke
lijk aanbevolen; 050 302 3735 of
rudymuziek@hetnet.nl.
Maandag 29 juni
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur;
Seniorenconcert door muziekver
eniging 'Volharding' uit Ten Boer.
Gratis toegang voor alle 50-plus
sers.
Zaterdag 4 juli
t Jopje in Thesinge; Geopend van
16.00 -19.00 uur.
Woensdag 29 juli
Garmerwolde; 19.00 uur: jeu de
bcules NBvP
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Stoomfluitie
• Gevonden
Draaidop voor de bevestiging van
een fiets-kinderzitje, gevonden op
het Boergoensepad. Af te halen
bij Menco vd Berg , Luddestraat 3,
Thesinge, tel. 3023352.

Protestantse gemeente
GarmerwoldelThesinge

Zondag 28 juni
09.30 uur in Thesinge
dhr. W. Epema uit Groninqsn
themadiensl: vakantie!
i.s.m. de kindernevendienst
Zondag 5 juli
11 .00 uur in Thesinge
ds. V.d. Mark uit Uithuizen
koffie drinken voor de dienst
Zondag 12 juli
09.30 uur in Ten Post
ds. Frolich uit Stedum
Zondag 19 juli
09.30 uur in Garmerwolde
dhr. Bronsema uit Uithuizen
Zondag 26 juli
09.30 uur in Ten Post
mevr. Sikkema uit Delfzijl

Wist-u-dat ....
• aan Molenstichting Fivelingo
een rijkssubsidie van € 105.000
toegekend is voor restauratie van
Molen Germania in Thesinge?
• daarnaast uit andere subsidies
nog ca. € 50.000 beschikbaar is?
• dit (bijna) genoeg is om kap,
wieken en staartbalk te herstel
len, waardoor de molen weer kan
draaien?
• er veel molens in het noorden
subsidie gekregen hebben, waar
door de molenbouwers het druk
hebben en nog geen planning te
geven is?
• Wist u dat: De provincie tijdens
de informatieavond over de N360
aangegeven heeft alsnog het al
ternatief langs het Eemskanaal te
gaan onderzoeken? Dat dit alter
natief van gedeputeerde Bleker
nooit genoemd mocht worden? De
heer Bleker een nieuwe functie
heeft? 1+ 1soms 2 is? Alleonder
zoeksstappen dus nogmaals door
lopen moeten worden en hierdoor
de definitieve keuze met een aan
tal maanden uitgesteld wordt? In
de komende G&T hier meer aan
dacht aan besteed wordt?

"De Soos"
I

De klaverjasavond in juni heeft de ï
volgende uitslag, opgeleverd: 1

1. Jo Reinders 5331 I
2. Jannes Ramaker 5103 I

3. Kees Wierenga 5055 !
4. Harry Harkema 4989 !

!
In de maanden juli en augustus
wordt er niet gekaart; de eerstvol·
gende keer is op dinsdag 8 sep
tember, aanvang 20.00 uur. Nieu·
we leden zijn van harte welkom.


