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Verloskundige: Een droom van een baan
Verloskundige. Een beroep dat je direct associeert met nieuwe kleine pasgeboren baby'tjes. En hoewel mensen het hele jaar door
kinderen krijgen, doet het ook een beetje denken aan een nieuwe lente en een nieuw geluid. Een passende bijdrage dus: een interview
met een verloskundige voor een voorjaarsnummer in de G&T. Daarom ging ik op bezoek bij Phyline Derksen.
Phyline is 29 jaar en woont in de
Bakkerstraat 1 in Thesinge. Eerst
woonde zij aan deMolenweg. Aan
haar accent kun je wel horen dat
zij geen Groningse is. Van oorsprong komt zij uit Almere, verhuisde naar Hilversum en toog
tenslotte met haar ouders naar
Haren. Tijdens haar studie woonde zij op kamers in Groningen.
Daar ontmoette zij Bert Mollema;
ja. de zoon van de brijventer, en
door hem kwam zij in Thesinge.
Zij werd daar snel opgenomen in
de vriendengroep van Bert. 'Het
dorpse vind ik prettig. In Haren,
waar mijn ouders wonen heb je
dat minder. Daarvoor heb ik alleen in steden gewoond. Ik voel
me hier thuis.'
Een droom die uitkomt
Waarom wilde je vroedvrouw worden?, vraag ik. De naam vroedvrouw wordt niet meer gebruikt.
Verloskundige is de term die nu
wordt gebruikt, want er zitten ook
mannen op de opleiding. Phyline
vertelt dat zij al op de middelbare
school verloskundige wi lde worden. Zij dacht toen nog dat het
beroep vooral te maken had met
baby'tjes, heel veel babytles. Die
waren zo schattig en het leek haar
prachtig dat je daar je werk van
kon maken. Daarom koos zij op
de havo vakken als biologie en Phyline Derksen. (Foto: Myla Uitham)
scheikunde in haar pakket. Dat
heb je minimaal nodig. De dichtst- Op dat moment wist Phyline niet
bijzijnde opleiding was in dietijd in meer wat ze wilde. Zij werkte twee
Amsterdam. Uiteindelijk voelde zij jaar bij Albert Heijn. Maar de wens
zich te jong en Amsterdam was te om verloskund ige te worden ,
ver. Zij besloot hbo - verpleeg- bleef. Toen er vanuit de Amsterkunde te doen. AI in het eerste damse opleiding een dependanjaar bleek tijdens een stage dat ce werd gevestigd in Groningen
verpleegkundige handelingen meldde zij zich aan en werd ingehaar niet lagen.
loot en toegelaten. 'Ik wilde het

De eerste bevalling
als verloskundige
Op deavond dat zij haar opleiding
had afgerond, namze waar in een
praktijkin Meppel. Ze zat naast de
telefoon in een onbekende stad.
Ze werd opgeroepen. En hoewel
ze best nerveus was, hield ze haar
hoofd koel. 'Dat is belangrijk als
verloskundige.' De bevalling verliep spoedig, maar de moeder
moest gehecht worden omdat ze
ingeknipt was. Voordat ze ging
hechten, vroegen de ouders de
hoeveelste bevalling dit van haar
was. Het leek haar niet zo handig
om dat op dat moment te vertellen. 'Dat vertel ik als ik klaar ben
met hechten.' Was het misschien
haar eerste bevalling? Dat bevestigde Phyline. De ouders oomplimenteerden haar en Phylines zenuwen waren weg.
Verantwoordelijkheden
Phyline werkt nu in de Verloskundige Stadspraktijk op het terrein
van het UMCG. Dat is een grote
praktijk met 12 verloskundigen
verdeeld in 2 teams. Haar werk is
nog steeds haar grootste hobby.
'Ik zit in team oost met 5 andere
collega's.' Per maand zijn er gemiddeld 35 bevallingen per team.
De duur van een bevalling wordt
gerekend vanaf de eerste wee.
Gemiddeld duurt de bevalling van
een eerste kind 16 uur en van een
tweede kind 8 uur. 'Mensen uit
Garmerwolde kunnen zich bij onze
praktijk melden. Voor Thesingers
kan dat alleen in goed overleg,
want Thesinge valt net buiten het
gebied van de beide teams.'

nog steeds heel graag en nu was
ik er klaar voor.'
Tijdens haar opleiding liep ze stage en al in het tweede jaar moest
ze zelfstandig bevallingen doen
met een verloskundige naast zich.
Eén ding wist ze zeker indie periode: 'Dit is het. Dit wil ik. Een droom Twee dagen per week heeft Phyline 'spreekuur dagen'. Na een
van een baan.'

Johannes, Truus en Cees in Thesinge
Johannes stapte behoedzaam uit
zijn auto, die hij voor het kapelletje midden in het dorp had geparkeerd. Zonder dat hij het merkte,
stapte hij in een zachte bruine
hondendrol. Johannes ging voor
het eerst op bezoekbij Truus, die
hij ontmoet had op een schrijfcursus in de bibliotheek. Hij was zenuwachtig en wist niet goed hoe
hij zich moest houden bij Truus.
Hij was erg van haar onder de
indruk en hij moest bekennen dat
het nogal onrustig was in zijn
Phy{ine en haar witte panda. (Foto:Myla Uitham)
buik. Hij belde aan en de hond
kennismakingsgesprek volgen er weeën had . Die heb ik aan de van Truus begroette hem als een
gemiddeld 11 controles tijdens telefoon begeleid. Het kindje werd bekende; dat deed hem goed .
een zwangerschap. Het blijft een om 6.30 uur. geboren.' Daarna Nadat hij zijn jas had opgehanverantwoordelijke baan. 'Je be- ging ze snel naar de andere ka- gen , volgde hij Truus door het
geleidt tenslotte twee mensen tij- mer. Daar pakte ze het volgende huis voor een kleine rondleiding .
dens de zwangerschap. Je con- kind aan om 6.36 uur. 'Op zo'n Over het hoogpolige warme tapijt
troleert of alles goed is.' Van de moment houd ik het hoofd koel. in de voorkamer, over de kokosdiscussie over hoe het kan dat de Dat moet je kunnen in dit vak. Ik mat in de keuken door naar de
kindersterfte bij bevallingen in kan er goed tegen om verant- katoenen mat in de werkkamer.
Nederland vrij hoog is, is Phyline woordelijkheid te dragen. Als je Truus was blijkbaar net zo onder
op de hoogte. 'Maar als verlos- daar over twijfelt kun je geen goe- de indruk als Johannes en babkundige doe je aan risico - selec- de beslissingen nemen. Kal mte is belde aan een stuk door. Dat gaf
tie. Dat houdt in dat je tijdig signa- ook belangrijk voor de ouders' Johannes de tijd om zich voor te
leert dat er medische hulp nodig Die term een kind 'aanpakken' is bereiden op het gesprek dat bij
is. Wij maken het gelukkig niet ook een vakterm. 'Wij zetten geen de thee zou volgen.
vaak mee.'
kind op de wereld. Wij trekken niet Ineens rook hij een vervelende
Na de bevalling bezoeken de ver- aan een kind. Wij pakken het aan. geur en was verbaasd dat het zo
stonk bij Truus. Ook zij kreeg de
loskundigen de kraamvrouwen Vandaar.'
het pasgeboren kind 5 keer gedu- Is Phyline nog steeds weg van geur in de gaten en verwonderde
rende de kraamtijd. Zij controle- baby'tjes? Ja, maar eigenlijk heb zich over Johannes; zo verwaarren moeder en kind en begelei - je er als ze geboren zijn maar loosd zag hij er niet uit. Beiden
den de kraamverzorgster. Men- even mee te maken. Toch is het hielden zich stil, tot ze zich om sen mogen kiezen voor een ver- nog steeds bijzonder: de zwan- draaiden om weer naar de voorplaatste thuisbevalling (zo heet gerschap en uiteindelijk de ge- kamer te gaan : toen zagen ze de
bruine vette afdrukken op het tadat in vaktermen I.P.) in het zie- boorte.
pijt en de mat.
kenhuis,bijvoorbeeld het U.M .C.G.
of het Martiniziekenhuis, of thuis. De verloskundige Pyline
Twee dagen later kwamen de
Een keer per week heeft Phyline wordt zelf moeder
24 uurs dienst. Dag en nacht kun- Bert en Phyline verwachten in kleinkinderen van Cees een
nen toekomstige ouders een be- augustus een baby. En wat ant- weekend op bezoek. Cees, de
roep doen op een verloskundige, woordt de stressbestendige en buurman van Truus, vertelde
wanneer ze onzeker zijn, vragen ervaren Phyline op de vraag hoe haar later over dat weekend. Hoe
hebben of ongerust zijn. En dat het is om zelf zwanger te zijn? 'Ik
doen ze ook. 'Op zo'n dag is het ben heel onzeker. Ja, ik voel me
mogelijk dat je wel 16 uur in touw net zoals een leek. Het is zo spanbent.'
nend, zo onwerkelijk en verbazend dat ereen kind groeit. Dat wij
Drie bevallingen in 13 minuten
vader en moeder worden. Apart
Phyline houdt haar bevallingen bij hè?'
in een schriftje. Ze heeft er inmid- Wie gaat debevalling doen? 'Ik wil
dels 74 gedaan. 'Op een dag heb graag thuis bevallen. Mijn colleik drie kinderen ter wereld gehol- ga's in mijn eigen praktijk begeleipen in dertien minuten tijd ! Dat den de zwange rschap.
was bijzonder. Het was geen drie- Als we in nacht en ontij door Garling. Ik had twee mensen tegelijk merwolde en Thesinge een witte
met weeën in het ziekenhuis diein Panda zien rijden met een ooietwee kamers naast elkaar lagen. vaar op beide zijkanten, dan is de
's Ochtends om 6.23 uur. heb ik kans groot dat het Phyline is. Op
het eerste kindje aangepakt op de weg om een nieuw wereldburgerbuik gelegd en de placenta afge- tje 'aan te pakken'.
Op de meest uiteenlopende plekhandeld. Toen werd ikgebeld door
Irene Plaatsman ken in Thesinge staan nu crocuseen meneer. Hij was alleen met
sen. (Foto: Myla Uitham)
zijn vrouw, die onverwacht pers-
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hij met Eva en Julia naar het
schoo lpleintje van de lagere
school was geweest om even te
schommelen. Een ritueel dat altijd moest plaatsvinden. ' Ach ja,
je weet hoe die kleintjes zijn", zei
Cees vertederd . Maar na een
eerste aanduw had Cees bruine
vegen en vlekken gezien in de
sneeuw onder en naast de
schommel. AI snel bleken de voeten van de kinderen en Cees vol
te zitten met stinkende hondenpoep en waren ze direct naar
huis gegaan om dat schoon te
maken .
"Ik begrijp niet dat sommige mensen met honden dit niet beseffen
of weten", zei Cees wat gelaten .
"Dit heeft toch niets met natuur of
vrijheid te maken, maar alles met
verantwoordelijkheid voor wat JIJ
achter laat als je je hond uitlaat",
vervolgde hij. Truus staarde voor
zich uit en stelde vast dat dit toch
het schoonste dorp van de omgeving is en dat ze zich moeilijk
kon voorstellen dat er bezitters
zijndie schijt hebben aan wat een
ander met hun hondendrollen
oploopt. "We kunnen volwassen
mensen toch niet opvoeden in
omgangsvormen met honden?"
Cees aaide de hond van Truus
en vroeg zich verwonderd af: "Dat
gedoe van stront oprui men en in
het dorp je hond aan de riem
houden, zijn toch geen treiterregels voor "vrije" hondenbezitters
maar normale omgangsvormen.
Je moet toch zicht houden op je
hond op plekken waar de mensen ook gebruik van maken?"
"Buiten het dorp is plek zat om ze
te laten ravotten en hun gang te
laten gaan. Ik hoop dat de bezitters van honden zich bewust zijn
van hun verantwoordelijkheid en
geen druk of controle van buitenaf nodig hebben om mensen te
beschermen tegen een hoop hondenpoep", zei Cees. "Ik ben beslist tegen zo'n kinderachtige bureaucratische con trolestaat die
je dan oproept." "En een afgesloten hek om het schoolplein is ook
geen gezicht", vulde Truus aan.
"Dat je soms last van elkaar hebt
is logisch, maar als je dat kunt
voorkomen doe je dattoch." Truus
en Cees waren het roerend met
elkaar eens.
Hatta Smit

De paashaas in 't eerste dörp van Groningen
Tweede paasdag zijn we om 03.00 uur 's ochtends vertrokkken vanaf P. Rehwinkel, burgemeester van de stad Groningen. Via de
Stadsweg op zoek naar het eerste dörp van Groningen. Uiteraard kom je dan in Garmerwolde, bij de familie Werkman.
Op het land van de familie Werkman hebben we de eieren, zo'n
160 stuks, verstopt. Deze klus
heeft ons zo'n 4 uur gekost.
Na nog een uurtje in een schuur
te hebben geslapen, werd het tijd
omde kinderen va n het dorp wakker te maken. Gelukkig stonden
er in die schu ur twee motoren.
Luidkeels en met veel motorlawaai reden we door het dorp.
Toen weom 10.00 uur terug kwamen bij de familie Werkman stonden daar zo 'n SO kinderen met
ouders. opa's en oma's en oom s
en tarne's ons op te wachten .
Eenmaal comp leet klonk het
startsein voor de kinderen om de
eieren te zoeken . De kinde ren
waren in twee categoriën ingedeeld, van 0 t/mSjaar en van 6 ti

Tot volgend jaar!
m 9 jaar. Helaas voor de volwas - een ieder nog lekker geni eten
senen was het toekijken, maar van de tweede paasdag.
Oe paashazen
voor hen stond er ranja en koffie
klaar. Na ongeveer een uur zoeken was daar op beide velden
dan ook het "gouden" ei gevonden.
Bij de kinderen tlm S jaar wa s
Lotta La Bastide de gelukkige en
bij de oudere categorie was de
eer voor Rink van de Berg. Deze
twee gelukkige winnaars kregen
van de paashaas een kado uitgereikt.
Voor alle aanwezige kinderen
hadden we een lekkere chocolade paasei meegenomen. Na afloop va n deze traktatie en een
dankwoord aan de familie Werkman, voor het beschikbaar stel - Op het land van de familie Werkman lagen zo 'n 160 eieren verstopt,
len van het land en de koffie. ging (Foto: Margriet de Haan]

In het Trefpu nt waren ondertussen 33 men sen bijeengekomen
voor het notenschieten; 19 volwassenen en 14 jeugd. Onderleiding van Roelie Dijkema en Jakob
vd Woude werden er veel noten
geschoten , Na een spannende
strijd tussen Renger de Vries en
Henk Tammens nam Henk de
nieuw ingestelde wisselprijs mee
naar huis.

Pasen
Op tweede paasdag kwam de zon
te voorschijn. Precies op tijd voor
de paasactiviteiten in Thesinge.
Voor 32 ki nderen werd in de peuterspeelzaa l een paasverhaal
voorgelezen. Daarna gingen ze in
S tuinen eieren zoeken en spelletjes spelen, (Tekst en foto: Desiree

(Tekst: Desiree Luiken, Foto: Henk
Tammens)

Luiken)

(Tekst: Hilfie Raamakker. Foto: SiebKlaas Iwema]

Neuten schaiten 50+: Op dunderdag 1 april - nee, gain aprilmop konden de SO-plussers weer in de
boan. 23 mensen kwammen der
opdaogen: oet Gaarmw61. Thaisn,
Ten Boer ..... mor ook oet stad. t
Is n gezellege bourel; t gait zoas
altied om de lol, en nait om de
spiekers. Aaltje Stainhoes wordt
oetainlek eerste met + 68 punten,
Rika Boer twijde met + 62, Jo
Raainders daarde met + 61 en
Wietske de Vries vaairde met +
60. n Hal verschilmet delèsten: dij
schoppen het tot - 122. n Koegel
ken roar rollen...

Op Paasmaandag is er noten
schieten in dorpshuis De Leeuw.
Er komt een mooie gemêleerde
club Garmerwo ldenaren op af.
Voor de kinderen is er te wei nig
deelname om een eigen wedstrijd
te spelen, maar gelukkig mogen
ze gewoon meedoen met de groten. Waarbij ze natuurlijk wel iets
dichter bij de noten mogen staan.
Na gezellige gooirondes wordt
Eitje van Huis de winnaar bij de
groten en Bas van Geflen bij de
kinderen.

Pauline Benneker.
(Tekst en foto:Sleb-KlaasIwema)
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De prins van Oranje
De Prins van Oranje, hij is van rond 1880
Het Hemeltje glimt weer frisblauw en prachtig
De hardhouten windpeluw en korte spruit
De herstelde Burgemeester springt er ook weer uit
Grenen rinkel/atten, daar bovenop riet
Een ieder die straks het duifje op de wipstok ziet.
U denkt natuurlijk dat ik een gedicht uit een bundeltje tse eeuwse bespiegelingen heb geplukt.
maar dit is enkel een opsomming
van het poëtische taalgebruik gehoord op het terrein van Molenbouwers Doornbosch. Tegen de
tijd dat dit artikel geplaatst wordt.
is de skyline van Thesinge weer
als vanouds; dan zien wij weer
van ver de wieken van Germania.
maar dit keer zelfs draaiende.
Op een (nog) koud e maandagavond zijn we met een groepje uit
Thesinge en Ten Boer (oa. wethouder Janny Zwerver en bouwkundige Anne Wieringa) tegast bij
Anne Doornbosch, molenbouwer;
we komen kijken hoe het er met
Germania voor staat.
De kap, nog zonder riet maar met
een nieuw geraamte van lalten
(de 'rinkellalten') lijkt op een omgekeerde boot in aanbouw, Heel
veel van het houtwerk is vervangen; je hoeft maar naar het ontzielde geraamte van de oude kap
ernaast te kijken om te weten
waarom, Op sommige plaatsen is
het hout zo rot en vergaan dat je
er met weinig kracht stukken af
kunt breken. Alleen de as ('De
Prins van Oranje') is onbeschadigd en rust op ondersteunende
balken van minstens 40 cm doorsnee.

Anne Doornbosch is de derde in
een generatie van molenbouwers;
trok zijn vader nog met gezin het
hele land door om op locatie aan
molens te werken, Anne heeft in
Adorp de beschikking over een
vaste loods en een fors terrein
eromhee n om reparaties aan
molens uit te voeren. Meestal gaat
het om onderdelen, een enkele
keer komt een hele kap (zoals van
Germania) naar zijn werkplaats.
Momenteel hebben Anne en zijn
vader (die deels nog meewerkt in
het bedrijf) samen met een aantal
vaste werknemers vier molens in
reparatie. Enige vertraging is opgelopen wegens de lange vorstperiode; toen kon er geen hout
verzaagd worden, Een pretje om
dagelijks indiekou buitenaan een
kap te werken is het ook niet.

Hij is er weer! (Foto: Menco van der Berg)

de achterkantvan demolen schuin
naar boven steekt) een duifje, het
handelsmerk van deze familie
molenbouwers. We zien een dergelijk duifje op de molen van Adorp
naast het terrein dat streng lijkt
toe te kijken hoe ergewerkt wordt.

Naast de kap liggen de immens
lange wieken, van gegalvaniseerd
staal (ruim 19 meter lang, twee in
één stuk), groen gespoten, Het
zijn de allermodernste wieken, de
verwachting is dat ze wel een aantal generaties lang meegaan. De
Het einde van de restauratie van nieuwe maalstenen zijn in bestelde Germania komt in zicht. Het ling ; twee van zo'n 1200 kilo per
schilderwerk kan beginnen, er stuk. Het is de bedoeling dat onze
komen nieuwe luiken en dan kan molen weer voll edig 'maaIvaarde rietdekker een laag van 30 cm dig' opgeleverd wordt. Helaas zal
op de kap aanbrengen. Als alles er bij Simon (Agrishop)geenspeltgoed gaat, wordt de kap in de pannenkoeken mix 'Germania' in
laatste week van april op een die- de schappen komen te liggen; de
plader gehesen om weer terug hygiëne regels voor consumptie
naar Thesinge te keren. We krij- meel zijn zo streng dat de maaIopgen er 'zomaar' anderhalve ton bij brengsten van Germania alleen
want de nieuwe kap weegt tegen geschikt zullen zijn voor bijvoorde lOton. Straks prijkt er bovenop beeld veevoer. Het zal van de
de wipstok (die lange stok die aan toekomstige molenaar afhangen

de volgende voorbeelden:

We gaan gezellig met z'n allen de
kerstboom versieren - Eem boom
Is er va navond ook iets leuks op opzet'n .
Hé, doe niet steeds zo vervelend,
de televisie? - Is d'r wat veur?
Volgens het weerbericht blijft het zeg - Moak mie eem flauw, hee.
de hele week regenen - Ze wol'n Bedankt voor de moeite, hoor, ik
reeg'n heb'n,
red me verder wel - Eerst beIk hou zielsveel van je en zou je dankt.
Het Gronings is officieel geen nooit willen missen - Loopst mie Nou, als u dat voor mij zou willen
doen dan héél graag - Mag wel.
taal maar een dialect. Toch heeft nait in de weg,
het Grunnegers - in tegenstel· Nee, dank u wel, ik heb echt heer- We zullen ervoor zorg dragen dat
alles in orde komt - Ken wel eem,
Iing tot andere dialecten - be- lijk gegeten - 'k bin zat.
paalde kenmerken die het ver- Nou, ik vind het resultaat werkelijk Kan ik u soms alvast iets te drinheffen tot meer dan een 'ge· fantastisch, echt niet te geloven - ken inschenken? - Hest ook bewoon ' dialect. Een daarvan is Kon minder.
lang bie 'n borrel?
datdevolksaard erin doorklinkt. Deze meneer is afkomstig uit de De vriendelijke groeten, tot ziens
Het is dus een streektaal die de stad Groningen - Is ain oet Staad. en het allerbeste verder met u aard en gemoedsrust van de Wat zie ik, heb je een nieuw T- Moi.
streekbevolking treffend ver- shirt gekocht? - Hest ja nij mouwwoordt, zoals mag blijken uit hemd .
Fredje Bouma

Mag wel. ..

4

wat en hoeveel er gemalen zal
worden, maar dat ze weer gaat
draaien en malen is zeker,
Als de kap er weer goed op zit en
de molen is maalvaardig zal tot
slot het voegwerk vernieuwd worden, zodat de hele molen er als
nieuw komt uit te zien.
En dan is het aan het dorp om de
mogelijkheden van de molen uit te
buiten, Exposities, kinderfeestjes,
maaldagen met rondleidingen;
veel is mogelijk, en vele handen
maken licht werk. Er is dus een
grote behoefte bij de Vrienden van
de Molen omdekomende tijd veel
leden te werven en op te roepen
tot creatieve ideeën voor het gebruik van Germania.
Mocht u geen flyer hebben ontvangen ten tijde van de aankomst
van de kap en u bent geïnteresseerd om mee te denken of
Vriend(in) van de Molen te worden, neem dan contact op met
Henri Zuidinga ( 050 3024236).

Karline Malfliet

"De Soos"
De klaverjasavond in april heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
Delta van der Molen
5618
Bert Buringa
4719
Kees Wierenga
4564
Wilma Tammeling
4541
De volgende keer is op dinsdag
11 mei, aanvang 20.00 uur, in
dorpshuis De Leeuw. Liefhebbers
zijn van harte welkom.
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sanitair en verwarming
MAANDAGGESLOTEN

Dames & Herenkapper
zonder afspraakl

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

DI NSDAG TlM VRUDAG : 0 8.45 · 17 .45 UUR
ZATERDAG: 01. ]0·15.00 UUR

T (050) 5493950 - M 06 53729 369

Lindenstraat 1 - Ten Boer

AGRISHOP

V ISHANDEL
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divers in groenten & fruit
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Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen

•
•
•
•

LEVERAN CIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

~

scharreleieren ~
"lees
boerenzulvel
salades & rauwkost

• brood

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

All RID DE LEEU W
1 H ESINGE. (05 0) 3 1 4 7052

Goed ~n gezondVBn d~ ~"'ngrond

Rioo/service

terk in senioren fauteuils

VAATSTRA B.1/.
rioo! ontstopping
riool reiniging
csmete-inspectie
Verbindingsweg 19
978 1 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

rioof inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

Dorpsweq 1 Garmerwolde
Tel.(050) 4042921 /5418462
Fax (050) 4042922

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.
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WONI NGI NRICHTING
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Oetvinden is mien hobby
WWK uit Thesinge had dit jaar gekozen voor een blijspel nl.
"Oetvinden is mien hobby". Willem en Grietje Mulder runnen een
garage, maar dat loopt niet zo goed. Het is een stuk uit deze tijd,
want ze hebben een "swaart waarkende Poolse" in dienst, Kasimir. Om de garage aan werk te helpen, maakt Kasimir de banden
van auto's kapot. De ambtenaar van de sociale dienst komt
regelmatig controleren. Dan wordt Kasimir omgetoverd in een
oud vrouwtje, zodat de ambtenaar weer bot vangt.
Willem wil uitbreiden, maar als hij
bij de bank aanklopt om geld, krijgt
. hij niks. De bankdirecteur ziet hem
liever vandaag dan morgen failliet
gaan.
Wietse, de kostganger van de familie, is uitvinder. Vooral zijn uitvinding van een bijzondere stoel
levert veel gelach op. Als je erop
gaat zitten wordt de stoel eerst
heel heet, later ijskoud en op het
laatst krijg je een stroomstoot,
zodat je steeds omhoog wipt.
Als de bankdirecteur weer eens
op bezoek komt. ziet hij een stofzuiger op de tafel staan met allerlei slangen eraan, waarmee je
volgens Wietse gelijk je haar kunt
drogen als je aan het stofzuigen
bent. Grietje maakt de bankdirecteur echter wijs dat je hiermee de
uitlaatgassen van auto's kunt opvangenen dan dat weer als brandstof kunt gebruiken. De uitvinding
van het jaar.
De bankdirecteur denkt dat Willem de uitvinder is en dat hij er
patent op gekregen heeft. Hij ziet
het grote geld al binnen stromen.
Willem kan ineens net zoveel geld
krijgen als hij hebben wil. Ook de
wethouder werkt nu volledig mee.
Willem snapt er niets van. maar is
erg blij . De contracten wo rden
getekend en er wordt champagne
gedronken op de goede afloop.
Kasimir is omgedoopt tot Poolse
on dernemer.
De ontknoping komt als Wietse
vertelt dat dat van die uitlaatgas·
sen niet klopt en vertelt waar de
stofzuiger wel voor gebruikt kan
worden. De bankdirecteur en de
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wethouder voelen zich vies beetgenomen. Ondertussen zijn er
twee tantes van Kasimir uit Polen
komen logeren. Ze zijn erg op
hemgesteld en hebbentwee oude
sokken vol geld voor hem meegenomen. Nu kunnen Willem en Kasimir samen een bedrijf beginnen
en kan Kasimir een huis bouwen
om er met Paula, de postbode, te
gaan samenwonen.

Eind goed al goed dus
Het stuk wordt vlot gespeeld en
het publiek genoot. Er werd dan
ook veelvuldig gelachen. De twee
nieuwe speelsters Ria Stoppels
en Karen V.d. Bergdeden hetgoed.
Volgens mij hebben de dames
vaker op het toneel gestaan.

HOl,..lengdvan Thesi
esmge....
""

Een aantal weken geleden viel er bij ons een brief aan de jongste
bewoner van het pand in de bus, die begon met de enthousiaste
Roefie Dijkema kreet: HO!!!!!!!! Een initiatief van de Gemeente Ten Boer voor de
jeugd georganiseerd door Kim. Zeven vrijdagavonden, eens in de
maand t/m 19 november een activiteit voor de jeugd in Thesinge,
De laatste uitvoeringsavond van in het Trefpunt nog wel. Eindelijk eens iets te doen in het dorp,
de Thesinger toneelvereniging iets waar de jeugd al herhaaldelijk om vraagt.
WWK werd afgesloten met het in
het zonnelje zetten van de twee Melle kwam heel enthousiast thuis er op 14 mei weinig kinderen zijn,
jubilerende leden : Trieneke van de eerste vrijdagavond (12 dit is namelijk de voorjaarsvakanSchuppert-Plijter en Saskia Vaats- maart), waarop de kinderen een tie!
tra-Holtman uit Thesinge. Beiden graffiti tekening mochten maken .11 juni
zijn ze 25 jaar lid van de vereni- onder leiding van een docent (nee, Zeskamp op het voetbalveldje
ging. Hiervoor ontvingen ze van- niet op de muren van het fietsen- • 10 september
uit de handen van de voorzitter, schuurtje, maar op een stuk hard- Hiphop workshop
Jacob van Zanten, een mooie bos board dat nu trots op Melle's ka- • 15 oktober
bloemen en een zeer smaakvolle mer hangt). Er waren vijf kinde- Tour of Love Bus
taart. Beide dames werden d.m.v ren! De tweede vrijdagavond, 9 • 19 november
een woordje van de voorzitter april, was een cursus zelfverdedi- Cook and Snack
bedankt voor hun positieve inzet ging. Weer kwam Melle enthouvoor de vereniging, zowel in de siast thuis en liet direct zijn geleer- Alle avonden beginnen om 18.30
toneeluitvoeringen als alle rege/- de afweertechnieken zien. Er wa- uur en duren tot zo'n 20.00 uur.
zaken hier om heen. (Foto: Andries ren drie kinderen!
Kom op, jeugd van Thesinge; zo'n
vd Meu/en)
kans komt er voorlopig niet weer!
Wat is er aan de hand met de Kom op ouders, misschien heeft
jeugd van Thesinge? Zijn ze niet Uw kind een kleinduw1je nodigom
los te weken van het schoolplein daarna forever enthousiast te zijn.
ofde spelletjes computer? Of heb- Als ditinitiatief voor de jeugd doodben ze simpel de brief gemist? Er bloedt, is de kans klein dat er
moeten zo'n 20 tot 30 kinderen binnen afzienbare tijd weer zo'n
aangeschreven zijn!. Voor wie het initiatief van de gemeente volgt.
gemist heeft en toch misschien
wel enthousiast (geworden) is, Voor opgave, nadere informatie
volgen hier nog even de data van etc. kun je contact opnemen met
de komende bijeenkomsten:
Kim: Tel 06 522 333 78
k.ensing@ mjd.nl
.14 mei
http://jongerenwerk-kim.hyves.nl
Panna toernooi
(Kim: laat je niet ontmoedigen als
Henk Busscher

Nellian Dijkema & Anna Poppink

haarstudio

uitvaartverzorging en -begeleiding

salitai

Bovenrij gerweg 19 9797 TDIh esinge
O?\' 1021731 of 065376711.2
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Voor motor, bromfiets
affiets naar

Herenkapper
mét afspraak!

10501 3022151
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MOTORHANDEL

~ SCHILDERS v.o.f.
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Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
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G.N. Schutterlaan 28
9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

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

• Elektra • Gas • Water •
I

e.v.•

Zink. Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. V.d. Veen - Kolham - T (OS98) 393S04

~I FUTSEMA
',,- ~

I

Sierbestrating

Showterras 3000 rn
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (OSO) 313 86 00

Molenweg27
9797 PS Thesinge

r, 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 - 3025168

www.jellevanderveen.nl
7

voorjaarsvergadering DorpsbelangenGarmerwolde
De voorjaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde op maandag 22 maart 2010 wordt bezocht door slechts 36
personen. In zijn welkomstwoord heet de voorziller de nieuwe bewoners speciaal welkom ; veelal worden deze mensen ook meteen
lid van Dorpsbelangen.
Verder vraagt hij aandacht voor
de Roefeldag op zaterdag 26 juni
van 09.00 tot 12.30 uur; 's middags is er een grote kunstmarkt.
En deburgerschouw. De gemeente is op zoek naar drie vrijwilligers
uit Garmerwolde die medio meil
juni 2010 deopenbare ruimte (wegen, paden. bankjes, groen ...) in
ons dorp aan de hand van een
vragenlijst willen beoordelen. Op
31 maart is er een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis.
De VGD is bezig met het inventariseren van 'smnmroutes', Het is
de bedoeling om een route van
zo'n 15 tot 25 kilometerten noordoosten van de stad door Garrnerwolde, Thesinge en Ten Boer in
kaart tebrengen. Wie heeft zin om
hieraan mee te werken?

jaar met veel activiteiten. en geweldig verwoord.
De drie aftredende bestuursleden
Ympkje Westerdijk, Herman Huiskes en Gerrie Zeedijk worden alle
drie per acclamatie herbenoemd.
De subsidieaanvragen over 2009
kunnen nog tot 1 juni worden gedeclareerd ; nieuwe aanvragen
moeten vóór 1 april binnen zijn.

overlast op het gebied van geur
altijd direct bij de provincie, maar
ook bij de klachtenlijnvande RWZI
en/of Swiss Combi. Snelle melding bevordert een goede monitoring!
De overlast over licht is drastisch
teruggebracht.
Bij de transportbewegingen bleek
het vaak om geurproblemen te
gaan. Swiss Combi doet momenteel elders onderzoek naar het
terugdringen van geur en geluid.
Als ze effect hebben, worden ze
hier ook toegepast. Meld altijd de
klacht bij het bevoegd gezag I De
werkeli jk gemelde klachten blij·
ken laag.
De inpassing van de zuivering
gaat sowieso door; indien mogelijk wordt debeplanting gekoppeld
aan het dijkpark. Omdat de plek
van het bankje te gevaarlijk blijkt.
zal deze wat verder van het Eemskanaal worden geplàatst.

En dan is het woord aan Fred
Klein Walthuis over de RWZI.
De samenstelling van de Klankbordgroepisgewijzigd: Henk Vliem
wil er graag uit (hij heeft het te
druk) en Reint Hoving plus iemand van de gemeente Ten Boer
komen erweer in. Ook Swiss Combi doet nu mee; op de laatste
vergadering van de klankbord groep hebben ze een presentatie
Gerrie Zeedijk slaagt erin om in gegeven over het systeem: open
tien minuten de keurig opgemaak- of gesloten. Het blijkt een geslote notulen van de najaarsverga - ten systeem te zijn. Er waren geurdering voor te lezen. Marian Baar- problemen door problemen in hun
da neemt het Jaarverslag 2009 systeem, deze zijn inmiddels ver- Ter vervanging van de WWK's
voor haar rekening: een roerig holpen. Dringend verzoek: Meld (motoren, gashouder, tijdelijke
bouwketen bij de nieuwbouw, renovatie slibvanger) zullen er projecten in de kranten worden aangevraagd. Eind juni komt er een
aparte voorlichting over de Wet
Milieu. Hiervoor krijgen alle mensen in Garmerwoldeplus demensen aan de overkant van het
Eemskanaa l persoo nlijk beo
richt.
Er is een haalbaarheidsonderzoek met een aantal boeren
gaande over een eventuele biovergister achter de zuivering. Het
is helemaal nog niet zeker dat ie
er komt; er zal ook een bestemmingsplan voor moeten worden
aangevraagd .

Dorpsentree
De dorpsentree nadert
zijn afronding; de officiële opening gebeurt
op 30 april door buro
gemeester Van de
Nadort. De aanwezigen mogen een
naam kiezen; we hebben keuze uit de volgende
tien mogelijkhed en: Prins
Hof, t Hof. Appelhol, Hendrik Wester Hol, Gsrrnergaard, Dorpswegstreekje, Dörpshof, Garmerhof. t Begun en Reu-
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delhouk. Op 30 april wordt de uitslag bekend gemaakt. (De mooiste namen komen tijdens de nazit
bovendrijven: t kampke, kwedelhoukje, reudelhörn, reudelstee,
tjaauwelhouk ... Helaas doen deze
ideeën niet meer mee.)

Rondvraag
In de rondvraag komen de vol gende zaken aan bod:
• het doortrekken van het fietspad naar Ten Boer langshet Eemskanaal wordt meegenomen met
het dijkpark.
• De kas van Ritsema wordt wellicht afgebroken; waa rsch ijnlijk
krijgen ze een vergunning voor
een stoeterij (fokkerij).
Tot slot spelen we het spel "Petje
op, petje af", onder leiding van
Wim Moltmaker. Carel Hazeveld,
Pia Paps en dhr. Hollander blijven
het langste staan en bemachtigen
een leuk presentje, aangeschaft
bij deplaatselijke nering (Brug 10,
Spijker en Agrishop). Ook de prijs
voor het origineelste hoofddeksel
gaat naar Carel voor zijn mooie
Viking creatie.
Hillie Ramaker-Tepper

Het hoofddeksel van Hillie Ramaker. (Foto: Sieb-Klaas /wema)

Webstede

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
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Uw uitstraling : ons werk!
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,
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dat bij u pastl
•

•

Rijk sweg 83
9791 AB Ten Boer
T(050) 3021 71 5
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Voor Brood-Koek en Banket,
in Garme rwolde en Thes inge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.
• de nieuws te generaties glazen . s upc rlic ht en ultrad un

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Boekholt - Hensbroek
Br illen - Co ntactlenzen - Hoorto estellen
WinRe[centru m Lewenbor q
Kaju it 285 - 9733 CV Groninçen
Telefoon /Fax (050) 5490549

Koopmansplein ]i . mi MA Ten !oer
OIO J022!9l · www.bobtweewielerlnop.nl
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Lopend eten

Uitde
brand
Ruim 1,5 jaar na de verwoes·
tende brand op de 'Beukenhoeve' kan de draad weer opgepakt
worden. Roelof en Leonie Bus
hebben ontzeIlend veel werk
verzet om het bedrijf en het
mooie woonhuis weer op te
bouwen.
Reden voor een feestje! Daarom
was op 2 april een 'open dag'
georganiseerd om met fami lie,
dorpsgenoten en relaties de wederopstanding te vieren. In degrote en optimaal ingerichte stal met
daarin de allernieuwste apparatuur stonden leveranciers en andere relaties zoals CR Delta, Rabobank en Oudman Mechanisatiebedrijf broederlijk naast elkaar.
De gezelligheid concentreerde
zich vooral rond de uitstekende
catering met tussen de middag
een heerlijke nasischotel.

Iedereen houdt van lekker eten.
Verandering van spijs doet
eten. Twee waarheden als een
koe, maar hoe die te combineren? Heel simpel : door bij el·
kaar de benen onder de tafel te
steken. Dat geeft bovendien
een gevoel van saamhorigheid
en gedeelde smart. Kom daar
maar eens om in deze lijden
van crisis en ellende. Maar geen
nood.
En de koeien ? Ach ... die vonden de mensen interessant, maar
herkauwden er verder vrolijk op los; soms liggend in de ligboxen, soms
aan het voerhek. Want ja, om vijf uur werd van hen wel weer melk
verwacht ... (Foto: Sieb-Kfaas fwema)

•
•
•

De belangstelling was groot en
zo'n 600 mensen hebben een blik
kunnen werpen op het nieuwe
onderkomen van de koeien, kaltjes, drie paarden en een stier.
De familie Bus kan hiermee een
hectische periode afsluiten en wij
wensen hen veel succes met het
bedrijf.
Aryan de Leeuw

•
•
•
•
•
•
•
•

NB .:
De stacaravavan ls nu te koop!

Schoenmakerij
Sleutelsërvice

er plannen zijn om vlak bij Garmerwolde een grote kippenschuur te
gaan bouwen?
de Historische Commissie Garmerwolde een aantal films en dia's
van de hr. E. Havenga heeft gekregen?
daarop Hanengevechten, vijf mei optochten enzovoort van vijfendertig jaar geleden op staan?
de commissie hem hiervoor dankl?
zij dit soort schenkingen altijd zeer op prijs stelt?
bij de Agrishop postzegels te koop zijn met daar op een afbeelding
van de Agrishop?
er met het mooie weer weer veel gevist wordt in het Maar?
dit hartstikke gezellig is?
er helaas regelmatig troep blijft liggen?
bewoners van de Dijk een dringend verzoek doen aan de vissers
om de troep op te ruimen als je weggaat?
we dan met z'n allen een lange, mooie en gezellige zomer tegemoet
r
I
kunnen gaan?

~~~~~~pt!:!;~"f~
M e ch an i s a t i e b e d r ij f

Kajuit 248A
Lewenborg
Groningen

Verkoop en reparatie
landbouwmachines
Gespecialiseerd
in maatwerk
Verkoop en reparatie
tuin en parkmachines
Voor Service en kwaliteit

Ged iplom eerd
schoe nhersteller
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Zoals gezegd: na de feestweek
volgt een folder met nadere irformatie en een inschrijvingsstrook.
Bij voldoende belangstelling zal
waarschijnlijk in september - als
de dagen weer gaan korten - het
Lopende Eetfeest plaatsvinden.
Het project geldt voor Thesinge,
maar we bevelen dit plan van harte aan bij onze vrienden in Garmerwolde. Voorwaarde is namelijk dat je alles lopend af kunt.
Chris/ienHuizingaen TonHeuvefmans

c

Mide:t'eljans

Tel.: 050 - 5410286

Na de Thesinger Feestweek zal in
een huls-aan-hulsfolder een voorstel worden gedaan, dat hierop
neerkomt: je meldt je aan voor het
project 'Lopend Diner'. Op de bewusteavond begeeftiedereen zich
om een uur of zes naar het Trefpunt. Daar wordt onder het genot
van een drankje de groepsindeling bekend gemaakt. Allereerst
vertrek je in groepjes van 5 à 6
man naar diverse panden in het
dorp, waar een voorgerecht wordt
geserveerd. Vervolgens gaat het
in andere samenstelling naar een
ander huis voor het hoofdgerecht,
en later naar een derde voor het
dessert, om tenslotte te eindigen
in het Trefpunt voor de nazit.

Oud man Thesinge BV

T OSO - 302 13 21
F OSO - 30237 17

info@oudmanthesinge.nl
www.oudmanthesinge.nl

Dorpshuis

I "DE LEEUW"
I
Voor:

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Expositie
FotoGroepGannerwolde
en Garmerwoldenaren

t

Op zaterdag 15 en zondag 16
mei van 10.00 tot 18.00 uur exposeert de FotoGroepGarmerwolde voor de 10e keer in de
13e eeuwse kerk van Garmerwolde met wederom prachtige
fotobeelden gepresenteerd
door 7 fotografen. Ook zal er
fotowerk van oud-leden worden geëxposeerd.
De wichter aan het 'spieker s/oagen '. (Foto: Sieb-Klaas /wema)

De bewoners van Garmerwolde
worden verzocht om ook fotowerk
in te gaan leveren vanaf het formaat 13x18 cm. Dit fotowerk zal
ook worden gepresenteerd.
Op vrijdag 14 mei des avonds om
20.00 uur zal deze expositie worden geopend door de burgemeester van de gemeente Ten Boer de
heer N.A. van de Nadort. Op zaterdagmiddag 16 mei is er om 15.00
uur een lezing door fotograaf Karol
Vaszlovsky bekend van de fotozaken Vaszlovsky in Groningen en
Winsum. Deze lezing is ook interessant voor mensen die alleen af
en toe, of met het mobieltje, aan
het fotograferen zijn. Alle evenementen zijn gratis te bezoeken.

'
,
.
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De vonken vliegen eraf!

Moi, Sieb-Klaas
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Gaykingast raat 32
979 1 eHTen Boer
T (0 50) 3021488

Niet alleen voo r voeten
Kwalitatieve damesmode voor~en betaalb are prijs

Klant-, kind- en
rolstoelvriendelijk

Prunusstraat 51 Se'lwe;d - Groningen- T 050 - 5736989

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

Josje
BEENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE

zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven. Klepelmaaien.
Grootpak persen. Grondtransporl.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
I .•• r.... t...."
Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

Zondag 2 mei is er een oecumenische dienst in de feesttent in
Thesinge. De leiding van deze
dienst is in handen van Wybren
Epema en Louis Hilbers en organist is Gerbrand Medendorp.
Het Zuid-Gronings Gregoriaans
koor o.l.v. Ton Tromp zal voor
en met ons zingen.

De aanvang is 10.00 uuren iedereen is van harte welkom. Er is ook
kinderoppas.
De toegang is natu urlijk vrij; wel
wordt er een collecte gehouden
Vrijdag 9 april: Kroegavond in De Leeuw, georganiseerd door de voor Oxfam Novib die o.a. arme
Feestweekcommissie. Er is een gezellige club jonge mensen mensen in Cambodja helpt d.m.V.
aanwezig ; een paar zijn lekker aan het 'pieltje gooien', terwijl microkredieten. Deze collecte
anderen druk aan het 'spieker sloagen' zijn; als je mis slaat, wordt van harte bij u aanbevolen.
Na afloop is er voor iedereen een
vliegen de vonken eral!
kop koffie of thee.
Eris een lekkere en gezonde rivaliteit tussen dewichter en dejongens.
Tot zondag 2 mei!
Als deheren klaar zijn, mogen ze demeiden helpen. Dat doen ze maar
De organisatiecommissie
al te graag. De 'sjoelbrikken' worden opgeborgen en de lootjes voor het
Rad van Fortuin te voorschijn gehaald. Ook dat is geslaagd: bij het
winnen van 'n prieske' wordt meermalen hartelijk gelachen om een
rake opmerking uit het gezelschap. En zo is het zo maar weer een
nieuwe dag, na een geslaagde gezellige avond.

Auke G. Kuipers
FotoGroepGarmerwolde

o ' •

Oecumenische
viering
zondag 2mei

dèwinkel voor ol uw
Ondergoed- lingerie
Beenrnode -Badmode
Nochlmode &
Damesmode moot 36 t/m5B

Bel ons of kom langs op hel
Koopmans plei n 6 Ten Boer
T (050) 3023888

deskundigadviesaltijd aanwezig
Winkelcentrumlewenborg
Groningen
Tel./Fox(050) 541B995
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Agenda
Vrijdag 30 april ttm woensdag 5
mei
Thesinge; feestweek "Meziek in t
Dörp"
Zaterdag 1 mei
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
Zondag 9 mei
Garmerwolde: 19.30 en 20.45 uur:
Muziektheater 'Groeten uit mijn
wereld' opgevoerd in een camper. Ma ximaal 8 personen per
voorstel ling. Reservering zie:
www.groetenuitmijnwereld.nl.
Vrijdag 14 mei
• Trefpunt Thesinge: 18.30
20.00 uur: Jeugdavond : Panna
toernooi. Komt allen!
• Kerk Garmerwolde; 20.00 uur:
Opening expositie Fotogroep Garmerwalde
Zaterdag 15 en zondag 16 mei
Kerk Garmerwolde: 10.00 - 18.00
uur: Expositie Fotogroep Garmerwalde
Donderdag 27 mei
ANBO Fiets-puzzeltocht voor iedereen; start 09.30vanaf het Buurhoes in Ten Boer. Opgeven bij
Dirk Kuipers, tel. 050-302 24 76
Vrijdag 28 mei
Kerk Garmerwolde: 20.00 uur:
zangavond GMKG met Liza Santanera. Toegangskaarten à 5.bij Wi ny Remerie, tel. 050-541 96
30 en in de Agrishop.
Zaterdag 29 mei
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Ophalen oud papier
Zondag 30 mei
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde: Fietstocht met aansluitend een

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatiede redactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind-redaclie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 . 050-3023352
9797 PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050-5411 019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,50 p.j.
Bij automatische incasso € 11.55 p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op inlernet:
www.garmerwolde.net
Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. schutterlaan 16: uiterlijk dinsdag
18mei vóór 18.00 uur.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge

Zondag 2 mei
Oecumenische dienst 10.00 uur
in de feesttent Thesinge. Voorgangers dhr. Epema en dhr. Louis
Greelje, Janke, Luuk, Mark en Rikinde "Holtman MPV". (Foto: Myla Uitham) Hilbers.
Zondag 9 mei
Dienst om 9.30 uur in Thesinge.
Voorganger ds. Pol uit Zuidhorn
Donderdag 12 mei
Hemelvaartsdag
maahlld
Dienst om 9.30 uur in Thesinge.
Voorganger
dhr. Epema uit Gro- ,
In de afgelopen weken heeft de redactie contact gezocht met
onze adverteerders. Soms ging dat contact per telefoon maar ningen
meestal gewoon even langslopen. En dat dan met de vraag: ga je Zondag 16 mei
weer een jaar in zee met de Gee &Tee? Gelukkig voor onze krant Dienst om 9.30 uur in Garmerwolde. Voorganger mw. Hjemstra
heeft ruim 90 % positief gereageerd.
uit Groningen
• Gratis op te halen:
Zondag 23 mei - Pinksteren
een imperiaal (met rol) voor een Er zijn een paar adverteerders Rekeningen
Ford Transit. Info: 050 5493950 gestopt, maar er zijn ook twee We zijn van plan om begin mei de dienst om 9.30 uur in Thesinge.
nieuwe adverteerders bijgeko- rekeningen uit te sturen. Tevens Voorganger ds. Hoekstra uit Emof 06-53729369.
men: OtoMoto·Noord uit Ten Boer starten we dan de automatische men.
en Webstede uit Thesinge.
incasso bij die abonnees (ruim 90
• Aangeboden :
heeft u 's avonds een keer oppas En, zoals u ongetwijfeld opgeval- %) die ons daarvoor toestemming
nodig ? Tessa Eijkelenboom uit len is: gedurende het afgelopen hebben gegeven. Begin juni verAlle gevers bedankt voor uw
Thesinge (13 jaar) wil graag op jaar hebben we ook Montage- en wachten we dat het merendeel
gift en collectanten bedankt
uw kinderen passen. U kunt haar Afwerki ngsbedrijf R. Wiersma uit van de inkomsten binnen is gekovoor uw inzet.
bellen op 06-5593789 of mailen Winneweer als nieuwe adverteer- men.
De opbrengst 2010 is € 185.der mogen verwelkomen.
naar tessa_nijno@live.nl.
Namens de ZOA hartelijk beKortom: we zijn weer bijzonder
dankt.
tevreden . Onze adverteerders
zorgen wel voor ruim zestig proVriendelijke groeten
cent van onze inkomsten. Zonder GAIIMER & TRESINGER
Mv.
J.
8ijma Molenweg 5
hen dus geen G & T.
EXPRESS

Stoomfluitjes
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Foto van de maand

Van de Redactie

