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35e jaargang maart 2010

De melkboer komst straks niet mee!:..
Als ik binnenkom zit Aaltje Mollema aan de tafel; ze is aan het werk. De werkdag is nog niet helemaal ten einde, er moet nog een
bestelling de deur uit. Er ligt een map voor haarmet bladen vol streepjescodes en zo nu en dan haalt ze dedigitale pen over een code.
Op die manier maakt ze een lijst met producten die besteld moeten worden. Het apparaatje waar alles in wordt opgeslagen, verstuurt
na een druk op de knop de bestelling naar de leverancier en klaar is Kees. De nieuwe lijd is niet meer weg te denken. En die nieuwe
tijd heeft er ook voor gezorgd dat de wijk van Johan en Aaltje waar ze hun producten verkopen steeds groter en groter wordt.

Aallje eo Johan Mol/erna; van 1966 tlm 2010 een vertrouwd beeld in onze straten. (Foto: Myla Uitham)

Toen hij in september 1966 met
de gemotoriseerde driewieler (in
de volksmond 'de hond' genoemd)
zijn werk begon, was het werkter
rein van Johan Mollema Thesinge
en Garmerwolde. Lange, drukke
dagen met op zaterdag altijd hulp,
anders kon je de boel niet klaar
krijgen. Froukje van der Veen,
Bauke Haak, Douwe Westra, Jaap
de Vries, Jaap ter Borg hebben
toen onder meer zaterdags een
zakcentje bij Johan verdiend. De
laatste dietot voor kort regelmatig
hielp was Thorn, de oudste zoon
van Corrie en Renger de Vries.
'De laatste tien jaar, langer nog
wel. zie je de klandizie afnemen
en, om toch genoeg inkomen te
verkrijgen, de wijk groter worden.
Vandaag Thesinge en Garmer
wolde, morgen Ten Post en Gar
relsweer en dan nog Westerbroek.
Dat is ons werkterrein tegenwoor
dig en de werkdagen zijn nog kor
ter ook.'

Dat afnemen van de klantenkring
is niet de reden van het stoppen.
Op 20 mei wordt Johan 65 en hij
had graag door willen gaan tot het
moment dat hij 45 jaar in het vak
zou zitten om dan een streep te
zetten onder zijn carrière. Zijn
gezondheid zorgt er echter voor
dat het echtpaar heeft besloten
dat een jaar eerder tedoen. Jam
mer?
'Nou het isgewoon beter het zo te
doen', spreekt hij nuchter.

Voor de ouderen in de dorpen is
het de zoveelste voorziening die
verloren gaat. Met het verdwij-

nen van Johan uit het straatbeeld
verdwijnt naast de winkel voor
melkproducten e.d., ook het post
kantoor en sommige ouderen pin
den er hun geld, soms met hulp
van Johan als ze niet op de pin
code konden komen , Voor die
mensen is het vertrek van de
Mollema's een verarming en ver
groot dat hun afhankelijkheid van
anderen. Dat vinden Johan en
Aaltje misschien wel het aller ver
velendste van het stoppen.

Onwillekeurig hield het echtpaar
ook een oogje in het zeil. 'Dat doe
je niet met opzet, dat gaat ge
woon zo. Jekomt langs je klanten
en de gordijnen zijn nog dicht.
wat nietgebruikelijk is. Dan ga je

soms even kijken. Menigmaal
was er wat aan de hand, daar
heb ik wel voorbeelden van en
niet allemaal leuke. Daarnaast
werd je in de begin jaren ook wel
gevraagd om even te helpen met
het verplaatsen van de wasketel
of de vuilnisbak aan de straat te
zetten.'

Opvolging is er niet
De kar zal een andere bestem
ming moeten vinden en dat wordt
lastig. De inhoud moet verkocht,
de grote vriezer leeg. Het is niet
zomaar afgerond.
En dan ... Het zwarte gat?
'Nee, daar zijn we helemaal niet
bang voor, al zal Aaltje alle con
tacten wel gaan missen. De eer-

ste tijd is er nog veel te doen.
Natuurlijk zullen er vast wel dagen
komen waar we even moeten ver
zinnen wat we gaan doen, maar
dat zien we wel. We zullen onze
draai moeten vinden en dat kost
even tijd, uiteindelijk komt er altijd
wel wat op je weg. Het lijkt ons
heerlijk om straks de dag tebegin
nen aan de tafel, met de krant
voor je neus en rust om je heen.'
'En vrijwilligerswerk?'
'Ik word nu al benaderd of het niet
wat voor mij isom ditofdat tegaan
doen', zegt Johan. 'maar dat wil ik
juist niet. Ik wil best eens een
vrijwilligersklus doen, maar niet
gebonden zijn aan vrijwi lligers·
werk.' Een begrijpelijk standpunt
na zo'n lange staat van dienst met
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Jan Flokstra werkt al 40 jaar met plezier in zifn eigen zaak in de stad.
(Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Jan Flokstra uit Garmerwoldewerkt al 40 jaar met plezier in hartje
Groningen. Hij is destijds begonnen in de Zwanestraat, waar zijn
ouders een bedrijf begonnen met verf, behang en benodigdhe
den voor de schilderkunst en handenarbeid. Daar hebben ze
ongeveer drie jaar gezeten; toen zijn ze verhuisd naar het huidige
pand in de Stoeldraaierstraat, niet ver van de hoek Zwanestraat.

Fredje Bouma

Hwan that AprilIe...

Ook in onze streken waren er op·
stapplaatsen voor de lange wan
deltocht naar Spanje. Zeerijp heeft
een Jacobskerk en Uithuizen zelfs
twee, en daar verzamelden pel
grims zich omoppad tegaan. De
route van de lange, barre tocht
werd aangegeven door middel van
de jakobsschelp, ook wel coquille
Saint Jacques genaamd, en dat is
nog steeds zo.

Maar wie schetst onze verbazing,
nu blijkt dat de eeuwenoude pel
grimstocht dwars door onze dor
pengaat! Kijkmaar bij de kerkvan
Garmerwolde, bij de brug in The
singe: gele bordjes met blauwe
schelpen en een pijltje. De tocht
ging natuurlijk over de stadsweg,
maar de pelgrim wordt de dorpen
in geleid voor troost en leeftocht.
Net alsvroeger. Dus de schoenen
uit het vet en aan de wandel!

Om uiting te geven aan zijn lente
kriebels, ging de middeleeuwer
lopend op pelgrimstocht. Er wa
ren destijds in Europa heel wat
pelgrimsoorden, ook hier in het
noorden: de St. Martinikerk voor
de Arm van St. Jan, en het graf
van Walfridus in Bedum. Maar de
beroemdste pelgrimsroute leidde
naar Santiago de CompostelIa in
noordwestelijk Spanje, naar het
graf van de Heilige Jacobus. Nog
steeds zijn er in heel Europa ge
nootschappen die deze route in
ere houden en het hele jaar door
worden er tochten georganiseerd.
De pelgrim neemt traditioneel een
steen mee van huis die hij bij het
graf legt om zijnzonden af te leg
gen en letterlijk verlicht huiswaarts
te keren.

AIindeveertiendeeeuw beschreef
een Engelse dichter de kriebels
die de mens bekruipen bij het ont
luiken van het voorjaar. In de na
tuur komt overal de sapstroom op
gang, en in de mens spelen de
hormonen op. Na de lange win
terstop eindelijk actie...

• • •

Groetjes,Sieb-Klaas Iwema

Dorpswinkel
Jan kent zijn klanten al erg lang
(net als de G&T Flokstra al heel
lang kent, want hij adverteert al
sinds dejaren tachtig in de G&Tl.
Het is haast net als bij de kapper
waar je vaak komt: hij weet de
wens al van tevoren. En je moet
zorgen dat je het in huis hebt,
want bij te vaak nee is de klant
weg. De winkel staat danwel inde
stad: de gemoedelijke sfeerlhet
karakter van eendorpswinkel heeft
het wel. We wensen Flokstra Gro
ningen nog veel mooie jaren toe.

P.S.
Marcel Duran exposeert van 3 tlm
12 april recent werk in de Kloos
terkerk te Thesinge. U zult dan
ook producten van Flokstra te
genkomen.

2. de kelder. Deze staat vol met
verschillend raamwerk, lijsten en

. doeken
3. de bovenverdieping. Hier staan
o.a. ezels en allerlei soorten pa
pier (kleuren, formaten en typesl
vezelsoort) en materiaal om zelf
raamwerk of lijsten te maken. En
als het moet kun je ter plaatse je
papier op eigen grootte snijdenl
gesneden krijgen.

40 gekleurde jaren

De zaak bestaat uit drie delen:
1. de begane grond. Deze staat
vol verf (tubes, potjes, spuiten),
kwasten, sjablonen, schaartjes...

Maar zoalshet vaak gaat: het ene
product verdwijnt en er komt weer
wat anders voor in de plaats. En
zo namen de teken- en schilder
kunst enhandenarbeid eensteeds
belangrijkere plaats in.
Het bedrijf bestond aanvankelijk
alleen uit Jan en zijn ouders, zijn
broer Bert kwam er pas later bij.
En nadat deouders er in de jaren
tachtig zijn uitgestapt, gingen de
beide broers samen verder. In
2006 is ook Bert er mee gestopt,
maar Jan denkt nog niet aan op
houden. Hij vindt het veel te leuk
en geniet van de omgang met de
klanten en de samenwerking met
het vaste personeel. Alleen de
teken-en schilderkunstisnog over,
met veel vaste afnemers onder de
studenten van de Moderne Kunst
en Minerva en bekende tekenaars
of kunstschilders zoals Marcel
Duran en Helmantel. Flokstra Gro
ningen is wel de bekendste, maar
niet de enige die deze producten
verkoopt. Maar wel een van de
grootste in het noorden. Naast
beitels voor beeldhouwwerk, kun
je ook voor een kg klei bij Jan
terecht.

Leo en Leyan van Beukering

zo'n vaste regelmaat, lijkt mij.

Wist-u-dat...

Pluc Plaatsman

Naar aanleiding van de
geboorte van onze zoon
Yangyang ontvingen wij
talloze spontane reacties,
hartelijke gelukwensen
en leuke cadeautjes.
Persoonlijk reageren is niet
goed mogelijk. Daarom
willen wij langs deze weg
iedereen hartelijk bedanken.

• dedvd van Thesinge 1967 al is
uitverkocht?
• er al 100 exemplaren de deur
uit zijn?
• er een nieuwe bestelling is ge
daan voor 50 stuks?
• de dvd voor € 7,50te koop isbij
de Vereniging van Dorpsbelan
gen Thesinge?
• Van Stad tot Wad Dierenartsen
tweemaal per jaar de gelegen
heid biedt om konijnen in te laten
enten tegen myxomatose en VHD
op speciale entspreekuren tegen
gereduceerd tarief?
• Het entspreekuur in Groningen
zaterdag 3 april van 10.00 - 12.00
uur is?
• een afspraak maken voor deze
spreekuren niet nodig is?
• verdere informatie te vinden is
op www.vanstadtotwad .nl
• de G&T alleen anonieme stuk
jes plaats als de naam bij de re
dactie bekend is?

De datum van het afscheid is bij
Johan en Aaltje al wel bekend,
maar daar laten ze nog even niets
over los. 'Het duurt niet lang meer,
dan krijgt iedereen op een gelijk
moment bericht wat de laatste dag
wordt dat wij onze ronde zullen
doen. Dat lijkt ons een verstandi
ge manier van doen, dat voor
komt onduidelijkheid en vragen.'
Die laatste dagen zullen niet ge
makkelijk worden, daar zijn ze
beiden al wel voor gewaarschuwd.
Het ishet paar gegund dat het een
mooi afscheid wordt, met bloe
men bijvoorbeeld en zo nu en dan
een traan. En dan op naar een
nieuwe toekomst met een kopje
thee, de krant optafel en een lege
dag voor je.
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Peter kiest voor de politiek
In een tijd waarin de ene na de andere politicus uit de politiek
verdwijnt en daarbij kiest voor een meer reguliere baan, maken
anderen een stap vanuit een reguliere baan naar de gemeentepo
litiek. Eén van hen is Thesinger Peter Heiderna. Nieuwsgierig dat
we zijn, stellen we hem een aantal vragen om zo achter zijn
beweegredenen te komen waarom hij zich als wethouder aan de
gemeente Ten Boer gaat verbinden.

H E R M A N RI D D E R I N G

06 54 6 38590

P ROFESSIONEEL VERHUUR VAN:

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLENS. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

, , -,. . ~

\ak~
.\l'er l1'\ \

T ONN Y G U IK E M A ~~aal
06 54 944 0 0 4 ~~.

Peter Heidema; van 'burgemeester' van Thesinge naar wethouder van
Ten Boer. (Foto: Myla Uitham)

Voo~aarsconcert "Alpenjagers"
Blaaskapel de "Alpenjagers" geeft op zondagmiddag 25 april een
voorjaarsconcert in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. Deze blaas
kapel bestaat uit een groep enthousiaste muzikanten en staat onder
leiding van kapelmeester Roelf Stol. De groep speelt voornamelijk
Tsjechische volksmuziek uit de streken Bohemen en Moravië. Daarbij
wordt de muziek aangevuld met Nederlands- en Duitstalige zang. In de
pauze's zal voor u optreden John van Kooi. Het concert begint om
14.30uur (zaal openom 14.00 uur) De entree bedraagt € 7.50p.p. incl.
1 kop koffie/thee.

Roelie Karsijns

Ui/daging; Wat wil je bereiken
en waar ben je goed in?
Samen met de inwoners In de ge
meente Ten Boer een leefkl imaat
creëren waar het goed wonen en
leven is en waar respectvol met
elkaar wordt omgegaan. Ik ben
goed en organiseren van activitei
ten dietot doel hebben mensen bij
elkaar te brengen. Voorbeelden
hiervanzijn: Wie doun't zulf , 2000
feest, Trefpunt , kerkenraad PKN.
Datsoortprocessen aansturenkost
veel energie, maar geeft mij ook
veel energie.

houden op onze woon/leefomge
ving. Het zal de komende jaren
niet simpel worden en we zu llen
elkaar hard nodig hebbenomdoor
de zure bezuinigingsappel heen
te bijten. Er moeten dus ook ver
velende beslissingen worden ge
nomen.

Interesses; Wat vindt je écht
leuk om in je vrije tijd te doen?
Rust. In de tuin werken. Stadten
met Ina (terrasjes, geen jasjes
kopen) .

Valkuilen;
Wat zijn je zwakke kanten?
Ik heb een hekel aan formele pro
cedures. Ik vraag mij ook af of de
gemeente Ten Boer aan dezelfde
procedures moet voldoen dan een
gemeente Amsterdam. Volgens mij
hebben wij als kleine gemeentede
mogelijkheid om zaken efficiënter
teorganiseren en meerkijken naar
het gewenste product dan naar het
proces. Je moet je afvragen of de
inwoners wat hebben aan het op
zetten van bijvoorbeeld een loket
Jeugd en Gezin. Je kunt er ook
voor kiezen omdit niet tedoen en
zo de vrijkomende financiële mid
delen rechtstreeks ten goede laten
komen van de jeugd.

Wewensen Peter veel succes met
zijn nieuwe loopbaan en zijn be
nieuwd of alle ambities waarge
maakt kunnen worden. En, Peter
kennende, zullen we vast nog wel
van hem horen!

Werk en loopbaan;
Wat heb je zoal gedaan?
Vanaf de MTS ging ik naar instal
latiebureau JD. Slachter aan het
Hendrik Ridderplein. Daar heb ik
het werk eigenlijk geleerd. Mijn
gewaardeerde baas Jan Derk was
vooral een kunstenaar in het ech
te loodgieten. Hij had als hobby
vissen, waar hij smakelijkover kon
vertellen. Daarna reisde ikals ser
vicemonteur van MEKO melkkoel
tanks door de heleprovincie. Op 1
april 1984 gestart als Hoofd Faci
litaire Dienst Patrimonium. In de
afgelopen 26 jaar veel renovaties
en nieuwbouwplannen van ver
schillende zorgcentra mogen mee
maken. Van Pensioentehuis voor
gezonde weduwnaars, naar Zorg
centra waar mensen binnen mo
genkomenwanneer het thuis écht
niet meer kan. Van Patrimonium
via Stichting de Borg naar ZINN...

Kennismaking; Wie ben je?
Ik ben Peter Heiderna, geboren in
Thesinge op 23 december 1953
als zoon van Pieter Heidema en
Wietske Hellinga. Ik ben getrouwd
met lna Kol. Samen hebben we
drie kinderen (Sake,Menko en
Marja) . Inmiddels alweer wegge
vlogen uit het ouderlijke nest aan
de Dijk. Zelf ben ikaltijd in Thesin
ge blijven wonen.

Ambities en motivatie;
Wat drijft je?
De plattelands gemeente Ten
Boer zelfstandig houden. Niet te
gen elke prijs. Ik denk dat de sa
menwerking met de gemeente
Groningen nog meer kansen biedt.
We kunnen van elkaars kwalitei
ten en mogelijkheden gebruik
maken. Mijnmotivatie isookom in
onze prachtige gemeente, met de
inwoners van alle dorpen, grip te

En nu dus wethouder;
Hoe ziet je werkweek er uit?
Formeel 28 uur word ik wethou
der. Daarnaast ben ik voor 8 uren
indeweek gedetacheerd door het
CMO, om in de wijk Tuikwerd in
Delfzijl de sociale cohesie te ver
sterken. Dit doe ik al vanaf 1 no
vember 2009.
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Desiree Luiken ontvangt het schilderij 'winter in Thesinge' van Julius
Ros. (Foto: Pluc Plaatsman)

-

Roe/ie Dijkema

Depas opgerichte culturele vereni
ging isdruk doende om degeschie
denisvanThesingeopschrifttestel·
len.Verderisdeondertitelde film uit
1967 een groot succes. Alle 100
stuks zijnverkocht.Erzullen nog50
bij besteldworden,
DeRoelieDijkemaprijs isditjaarvoor
AukjeGrootholl.Aukjeheeftzichde
afgelopen jaren zeer verdienstelijk
gemaaktalsvrijwilligstero.a. vanhet
Trefpunt, Bloemhof enook bezocht
ze vaak enhelpt ze oudere inwoners
van het dorp.Zijmageen jaardeprijs
inhaar tuinhebben staan. Binnen
kort wordt het geplaatst.

isnietgezondvoor't vee datdaar uit
moet drinken.

De aftredende bestuursleden kre
gen een fotoboek (moet nog ge
maakt worden) en een bos bloe
men. Wolter Karsijns kreeg ook
nog een oude kaart van de provin
cie Groningen.
Na afsluiting van het officiële ge
deelte praatte Geerten Eijkelen
boom ons bij over de feestweek.

Op de jaarvergadering, gehouden op vrijdag 12 maart, waren 36
personen aanwezig. Namens de kascommissie bracht Bert Molle
ma verslag uil. De kas was in orde bevonden en depenningmees
ter werd decharge verleend. Als nieuw kascommissielid werd
Roelie Karsijns benoemd.

De bestuursleden van Dorpsbelangen Thesinge. (Foto: Hans vd Brand)

34e Jaarvergadering
Dorpsbelangen Thesinge

De drie bestuursleden Aletta v.d.
Neut (penningmeester),Wolter Kar
sijns(secretaris) enKorvanZanten
(Hzn) treden af en waren niet her
kiesbaar.Voor henindeplaatswer
denRiaStoppels,Annelies Hofstede
en Geerten Eijkelenboomgekozen in
het bestuur.
De jaarlijkseactiviteiten,zoalseieren
zoeken en neuten schaiten met Pa
sen,defietstocht injuniende Thes
inger reis (alsergenoeg deelname
is) zullen weer doorgaan. Verder
komt ereen herhalingscursus voor
de AED.
Endanhebbenwe natuurlijkde feest
weekvan 30 april tot en met 5mei.
Het thema is muziek dit keer. De
voorbereidingen zijn involle gang.
Iedere wijk moet een dag verzorgen
en het belooft heel wat te worden.
Verder hoorden we dat ereen zeer
actieve jongerenwerkster, Kim En
sing,indegemeente isgekomen. In
het dorp is ook een jongerenclub
opgericht voor 12Um 15jarigen.
Menvroegzichafofde hondenpoep
brigade wel zo'nsucces is.Opveel
plaatsenvind jenog poep liggen.Jan
Jacob Ritsema zag graag dat men
buiten de bebouwde kom de troep
ookopruimde. Een vanzijndammen
lagvol stront. Tochziet hij lieverniet
datmen depoep indesloot gooit,dat

Pluc Plaatsman. Stichting Feficitas

ten hielden. Ceilimuziek is aan
stekelijk en feestelijk. je kunt er
nauwelijks bij blijven zitten, dus
dat beloofd wat.

Het concert begint om 15.00 uur
en deentree bedraagt € 6,.. Daar
na is café t Jopje open voor de
gebruikelijke nazit. Komt allen !

En de winnaar is ...
Wist u dat de Stichting Felicilas in haar korte bestaan ook al een
erelid heeft? Rudy Bremer! En we hebben hem direct de schone
taak gegeven een nummer uit de lijst met 'vrienden van Felicitas'
te trekken (email is oh zo gemakkelijk!). Dat nummer zou de
winnaar worden van het schilderij 'winter in Thesinge' van Julius
Ros. Het is nummer achllien geworden en het is in dit geval een
'vriendin van Felicitas' n.1. Desiree Luiken. Mooier kan bijna niet,
want het is alsof het schilderij geschilderd is vanuit de woonka
mer van Desiree en Menco. Het geeft precies het beeld weer wat
zij de laatste tijd zo vaak uit hun kamer hebben kunnen zien; een
besneeuwde straat en kerk. Dat kan toch niet beter. Goed gedaan
Rudy!

Geeft mij direct de mogelijkheid
om ons volgende concert door te
geven.
Op zondagmiddag 28 maart a.s.
speelt in de Kloosterkerk The Star
of the North Ceili Band. De band
bestaat uit tien personen en brengt
Ierse folk ten gehore. Ceili is het
Iers Keltische woord voor keuken
en dat was de plek waar de leren
vroeger hun traditioneledanstees-
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sanitair en verwanning

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

BURINGA
~.........--~'!'""

MAANDAGGESLOTEN
DINSDAG TIMVRIJDAG: 08 .45 - 17.4 5 UUR

ZATERDAG: 08 .J O· 15.00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer
Dames &Herenkapper

zonder afspraak!

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen /f;;;:.
• schorreleieren ~
• vlees
• boerenzulvel
• set/etdes & rauwkost
• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462

Fax(050) 4042922
Goedengezond van de boerengrond

divers in groenten & fruit

AGRISHOP

C'0 t. HHAJ.C·E. I : J:' ..... ..l,fl H~,.II~1

L P.'p.N Pr..-::'!(, rr.
c· ;: LAr. [ f. IJ.(. f :.r~GA :~I~ATlE '...·,""10R

v:' ET"'EF ZOR~E r.: : ~ED I ( ·A E

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

VISHANDEL
~~:I:-.

Smi t

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

~ Rioo/service
~ VAATSTRA B.\I.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

1L-_
WONINGINRICHTING

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

riool inventarisatie
complete aanleg
serviceenonderhoud

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verb ind ingsweg 19
978 1 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra@vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
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Ton Heuve/mans

dit onderwerp terugkomen. Zou
het kampioenschap 'Kouksloag'n'
hier iets mee te maken hebben?
Leest dit maandblad aandachtig
voor nadere informatie.

Het tweede onderwerp waar wij
Thesinger lezers om vroegen is
de achtergrond van 'Thais'nKouk
stad'. Niet veel dorpsgenoten zui
len beseffen dat zij door het leven
gaan als 'Thais'ner Koukvreters'.
Wij zetten ons onderzoek naar dit
mysterie voort. maar alle sponta
ne bijdragen die licht werpen op
dit aspect van de roemruchte ge
schiedenis van ons dorp, zijn van
harte welkom. Op de Monumen·
tendag in september 2010, die als
thema 'Eten' heeft, zullen we op

Woodstock-spullen? Gráág

Aletta van der Neut. Geerten Eijkefenboom. Yvonne van de Weert en
Aqan Leijssenaar. (Foto: Desiree Luiken)

In een vorig bericht werd lezers van de Garmer & Thesinger
Express gevraagd na te denken over de geschiedenis van hun
eigen woning en daar iets over te vertellen. Om hun een idee te
geven hoe je zoiets aanpakt, hebben wij Haye van den Oever
gevraagd een beschrijving te verzorgen van zijn woning, die een
bijzondere plaats inneemt in de geschiedenis van Thesinge. Daar
immers, aan de Luddestraat 5, was jarenlang de 'schuurtjeskerk'
gehuisvest. Zodra het stuk klaar is, zal het hier worden afgedrukt.

De bewoners van De Dijk en De Singel organiseren als onderdeel van
de Thesinger feestweek een Woodstock·festival. Hebt u nog 60-er
jaren spullen liggen. haarbandjes, zelfgepunnikte tassen of hebt u
matrassen, oude vloerkleden, gordijnen, kussens, visnetten, lappen of
lakensover?Wij gaan ereenonvergetelijk feest mee bouwen. Dus help
ons aan spullen.
Onze contactpersonen zijn Hans Wind (050 3181773) en Daphne
Wiegertjes (050 3022742). Ook zoeken we nog te leen: partytenten.

Programma in vogelvlucht:
30 april: Koninginnedag en Hollandse avond
1 mei: Kinder-workshops (middag) en ldols (avond)
2 mei: kerkdienst (ochtend), Thaisner Korenmidag
3 mei: Woodstock aan het Maar (avond)
4 mei: Dodenherdenking
5 mei: Wild West- feest (avond)

Coordinatiegroep feestweek

driet"en "Mississippj", jekunt slaan
op de Kop van Jut. ranja tappen
uit een koe. je talent tonen tijdens
X-factor Thesinge, luisteren naar
een muzikaal sprookje. knutse
len, terug indetijdmet Woodstock
aJh Maar, een kerkdienst met een
Gregoriaans koor bijwonen, naar
concerten van The Singers en
Lovende Stemmen, Djembé work
shop volgen, Line dancing leren
en nog veel meer. Op dinsdag 4
mei wordt in stijl stilgestaan bij de
dodenherdenking.
Zie voor het volledige programma
www.thesinge.com.
Alle activiteiten kunnen worden
bezocht met een passe-partout.
De passe-partout is te koop voor
slechts € 15,- per persoon. Voor
jeugdigen onder de 16 zijn de
festiviteiten zelfs gratis!
We hopenjullietezien bijdefeest·
week in Thesinge.

Voor € 12.- heeft PlUGPlaatsman voor zijn luie bank 2 vierkante meter
grondgebied gehuurd. Samen met Geerten Eijkelenboom zit hij eerste
rang op de Western-filmavond. (Foto: Desiree Luiken)

Feestweek Thesinge 2010

De wijk Dorp/Achter Thesinge origaniseert op zaterdag 10 april in de
loods bij de Familie Bus, Thesingerweg 17, vanaf 19.00 uur een
informatieavond waarin het programma van hun thema "Wild West"
wordt toegelicht. Tevens zijn er die avond de audities van X·factor, is
er gratis eten (bord, bestek drank, glas en een warme trui meenemen)
en een korte cursus Line dance. X-factor is de meest complete
zoektocht naar zang-, acteer talent in Thesinge. Iedereen van jong tot
oud uit de wijk Dorp/Achter Thesinge kan 10 april meedoen, zowel solo

Iniormatieavond wijk Dorp/Achter Thesinge

"Thesinge, een levend monument", "Thiasinga, de middeleeu
wen". Komt dit u bekend voor? Dit waren de thema's van voor
gaande feestweken in Thesinge. Traditiegetrouw wordt iedere 5
jaar een feestweek georganiseerd, zo ook dit jaar. Thema van
2010: "Thesinge, daar zit muziek in".

Voor de feestweek is Thesinge
opgedeeld in wijken, iedere wijk
neemt een dag of dagdeel voor
haar rekening. Op het terrein ach
ter het Trefpunt komt van 30 april
tot en met 5 mei een grote feest
tent te staan als centraal punt. Dit
betekent echter niet dat alle tesn
viteiten alleen inde feesttentplaats
zullen vinden. Af en toe wordt er
ook e.e.a. georganiseerd buiten
de feesttent om, denk hierbij aan
de schaatsbaan, het monument
Hendrik Ridder en de Kerkstraat.
Uit alle wijken is ondertussen een
heel leger aan vrijwil ligers bezig
met de organisatie van de feest
week. Een coördinatiegroep be
staande uit Yvonne van de Weert.
Geerten Eijkelenboom, Arjan Le
ijssenaar en Aletta van der Neut
houdt zich bezig met de overkoe
pelende organisatie.
Tijdens de feestweek kan je zin
gen en swingen tijdens optredens
van o.a. de bands "Hollands Ver-
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Nellian Dijkema &Anna Poppink
uitvaartverzorgingen -begeleiding

Bovennigerweg 19 979710 Ihesirge
o~o 3°217)1 0106 SJ7b71lj2

www.~'el\;é!nenanfla.n

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolhelm 1. Groningen

haarstudio

solitai
T e n Boer

Wigbaldlltra8t 8 • Ten Boer

Dames &

Herenkapper

mét afspraak!

10501302215 1

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid -Ott. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg15
Garmerwolde
(050) 3021624

HOF5TEDE-
~n SCHILDERS v.o.f.

\t~_

\~;i
I~\
'~-\.--.J.;\': , \ , I 'l

~_"--'" 1\ .,-,-,-"1-. "( .( I '''. f'

lI;'l r' \ • -Ó . ~\ijl~__~i, _r
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G.N. Schutterlaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

Uw adres voor
Aanleg

Beplanting

Bestrating

Boomverzorging
Schuttingen

Onderhoud
Vijvers

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12 154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.t.

Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

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

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504

~ RITSE-UjA( s I _ ~ ~ _ J L o J
"--_~/ I Sierbestrating

Showterras 3000 m

Bornholmstraal4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (OSO) 313 86 00

W arme bakker voo r i e der eet m o men t

www.jellevanderveen.nl
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Zing mee met GMKG
In navolging van een zeer succesvolle zangavond in 2007 samen
met Wia Buze, hoopt het bestuur van GMKG op vrijdag 28 mei
wederom een volle kerk te begroeten in Garmerwolde op de
openbare zangavond van 2010.

De Buurschutters
kan ook de mens profiteren vande
intelligentieverhogende kwaliteiten
van gras. Bij gerandomiseerd on
derzoek is de werking inmiddels
gebleken en bovendien blijkt de
toepassing van de toevoeging ge
heel onschadelijk. Binnen afzien
bare tijd komt de toevoeging in
poedervorm ter beschikking van
de markt, verkrijgbaar bij drogiste
rijen. Door de eenvoud van de sa
menstelling zal de prijs naar ver·
wachting zeer laag zijn. De beden
ker van dit baanbrekend onder
zoek heeft bij wijze van geste naar
de inwoners van zijn geliefde dorp
bedongen dat zij deprimeur vandit
middel krijgen. Dit betekent dat men
bij de plaatselijke winkelier gratis
proefmonsters kan verkrijgen tij
dens openingstijden op de eerste
donderdag van de volgende
maand. Vanwege de te verwach
ten drukte is dit een eenmalige
actie. Hetpoeder isvolkomengeur
en smaakloos, en dient in kleine
hoeveelheden te worden toege
voegd aan het gras, dat zowel kort
gekookt(vergelijk:andijvie) alsrauw
verwerkt kan worden in een sala
de.

De klaverjasavond in maart heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
Jannes Ramaker 5398
Jan van der Molen 531 0
Henk Vliem 5237
Kees Wierenga 4879
De volgende keer is op dinsdag
13 april, aanvang 20.00 uur.

"De Soos"

Doorbraak op het gebied
van intelligentieonderzoek
Unieke samenwerking Universiteit
en gepensioneerd docent
AI langere tijd is in wetenschappeli jke kringen bekend dat de
hedendaagse koe intelligenter is dan haar voorgangster een
aantal generaties geleden. Dit is ook de basis van de ingebruik
neming van de moderne computergestuurde loopstallen, waar
koeien zichzelf kunnen laten melken, hun eigen voerbak kunnen
vinden etc. Van de koe wordt in tegenstelling tot vroeger eigen
initiatief gevraagd en zelfstandig gedrag. Deze moderne bedrijfs
voering is een groot succes en enorm kostenbesparend. Het is
alleen tot kort geleden een raadsel gebleven hoe het komt dat
koeien intelligenter zijn dan vroeger. Lange tijd heeft men ge·
dacht dat doordat een groter beroep werd gedaan op de cognitie
ve vermogens van de dieren deze toename kon worden verklaard
en via overerving in het genetisch materiaal werd opgeslagen. Dit
bleek een doodlopend spoor.

Een particulier uit Garmerwolde,
een klein dorpjeonder de rook van
Groningen, kwam met het idee dat
hij insamenwerking met de Univer
siteit verder uitwerkte, dat de op
lossing moest worden gevonden in
de voeding. Deze man, gepensio
neerd docent en hobbyboer, rede
neerde dat door het opnieuw in
voeren van (biologische) oude
grasrassen in combinatie met het
terugbrengen C.q. afschaffen van
het gebruik van bestrijdingsmidde
len, bepaalde voedingsstoffen ter
beschikking van de koe komen die
de aanleg van nieuwe neutronen
paden in de hersenen bevorderen.
Vervolgens, zo redeneerde hij, zou
een dergelijk proces opgelijke wij
ze bij de mens kunnen plaatsvin
den. Deze vermoedens werden
door onderzoekers van de Univer
siteit bevestigd. Het zoeken was
vervolgens naar de toepasbaar
heid van deze uitkomsten bij de
mens, die immers, in tegenstelling
tot de koe, niet vier maar slechts
één maag tot zijn beschikking heeft.
Door het herkauwen wat de koe
doet, komt een fermentatieproces
op gang waardoor het genut1igde
gras op de juiste wijze wordt ver
teerd, zodat de voedingsstoffen
optimaal kunnen worden opgeno
men. Dit bleek nog het meest lasti
ge vraagstuk.

Chemici van de Universiteit von
den de oplossing in een combina
tie van (onschuldige) carbonaten
en zink, een element dat al in spo
revorm in het menselijk lichaam
voorkomt. Wanneer deze combi
natie van stoffen wordt toegevoegd
aan (biologisch gekweekt) gras.

Marian Baarda
namens GMKG

Vrijdag 28 mei 2010, 20.00 uur in
de NH kerk te Garmerwolde.

Gezien de vorige ervaring ver
wacht het bestuur een zeer grote
belangstelling.
De kaartverkoop is reeds gestart,
gevraagd wordt een bijdrage van
€ 5,. in de kosten.
Toegangskaarten zijn te verkrij
gen via de secretaresse Winy
Remerie, Lageweg 14, telefoon
050- 5419630of Agrishop in Gar
merwolde.

• Gezocht:
Oppas voor 3 jonge kinderen bij
ons thuis. Het betreft de dinsdag
van 8.00 tot 13.30 uur.
Richard en Dieneke van der Veen,
050-3021205.

Stoomfluitje

Op 2 maart had schietvereniging de Buurschutters haar jaarlijkse
vergadering in dorpshuis De Leeuw. De punten waren als volgt: Theo
Remkes, met een gemiddelde van 106 punten; en Jan Feenstra en
Peter Stollenga gemiddeld 105 punten.
De heren schieten ook wel eens andere disciplines: soms voor de lol,
soms 'veur n prieske'. (Tekst plus foto: Sieb-Klaas Iwema)

Het Gemengd Mannen Koor Gar
merwolde, waar de dames in aan
tal inmeerderheidzijn, hoopt deze
avond hun plezier in zingen over
te kunnen brengen aan dorpsbe
woners, familie en vrienden.

Na de pauze wordt het meezin
gen. De lekst van vele bekende
Hollandse krakers en smartlap
pen wordt opgenomen in het pro
grammaboekje, zodat alle aan
wezigen uit volle borst mee kun
nen doen.

Voorde pauze zal het koor enkele
nummers ten gehore brengen.
Als speciale gast zal de Groning
se zangeres Liza Santanera een
optreden verzorgen. Liza Santa
nera heeft naam gemaakt als win
nares van de Soundmixshow van
Hennie Huisman. Zij is een veel ·
zijdig zangeres met een uitgebreid
repertoire. Ze zingt zowel in het
Nederlands als in het Engels. Zij
wordt ondersteund door het duo
Jeanet1e Ganzeveld en Marita Als
sema.
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LOONBEDRIJF

W. LODE
bouwerschapweg 48

9791 TJ Ten Boer
Telefoon 050 - 5418610

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

~l

LIIIJIIIII_ ' -_~

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten endrogers.

koelkasten. diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

MCiLf"t'VJIlA/

M~
Lageweg 13 A
9797TAThesinge
050- 5416272
www.romantico.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling

~ Tevensterdekking:
debewezen NRPS-rijpaardhengst
Romanticaendeuniekgoudgele
ponyhengst (/.48m)
Roman/ic Popcornv. Romantica

Oude Rijksweg 11- 9798 PA GARMERWOLDE
1. (0501541 650\ - F. (05015419268 - www.hovengo.com- inio@hovengo.com

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
'~d ,e:- :®". , .,~ .~

~ Bouwend Nederland ':hc o fd ololl'ln en ef 00 _ "__• . 1\ ...

Prunussrr aat SJ
wijk : Setwe rd

Te lefoo n (0 511) 57369119

Mar ten Ossentjuk

f..·, ~Hre S
IDt n. q~
~ "/r!1~ '$/t,\!-i "

\~ ... -r<
~-\0' "
'.

-, "
Gespecialiseerd

Diabctc~':.rcuma\"oet
'- j

lngegroeidçjjagels

~ crJ:url.:d l· \ Ol'I"'1) kom en verd er

Ook voor de zonnebank

www.NEEDSER.NL

NATIVE·ENGLISH EDITING SERVICE
LUODESTRAAT 7. 9797PM THESINGE Brill en - Conta ctlenzen - Hoortoest ellen

Win Re1cenlrum Lewenborg
Kaj u it 281 - 9733 CV Gron inge n

Telefoon/Fax (050) 5490549

• m od er ne con tact lens sp .tcmcn • ~cdiplomeerde specialiste n

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Boekholt - Hensbroek

RDW@NEEDSER.HL

050 302 4139

CORRIGEREN
VAN ENGELSTALIGETEKSTEN
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Oud-Garmerwolde foto's en andere zaken
De Historische Commissie Garmerwolde heeft op zaterdag 6 maart in Dorpshuis De Leeuw haar
tweede Foto·en Praatmiddag gehouden voor de ietwat oudere Garmerwolder. Het werd opnieuw een
succes, mag wel gezegd worden. De opzet was dit jaar iets anders dan de vorige keer. De gasten
werden in groepjes van drie à vier manlvrouw verdeeld, waarna aan elk groepje een tweetal oude
huizen als onderwerp van bespreking werd gegeven. Na een klein halfuurtje werd er van onderwerp
gewisseld. Op die manier heeft de commissie veel informatie gekregen over de historie en de
bewoners van een tiental oude huizen in Garmerwolde. Als uitgangspunt voor deze middag was de
kadastrale kaart van 1834 gekozen.

We zijn weer
uit de brand!
Daarom houden we een
open(boerderij)dag op vrijdag
2 april van 10.00 · 16.00 uur.
U bent van harte welkom op
de boerderij "Beukenhoeve",
Thesingerweg 17, Thesinge.

••

Sieb-Klaas Iwema

Familie Bus

lets meer
schaduw.

Kalja Havenga met hetdoor haar
gemaakte portret van Cheryl
Hoekstra. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Beeldhouwen (metnatte klei) door
Ine Hoejenbos of portret schilde
ren met Hetty Boogholt in dorps
huis De Leeuw. Eén heer en zes
dames maakten gebruik van deze
workshop voor volwassenen op
zondagmiddag 14 mei. Men mocht
het hoofd plus de hals en schou
der van model Cheryl Hoekstra
proberen uit te beelden. Bij het
boetseren maakte men het hele
hoofd, terwijl bij het tekenen met
houtskool alleende linker- of rech
terkant aan de beurt kwam. Het
bleek niet altijd even eenvoudig.
Zo werd b.V. de neklijn donkerker
of lichter gemaakt met houtskool,
terwijl bij het kleien zomaar een
stuk klei uit het voorhoofd werd
getrokken en bij de paardenstaart
aan kwam.
Een rustige, maar geslaagde mid·
dag, waarop sommigen een hob
by uit het verleden misschien wel
weer een toekomst gaven.

Teksten foto 's:Henk Vliem

het een heel gezellige Foto- en
Praatmiddag. Dat vonden niet al
leen wij, maar ook onze gasten.
Volgend jaar zullen we ongetwij
feld weer zo'n middag gaan orga
niseren.
Waarom wist ik hier niets van,
vraagt u zich misschien af. U had
im mers ook graag mee willen
doen. Wel, dat komt omdat wij (de
commissie) maar een beperkt
aantal ouderen hadden uitgeno
digd. Teveel aanwezigen zou al
snel leiden tot een onwerkbare
situatie, zo was onze ervaring.
Mocht u een volgende Foto- en
Praatmiddag graag van de partij
wil len zijn, geef dit dan even aan
ons door. Deze keer waren onze
gasten: Janna Hazeveld, Tine Rid
dering, Lies Schaaphok, Klaas
Ebeling , Pieter Jan Ganzeveld,
Roelof Hagenau, Harm Jan Ha
venga, Eitje van Huis, Klaas Pest
man,Jo Reinders, RoelfStol, Kees
Wierenga, Jan Wolt en Piet van
Zanten. En voor de commissie
waren aanwezig: Hillie Ramaker,
Tiny Smit, Mieke Welling, Bart
Boosman, Herman Huiskes en
schrijver dezes.

..
Henny Haringa gaat ook een stukje taart proeven. De taarten zagen er
nietalleen mooi uit, maar smaakten ook heerlijk. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

het publiek koffielthee gedronken Weer een geslaagde middag op
en van het gebak gegeten. Met een mooie zondag.
goedkeurende knikjes; zo van: 't
is lekker! Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

wordt nu door ons verder uitge
werkt. We zijn van plan alle infor
matie te verwerken in een brocbu
re over Garmerwolde, te bsqin
nen met een beschrijving van de
gebouwen, boerderijen en huizen
langs de Dorpsweg. Zodra dat
gedeelte af is willen we een (wat
wij noemen) Historische Wande
ling langs de Dorpsweg gaan or
ganiseren. We hopen dit deze
zomer nog te realiseren.
Zoals u op de foto kunt zien was

Roelof Hagenau terug op vertrouwde bodem. Met een krat vol materi
alen en een hoofd vol verhalen.

De boerderijen die daarop voor
komen zijn vrijwel volledig be
schreven in, wat bekend staat als
'Het Boerderijenboek'. Over de
huizen die op deze kaart staan, is
echter vrijwel niets bekend. Daar
in wilden we, als commissie, ver
andering brengen. En dat is, tot
op zekere hoogte, redelijk goed
gelukt. We hebben heel veel infor
matie en foto's gekregen. Tot
omstreeks 1900, oudere informa
tie ontbreekt nog. Eén en ander

7 maart was er voor de jeugd in
dorpshuis De Leeuw onder bege
leiding taarten maken. Twaalf jon
gens/meisjes deden mee en er
kwamen vijf schitterende taarten
uit. De buitenkant prachtig opge
maakt met marsepeinen kikkers,
bloemen,namen,een gezicht,enz;
rond, vierkant ... en in ieder geval
dik, met vruchten of een soort
moes ertussen.
Om15.1 5uurwerd de eerste taart
aangesneden. De kinderen aten
hun taartpunt gauw op en gingen
daarna lekker in de lentezon bui
ten spelen. Binnen werd er door

Thee met iets
lekkers
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SCHOONMAAKBEDRIJF

lTIE:3ll1
.....~OIIItM:MOO.. IllAAII;.tOJUn ... l.

Luddcsrr aar 6
9797 Pi\1 Thesingc
T (050) 3021319
F (050) 302118Z
M 06 51533772

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenb elasting

Uw adres \"~H) r:

.141miniJJmtk - Ritsem.a
co iJt'/rl.\·fi ll.:'..I(/l"ie.UJllm I

Geef ee n afdruk cadeau 
orig ineel en pe rsoonlijk!

Gerard Kingma
'els- en notuu,totog,otie

't Groninger Landsc ha p op z'n m ooist

Havenstraa l 5 - 9797 PLThesinge
I,V'N'N.kingmo.nu

gerord @kingma.nu
050 3023813

Bezoek de website voor het laatste
nieuws over workshops en excesnes

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenmakerij
>~~ ~}~'

Sleutelsèrvice
/''"~ -i/I I/, \ \ ~ -

Mid(fE!ljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

REIN IGINGSSERVICE

Peter Kuil

Speciaal voortafels,
antiekrestauratie&meubelreparatie

6 ef"1 ijk t-lolAt
jV\e llbe IIYlClke,' j i

Bezoekop ma. t mvr. na (tsl.)atspraak
zaterdagsbent udegeheledagwelkom

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

• Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 30217 15
F (050 ) 302 196 1
E info@b luemule_nl

• VORMGEVING
• D RU K K ERIJ
n UITGEVERIJ

ons werk!

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Uw uitstraling :
Het maakt niet uitwelke kleur
of vormuw voorkeu r heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl.

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
handel in :
• Pallet- enmagazIjnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorlcasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• ënz•., T+

• -Top way- prol. aluminium
steigers. trappenen ladders

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

- -- -- ~ - -- - -- ---- --,- - - - - --- - -- - -- - -. . -- -----

LANDBOUW·
MECHANISATIEBEDRIJF

~udman

Thesinge
•Verkoop, verhuur en

reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N.Schutterlaan10
OSO • 3021321

Groningen
Noorddijkerweg 26A

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

---
dierenartse n

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 541 60 70
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad .nl
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Oe koude winter weerhield meneerPel/eboer ernietvan om op de fiets
naar de stad te gaan. (Foto: Margriet deHaan)

Van de Redactie: terugblik op het afgelopen jaar

Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant.voor informatiede redactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe.Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-541 1019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,50p.j.
Bij automatischeincasso € 11.55p.i.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@holmail.com,
bii Dorpsweg 26 of G.N.schutter
laan 16:uiterlijk dinsdag
20april vóór 18.00 uur.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 28 maart
5' Zondag 40-dagen tijd
begin van de Stille Week
dienst om 09.30 uur in Thesinge
voorganger ds. Kruyt uit Leek.
Donderdag 1 april
Witte Donderdag
Pesachmaaltijd voor jong en oud
om 19:30 uur in Trefpunt, organi
satie mw. Tineke Werkman.
Vrijdag 2 april
Goede Vrijdag
dienst om 19.30 uur in Thesinge
voorganger dhr. Epema uit Gro
ningen m.m.v.liturgiecommissie.
Zondag 4 april
Pasen
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger dhr. Epema uit Gro
ningen.
Zondag 11 april
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger ds. Struif uit Oester
wolde.
Zondag 18 april
dienst in Garmerwolde.
voorganger en aanvangtijd nog
onbekend.
Zondag 25 april
dienst om 11 .00 uur in Thesinge
voorganger ds. vd. Lagemaat uit
Ten Boer. Koffiedrinken vooraf
gaand aan de dienst.

Vrijdag 30 april
Entrée Garmerwolde; 10.15 
10.45 uur: de vernieuwde entree
van Garmerwolde wordt officieel
geopend. Aansluitend wordt hier
ook het Koninginnedag-feest voor
de kinderen gehouden.
Vrijdag 30 april Urn 5 mei
Thesinge: Feestweek "Thesinge,
daar zit muziek in'.

Vrijdag 23 april
Garmerwolde; tussen 1B.OO en
20.00 uur: ophalen oud papier
Zaterdag 24 april
Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier
Zondag 25 april
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 14.30 uur: voorjaarsconeert
blaaskapel de "Alpenjagers".
Donderdag 29 april
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen

Voor de redactievan de G & T was het jaar 2009-2010 een goed jaar.
We hebben namelijk. financieel gezien. het jaar ietsje positief afgeslo·
ten. Dit gunstige feit willen we ook deze keerweer zoveel mogelijk ten
bate van onze adverteerders en abonnees laten komen. Dus dit jaar
gaan de tarieven niet omhoog.
Wij hopen dat u ook het komende jaar de Garmer &Thesinger Express
weer met veel plezier zult lezen.

T/m 4 april
Gemeentehuis Ten Boer: Exposi
tie Ine Hoejenbos
Zaterdag 27 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Opha
len oud papier
Zondag 28 maart
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur.
Felicitas-concert: The Star of the
North Ceili Band brengt Ierse folk.
Donderdag 1 april
Dorpshuis De Leeuw. Garmerwol
de; 13.30 uur: Notenschieten voor
50+. georganiseerd door de Vrou
wenraad Garmerwolde. Ook men
sen van buiten Garmerwolde zijn
van harte welkom, entree € 3,
p.p. Wie wordt de 'neutenschait'
kampioen 2010?
Vrijdag 2 april
Boerderij 'Beukenhoeve'. Thesin
gerweg 17, Thesinge; 10.00 
16.00 uur: Open(boerderijldag.
Zaterdag 3 april
t Jopje in Thesinge: Geopend van
16.00 - 19.00 uur
Zaterdag 3 Urn maandag 12 april
Kloosterkerk Thesinge; expositie
van kunstschil der Marcel Duran.
De schilder zelf zal de expositie op
3april om 16.00 uur feestelijkope
nen.
De expositie is open 's zaterdags,
's zondags jin op paasmaandag
van 13.00 tot 17.00 uur. E-mail:
mail@marcelduran.nl. Website:
www.marcelduran.nl.
Maandag 5 april 2e paasdag
Trefpunt Thesinge; vanaf 13.30
uur: paasactiveiten voor jong en
oud.
zaterdag 10 april
In de loods bij de Familie Bus.
Thesingerweg 17; vanaf 19.00
uur: informatieavond feestweek.
wijk Dorp/Achter Thesinge.
Woensdag 14 april
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Mien Westerdiep
verzorgt een lezing over poëzieal
bums bij de NBvP Vrouwen van
Nu.
Vrijdag 16 april
Buurhoes, Ten Boer; 14.00 uur:
Algemene Ledenvergadering van
de ANBO afdeling gemeente Ten
Boer
Zaterdag 17 april
Café Molenzicht. Thesinge; aan
vang 20.00 uur: Muzieksessie van
Folknoord .
Donderdag 22 april
Uitstapje van de NBvP Vrouwen
van Nu afdeling Garmerwolde
naar een struisvogelfarm in Boer
akker en de Fogelsanghstate in
Veenklooster. Vertrek 09.30 uur.

Agenda
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