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Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

36e jaargang mei 2010

10jaar FotoGroepGannerwolde
De fotogroep Garmerwolde is goed bekend in Garmerwolde en omstreken. Veel mensen zijn ook vast wel eens naar een tentoonstelling
in de kerk geweest of bij Frits van der Heide in dewinkel in Oosterhoogebrug. Maar dat deze groep al weer 10jaar met fotografie bezig
is, is eigenlijk wel verrassend. Alle reden om een interview te hebben met een paar leden van het eerste uur, te weten Jan Noordhof
en Auke Kuipers. Voordat het interview begint, ben ik in de gelegenheid om een kijkje te nemen in de kerk om de huidige
tentoonstelling te bezichtigen en die was zeker de moeite waard. Voor mijn lekenogen hingen er foto's van grote kwaliteit. Het is dan
ook te hopen dat er veel mensen geweest zijn.

Auke Kuipers enJan Noordhof. (Foto: Ton Bouchier)

De groep is 10 jaar geleden opge
richt tijdens de voorjaarsvergade
ring van Dorpsbelangen. De aan
leiding was het volgende: vroeger
liepen er langs de Dorpsweg en
langs de meeste huizen aan de
Dorpsweg sloten. Op een gegeven
moment werden deze gedempt.
Van deze gebeurtenis had Jan
Noordhof een reportage gemaakt
en deze werd vertoondop de voor
jaarsvergadering van Dorpsbelan
gen in 2000. Hans Klamer maakte
ook foto's en ook deze werden
vertoond. Auke Kuipers kwam naar
aanleiding hiervan methet idee om
een fotogroep op te richten. Een
aantal leden van het eersteuur zijn
Gerrit ter Veer, Els Knol, Kees
Kwant, Margriet van Bentum en
Eitje van Huis. Het waren allemaal
amateur-fotografen.
Alleen het beroep van Auke had
met fotografie te maken: hij is re
productiefotograaf bij het Nieuws
blad van het Noorden geweest en
lid van fotoclub Trefshot inde stad
Groningen.
Jan Noordhof had als kind altijd al
belangstelling voor fotografie. Toen
hij 17 jaar was heeft hij zijn eerste
camera gekocht;een vierkantebox,
van zijn spaargeld. Hij had een
vriend en die zijn vader was opti
cien en fotohandelaar, Sinds die
tijd maakt hij graag foto's met licht
en glas, wat in zijn werk ook terug
te vinden is.
Auke fotografeert het liefst men
sen, dat is een link naar zijn vroe
gere werk bij het Nieuwsblad. Na
zijn pensionering in de jaren '70

heeft Auke nog veel aan portretfo
tografie gedaan in studio's,

Waarom heeft de fotogroep maar
la leden?
Wij zijn met opzet geen club. Bij
een club zijn allerlei verplichtingen
zoalsstatuten, vergaderingen, con
tributie enz. Wat wij wilden en wil
len is foto's maken en elkaars fo
to's kritisch beoordelen. Van el
kaar leren. Wanneer er meer dan
10 leden zijn wordt het te onover
zichtelijk. We komen één keer per
maand bij elkaar; in het begin bij
iemand thuis, later in Kerkhörn, en

tegenwoordig in het dorpshuis op
de 1e maandagavond van de
maand. Er worden wel notulen ge
maakt; er is geen penningmeester,
maar wel een geldbeheerder. Er
wordt wel een kleine bijdrage van
iedereen gevraagd omdat er geld
nodig is voor de exposities in de
kerk. In onze begintijd viel onze
expositie altijd samen met de lan
delijke orgeldag. We konden toen
gratis gebruik maken van de kerk.
Maar op een gegeven ogenblik
ging dat niet meer samen: dege
nen die voor de orgelmuziek kwa
men wilden luisteren en die voor de

foto's kwamen wilden praten over
defoto's, Het is toen gesplitst, maar
dat hield wel indat erhuur betaald
moet worden aan de Stichting Oude
Groninger Kerken. Hiervoor krij
gen we wel subsidie van Dorpsbe
langen. De kosten die we maken
zitten vooral inde opening van een
tentoonstelling (drankjes, het aan
schaffen van de lijsten enz.),

Wie worden er eigenlijk lid?
Natuurlijk degenen die aardigheid
hebben aan fotograferen. Sommi
gen komen hier en willen wel wat
meer dan alleen kiekjes maken,
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Opening Fototentoonstelling
Op vrijdag 14mei vond de opening plaats van de tiende jaarlijkse
foto-expositie in de kerk van Garmerwolde. Burgemeester Van de
Nadort verwees in zijn openingswoord naar de ontwikkeling van
de fotografie. De allereerste foto dateert uit 1835, maar dat ging
toen wel heel anders dan nu! Fotograferen is kijken: wat laat ik
zien, wat laat ik weg, Op een knopje drukken kan iedereen, maar
niet elk kiekje is een foto! Belangrijke onderdelen zijn: de onder
werpkeuze, opbouw, lichtinval en compositie.

Grnsmaaiers uit Thesinge, verenigt u
Elk begin van het seizoen hikken we er eerlijk gezegd weer een
beetje tegenaan ... het maaien van het kerkhof van de Klooster
kerk. Uiteindelijk doen we het toch weer met z'n vieren om aan het
eind van het seizoen vast te stellen dat het ook dat jaar weer
gelukt is. Dit jaar was het natuurlijk precies hetzelfde. 'Kunnen we
niet een zitmaaier aanschaffen?' Nee, dat is erg onhandig maaien
rond degraven, 'Kunnen we hetgrote stuknaast dekerk niet laten
maaien door een bedrijf?' Nee, veel te hoge kosten.

Namens de plaatselijke commissie van
de Stichting Oude Groninger Kerken,

Pluc Plaatsman

man, Schutterlaan 19 of via de
mail pluc.plaatsman@gmail.com.
Het grasmaaien is al begonnen
dus daar zullen we voor het ko
mend seizoen natuurlijk rekening
mee houden.
Als je je opgeeft krijg je een lijst
met alle medegrasmaaiers in de
poule en de week wanneer jij ge
vraagd wordt te maaien.
Kun je niet dan regel je zelf even
een andere maaier of schakelt
een van de vaste commissieleden
in voor hulp. Natuurlijk kri jg je van
ons een persoonlijke grasmaaier
cursus.

Maar wat we wel kunnen doen is
een grasmaaierpoule organise
ren. Verscheidene mensen in het
dorp hebben ons ooit wel eens
laten weten best een keertewillen
maaien. Als we die mensen nu
eens verzamelen in een poule,
verlicht dat behoorlijk ons werk.
Vandaar deze oproep.
Wie wil er wel een of twee keer in
het seizoen het kerkhof maaien.
Duur van de hele operatie is zo'n
tweeënhalf uur. Benzine en ge
bruik van de grasmaaier is koste
loos!
Aan het eind van het seizoen word
jeén hartelijk bedankt voor jewerk
én krijg je van ons een kleine
attentie.
Je kunt je opgeven voor de
grasmaaierpoule bij Pluc Plaats-

Delta van der Molen

Hoe lang gaan jullie nog door?
Zolang we er nog lol aan beleven
gaan we door en zolang er nog
leden zijn. Het is niet alleen voor
mensen uit Garmerwolde; er ko
men ook mensen uit omliggende
dorpen, zowel jong als oud. Foto
graferen is en blijft een hele leuke
hobby, zowel om te doen als om
naar foto's te kjjken. Foto's zeggen
vaak meer dan woorden...

nieuwste van mij isdat ik een aan
tal foto's op linnen heb gezet. Ze
krijgen dan veel meer diepgang.
Wat de ontwikkeling van de foto
grafie betreft zou iknog wel 25 jaar
willen zijn. Om mee te kunnen
maken wat er allemaal nog komt!'

Wat vinden jullie van
digitale fotografie?
Een hele vooruitgang! Er zijn on
eindig veel mogelijkheden en je
hoeft niet méér op een foto meer of
minderte kijken. Auke: "Je kunt zo
ontzettend veel meer doen. Het

maar weten niet hoe of wat. Hier
leren we van en aan elkaar de
kneepjes van het vak. Wanneer je
er dan nog aardigheid aan hebt,
blijf jeen valt het tegen, ga je weer
weg. Momenteel zijn er acht men
sen lid.Menis vrij inhet kiezenvan
onderwerpen. Alle foto's worden
op klein formaat afgedrukt en dan
beoordeeld. De mooiste foto's zi jn
vaak toevalstreffers, je moeterwel
oog voor hebben en eigenlijk alti jd
een toestel bij je hebben.

Burgemeester Van de Nadort bij een van zijn favoriete foto's: vooral de
achter liggende gedachte spreekt hem aan; voor hetbordje mag je wel
roken, erachter niet... (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Het is de bedoeling om eind juni I begin juli een voorlichtingsavond
te houden omtrent de biologische straat die op het grondgebied
achter de zuivering zal komen. Men is dan al wel begonnen met de
vervanging van de gashouder: helaas nog maar vier jaar oud en
toch al kapot, het bedrijf over de kop en de garantie er net af.

Uiteraard spreekt de ene foto je
meer aan dan de ander, ieder
mens heeft zo zijn eigen voor
keur, maar alle foto's hebben hun
eigen charme.
Zo 'n bijeenkomst is tevens een
mooie gelegenheid om - onder

het genot van een hapje en een
drankje - even gezellig bij te klet
sen met deze en gene. Jong en
oud zijn vertegenwoordigd; kort
om: een breed gedragen happe
ning.

Hillie Ramaker-Tepper

Zuivering

Men moest dus voor een ander
type kiezen en dat betekent ook
dat de grondverankering vervan
gen moet worden, waardoor het
toch nog kostbaar wordt (twee
keer een paar ton).
Er zijn nieuwe WWK's (motoren
die gas omzetten in elektra); deze
werden tot dusver gehuurd, maar
worden nu eigendom.
In augustus moet het klaar zijn.
Helaas zal de zuivering er niet
helemaal genoeg aan hebben en
moet er nog een aparte leiding
van de Dorpsweg (trafo) naar de
zuivering worden aangelegd, on
der andere voorcalamiteiten. Want
anders zou het kunnen dat het
licht minder fel in het dorp en
daarbuiten wordt .. .
Ze gaan binnenkort ook met de
kantine en omkleedruimte (voor
malig hoofdgebouw) aan het ver
bouwen (arbo). Het waterschap
heeft ondertussen rond de zuive-

ring gronden aangekocht voor de
aanleg van het park bij de zuive
ring. Maar misschien ook voor de
vierde trap in de toekomst: de
Effluent Expol Shing (EES), deze
komt voort uit KRW (Kwalitei tRicht
lijn Water) . Deze kan bestaan uit
een soort hydrofilter (rietveld zui
vering) , maar dan model warm
water vloerverwarming . Het kan
ook zijn dat het door middel van
watervlooien gaat; maar dan mag
er geen vis in komen, want die
lusten de vissen weer graag. Ze
hebben thans een proefopstelling
in het klein (d .m.v. bakken) .
Maar dit is eventueel voor in de
toekomst; ze gaan eerst met de
gashouder beginnen ...

Groetjes. Sleb-Klaas Iwema

ps: Het lek inde persleiding ligt bij
Simon van Weerden in het land
(dus aan de Lageland zijde).
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Opening nieuwe dorpsentree plus viering Koninginnedag
De vernieuwde dorpsentree c.q. het fietsenhok werd geopend door de burgemeester van Ten Boer, de heer Van de Nador!. Dit verliep
in drie stappen. Eerst werd het fietsenhok voor het symbolische bedrag van 1 euro overgedragen aan de gemeente; de euro was in
een tegel gelijmd en deze werd aan de penningmeester van Dorpsbelangen overhandigd. Dorpsbelangen vroeg op haar beurt de
burgemeester op de knieën te gaan en de tegel in het voetpad te leggen, hetgeen hij met veel plezier deed. En toen werd het lijd om
de definitieve naam voor de appelhof I t kampke te onthullen; dit bleek "Garmerhof" (een mooi paars naambord).

De fietsenstalling werd voor € I ,-, vastgelijmd in een tegel aan de
penningmeester van Dorpsbelangen overhandigd. (Foto: Siel>-Klaas fwema)

Groeljes, Sieb·Kfaas Iwema

..de ander nat tot achter de
oren. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Polsstokspringen; de ene droog
... (Foto: Sieb·KfaasIwema)

Er zijn verschillende slagen bij
klompengolfspel; oa. de " flop".
(Fora: Siel>-Klaas Iwema)

animo was iets minder: bang voor
een nat pak??? Maar er werd
over én in de sloot gesprongen:
de een met natte tenen, de ander
droog... of nat tot achter de oren.
Toen dit klaar was, gingen nog
een paar mensen van het mooier
wordende weer genieten.
AI met al een zeer geslaagde dag;
op naar volgend jaar 'Konings
dag'?

na verliet hij Garmerwolde en
barstten de activiteiten op het ter
rein van de Garmerhof los. De
oranje draad dit jaar was het bier
kratje stapelen in koppeltjes van
twee: een stapelde op en de an
der gooide de kratjes omhoog.
Man/vrouw/jong/oud... iedereen
mocht meedoen.
Defamilie Moltmakerhadde rnooi
ste gooi (geoefend met lege krat
jes op zolder gooien?) en bereikte
met 22 kratjes het hoogste resul
taat. Een knappe prestatie! Net
toen ging er een Saab Cabrio met
jongeren luid toeterend over de
Rijksweg: de inzittenden hoopten
dat de kratjes door de schrik zou
den vallen ! De chauffeur gaf gas
en krijgt dus over een paar week
een envelop met de groeten uit
Garmerwolde; deze kost dan wel
al gauw zo'n € 30.- !
Ondertussen werden er ook nog
zaken op de Oranjemarkt gedaan
en werd de bbq ontstoken. Er was
een goede afname, want iets lek·
ker warms valt er op zo'n frisse
dag wel in. Ook de slaatjes enz.
smaakten prima. Ondertussen
was de jeugd op het natte zeep
volleybalveld aan het buikglijden
geslagen; de jongere jeugd ver
maakte zich - soms met pap of
mam - met het klompengolf spel.
Allekleintjes kregen na afloop een
cadeautje als beloning.
Toen kwam de zon er nog bij en
dat was dus hèt ideale moment
om polsstok te gaan springen. De

Bierkraqe stapelen: "d'r kan nog
meer bij... ". (Foro:Sieb·Kfaas twema)

Vervolgens werden de ballonnen
opgelaten (helaas zonder naam
kaartje) en rolden we langzaam
de 30 april viering in. Tijd voor een
- eventueel alcoholvrije - borrel,
zowel voor de koninginals voor de
Garmerhof. Aansluitend werd de
vrijmarkt geopend en ook de bur
gemeester ging even kijken. Daar-
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Fietstocht met maaltijd
Fiets mee op zondag 30 mei door onze prachtige omgeving. Dorpsge
noten Kees en Fennie Wierenga hebben speciaal voor deze gelegen·
heid een mooie fietsroute uitgezet. En eenmaal thuis hoeft er niet meer
gekookt te worden: de fietstocht wordt afgesloten met een lekkere
zomerstamppot in het Dorpshuis van Garmerwolde.
• 30 kilometer
• Onderweg koffie/thee
• Inclusief maaltijd
Start/eind: Dorpshuis Garmerwolde
Tijd: Vanaf 13.00 uur
Kosten: € 10,- p.p.
Aanmelden: Het liefst vooraf aanmelden i.v.m. de maaltijd.

Dit kan via een mailtje (info@dorpshuisdeleeuw.nl)
of door te bellen met Marjan Schuttert (050 542 64 69).

Nieuwe bewoners
De famil ie Bats woont in de Bakkerstraat op nummer 4 in Thasin
ge.
Maureen is 7jaar en zit inThesinge op school. Miranda isadministratief
medewerkster bij Tuinland in Assen en Klaasjan is planner bij Elting
Stukadoors/afbouwbedrijf. Miranda en Klaasjan komen beiden uit
Groningen (Vinkhuizen) en hebben de laatste 15 jaar in Garmerwolde
gewoond. Sinds februari wonen ze in Thesinge. samen met poes
Sammie en konijn Guus. (Foto:Myla Uitham)

Nieuwe bezorger voor Garmerwolde
Misschien is het u al opgevallen; sinds maart hebben we in
Garmerwolde een nieuwe bezorger voor de Garmer en Thesinger
Express: Kees Wierenga. Hij heeft de bezorging van uw krant
overgenomen van de kinderen van Van Bruggen. Kees, geboren
en getogen in Garmerwolde, woont samen met zijn vrouw Fennie
aan de Hildebrandstraat nummer 14 (tel. 5416551 ). Hij kan, naar
eigen zeggen, dit klusje er mooi even bijdoen. Hij bezorgt namelijk
ook depost voor Streekpost. Verderis hij actief indeWoningbouw
stichting Wierden en Borgen. Kees zit daar als vertegenwoordiger
van Garmerwolde en Woltersum in het HuurdersPlatform en hij is
2e voorzitter van dit HuurdersPlatform. Voor het overige wordt de
vrije tijd besteed aan fietsen, de klaverjasclub en met voetballen.
Dit laatste tegenwoordig voornamelijk als supporter van zijn klein
zoon die bij de C-junioren van Omlandia speelt. Kees is al een
aantal jaren gepensioneerd. .

Henk Vliem
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Giulio Stefano maakt oa. een
"Damsterdiep met vis". (Foto: Sieb
Klaas Iwemal

Accodamento
aanschuiven
Dorpshuis De Leeuw in Garmer
walde was opzondag 25'april even
in Italiaanse sferen: binnen was er
een Italiaanse middag en ook bui
ten was het prachtig weer. De piz
za's werden in een steenoven van
de familie Stefano gebakken: keu
ze uit zevensoorten b.V. AII'uovoof
de Damsterdiep met vis. De heren
Stefano hadden het er erg druk
mee; op de zelfgemaakte bodems
kwamen diverse ingrediënten, zo
alskaas, tomaat. olijven en paling.
Daarna ging het in de zeer warme
oven (± 300 graden). De middag
c.q. vroege avond was uitverkocht:
aande zes tafels schovenconstant
nieuwe hongerige mensen aan. De
bediening en de makers zullen
nadien ook honger hebben gehad
van het vele werk. Vaak werd er
gezegd: gusto piacevole (smaakt
lekker), inclusief het toetje. En zo
was erweer een geslaagdedorps
huis De Leeuw middag.

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

• Verloren:
Op 5 mei, een babyrammelaar:
wit plastic ring met 6 gekleurde
zgn. sleutels (die op ander speel
goed passen). Waarschijnlijk de
Dijk I Schutterlaan. Tel. 050
3024401.
• Gratis af te halen:
Een heel lief konijn genaamd Ro
bin. Het is een mannetje en hij is 6
jaar oud.
Jekrijgterook een hok van onge
veer 2mlang en 0,60 cm breed en
een inklapbare ren bij . Tel. 06
47770324.
• Schuurverkoop:
Op zaterdag 26 juni van 10.00 tot
16.00 uur houden we een setuur
verkoop I vlooienmarkt (deel in
ventaris boerderij) aan de Noord·
dijkerweg 12. Noorddijk. Van mo
nitor tot fiets, van oud speelgoed
tot meubels, van snuisterijen tot
gadgets, van oud tot hedendaags.
Jan en Delta van der Molen.

"DeSoos"
De klaverjasavond in mei heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Annie Foekens 4940
2. Harm Foekens 4806
3. Henk Vliem 4756
4. Bert Buringa .4664

De volgende keer is op dinsdag
15 juni, aanvang 20.00 uur.
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Gespecialiseerd in
boekenkasten en tafels

Antiek· en meubelreparaties

Bezoekopma. Um vr. na(tel.) afspraak
zaterdags bent udegehele dag welkom

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

Native
English
EDiting
Service

DEFINiSHING TOUCH

rdw@NEEDSer. nl
Tel OSO3024 139
Thesmge

Installatiebedrijf
THESINGE v.o.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T(OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

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

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

Telefoon (050) 302 1957
www.hofstedeschilders.nl

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Paflet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050• 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06·51581046
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U w adres voo r :

financiële
administratie

&
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Inkomstenbelasting

Ludd cstraat 6
9797 PM Thcsi ngc
T (050) 30 11319
F (05 0) 302 1182
M 0651 5337 72
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Showterras 3000 m

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

REINIGINOSSERVICE

Peter Kuil

o Centrale verwarming 0 Waterleiding 0 Electra
o Gas 0 Sanitair 0 Riolering 0 Dak· en zinkwerken

www.jellevanderveen.nl

Thesinge 050 - 302 48 30 I 06 - 303 69 109
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Feestweek 2010: Thesinge op zijn best
Op de warme lenteavond van 29 april gonsde het in Thesinge...de feestweek stond te beginnen. In alle straten werd druk gewerkt aan
de versiering, tot laat in de avond was het getimmer hoorbaar. Aan het einde van de avond lag Thesinge er prachtig en feestelijk bij
en pas rond een uur of 11 werd het stil. Een stilte voor de feeststorm zo bleek later! Want wat is er gefeest die zes dagen. Carnaval
in hetzuiden is er niks bij! We zijnblij dater besloten is om een grotere tentte huren voorhetfeest want hetwas iedere avond stampvol
met enthousiaste en feestvierende mensen. Bont uitgedost was iedereen in de tent aanwezig om feest te maken, van jong tot
oud...heel Thesinge was er. Het programma dat door de wijken is voorgeschoteld was divers, feestelijk en gezellig, met ook een
moment waarop het dorp gepast respect toonde voor dodenherdenking. Wat vooral bijblijft is de inzet, de saamhorigheid en het
enthousiasme waarmee praktisch heel Thesinge deze feestweek georganiseerd en beleefd heeft. De hele week is de sfeer uitstekend
geweest, zonder enig incident en als er hulp nodig was dan was dat altijd aanwezig. Dit is iets waar wij als dorp trots op kunnen zijn
en zegt ietsover de manier waarop Thesingers met elkaar samenleven; met respect voor elkaar en voorhetdorp. Het is mooi om daar
deel van uit te kunnen en mogen maken. We willen nogmaals iedereen bedanken die meegewerkt heeft aan het succes van deze
feestweek en eigenlijk zijn dat alle Thesingers. Het is haast jammer datweweer vijf jaar moeten wachten tot het volgende dorpsfeesl...

Namens de CentraleFeestcommissie Thesinge 20/0,
A/etta van der Neut. Arjan Leijssenaar, Geerten Eijke/enboom en Yvonne vander Weert

Vrijdag 30 april;
HGllandse aVGnd
Na eenvoorbereidingsperiode van
enkele maanden is het dan einde
lijk zover voor de bewoners van
oe MolenweglMolenhornlKerk
straat. De door hun georgani
seerde Hollandse avond is aan
gebroken. Op basis van de ver
kochte pass é-partouts wordt er
een opkomst verwacht van circa
300 dorpsgenoten, gelukkig komt
dit in de praktijk ook zo uit.
De bewoners van de genoemde
organiserende straten hebben de
avond opeen Hollandsewijze aan
gekleed met bij de entree een
origineel Hollandse draaiorgel en
ter verwelkoming krijgt een ieder
een oranjebittertje aangeboden.
Op de avond treedt de bekende
Groningse band Hollands Verdriet
op. Dit blijktachteraf op basis van
de overvolle dansvloer en de en
thousiaste reacties eenprima keu
ze. Zowel jong als oud genieten
zichtbaar van een superavond. De
band weet het publiekop een ge
weldige wijze te entertainen en de
pauzes worden ingevuld door de
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bekende Thesinger discoshow
Puff'n stuff. Gedurende de gehele
avond verzorgen enkele dames in
geheel Hollandse klederdracht de
gasten met typisch Hollandse hap
jes die gretig worden afgenomen.
Als klap op de vuurpijl komt onze
Koninklijke Hoogheidde feestweek
officieel openen.
Als na 01.00 uur de band stopt
met spelen wordt de balans van
de eerste dag van de feestweek
opgemaakt. De conclusie is dat
zowel het dagprogramma als het
avondprogramma naar volle te
vredenheid is verlopen en dat het
enthousiasme van de inwoners
van Thesinge voor de rest van de
feestweek is toegenomen.

Namens debewoners van
de Mo/enwegJMo/enhorn/Kerkstraat.

Arjan Leijssenaar

Zaterdag 1mei; IdGIS
Zaterdag was een bijzondere
dag.. Eerst gingen we met een
groep muzikanten in de achter
bak van Reinders prachtige Sca
nia al spelend door het dorp, de

Lageweg. weer terug en dan door
naar Achter-Thesinge. Dat is echt
volop genieten. Wat een heerli jk
dorps gedoe is dat toch. Buiten
het dorp worden vooral de paar
den door de muziek opgevrolijkt.
Schapen en koeien maakt het al
lemaal niet zoveel uit. Dan zit je
daar met elkaar hoog boven de
weg en omje heen zo'n Gronings
vergezicht. Geweldig.
's Middags waren Irene en ik. on
dersteund door Ida Oomkes voor
het sch minken en Marleen en
Melanie voor de extra ondersteu
ning, druk met het muzikaal
sprookje. De anderen waren of
aan het muziekinstrumenten ma
ken of aan het Djembéen. De pre
sentaties die middag lieten zien
hoe je in korte tijd toch iets heel
leuks op de planken kunt bren
gen. Het spel van de kleuters,
ondersteund door prachtige klas
sieke muziek, was aandoenlijk en
de ritmische klanken van de Djem
béers opzwepend.
De knaller van de dag was natuur
lijk de Idols avond. Toen we lang
geleden met de organisatie van
deze avond begonnen, konden
we niet bevroeden dat het zo'n
geweldig evenement zou worden.
Fantastische deelnemers die een

zeer gevarieerd programma op
de planken zetten. Een presenta
tieduo, Willie Havinga en Edward
Oudman, dat die avond op zijn
best was. Een vierkoppige jury
bestaande uit Loes Poorte, Geert
OudeWeernink, Jaap Alkema en
Arno van der Heyden die, genie·
tend van een ontspannen avond,
eigenlijkalleen maar positieve be
richten had. En 'last' maar zeker
'not least' een zaal vol enthou
siaste toeschouwers. Iedereen die
aan deze avond meedeed speel
de een hoofdrol en dat met elkaar
maakte het een avond om niet
snel te vergeten. En wie ging er
met de Oscar vandoor ... Karline
Malfiet. Zij zong geheel in stijl het
nummer 'Me and Bobby McGee'
van Janis Joplin. DeOscar is haar
van harte gegund.
Heel erg bedankt allemaal voor
jullie inzet. En we zijn het hele
maal met de jury eens die ons
allen als volgt complimenteerde:
, Ik wil jullie, mede namens de drie
andere juryleden, hartelijk dan
ken voor de bijzonder fijne avond.
Het prachtige bloemstuk staat
prachtig op mijn grote tafel in de
kamer. Ik ga er bijna van naast
mijnschoenen lopen; gelukkigwo
nen we in Groningen, dus op-



scheppen is niet gepast, hooguit
een opschepje voor de deelne
mers ende perfecteorganisatieen
de enige presentatie (we hebben
ons gek gelachen), de techniek en
de prachtige lokatie. Heel veel suc
ces en plezier met de rest van de
feestweek met jullie leuke thema
muziek! Groet Loes Poorte.

Namens hel Schutter/aancomité.
Pluc Plaatsman

Maandag 3mei;
Woodstock aan hetMaar
(uhm . . . in de tent)
Het was er allemaal: de India
katoenen jurken, de wilde shirts,
de lange haren, de sjaaltjes, de
kralen en de roze zonnebrillen .
Iedereen zag er werkelijk schitte
rend uit op maandagavond tijdens
de woodstock-avond op 3 mei.
Aan het eind van de avond lagen
er kindertjes te slapen op de ma
trassen, terwijl de ouders nog druk
aan het swingen waren. Alsof we
terug waren in de jaren zestig!

Zaterdag 24 april waren inwoners
van de Dijk en Singel al druk aan
het versieren : er verrees een
poort, er werden borden geschil
derdmet bloemenen leuzen (don't
worry be hippie, love rules etc) ,
vlaggetjes werden opgehangen,
en erwerden boxen langs de hele
Dijk geplaatst waaruit je de hele
feestweek lang overdag muziek
kon horen uit de jaren '60. Ook
voor de verlichting werd gezorgd:
ieder huis aan de Dijk kreeg een
gekleurd lampje en er waren al
weken lang potjes gespaard om
tijdens de feestweek een lange rij
brandende waxinelichtjes langs de
Dijk te hebben. Voor de ramen
hingende (bijna) origineleWoods
teek-posters. Mensen zouden met

muziek en licht naar het feestter
rein op de ijsbaan 'gelokt' worden.

Zaterdagmorgen 1 mei zouden
we de ijsbaan gaan versieren.
Kleumend keken we elkaar aan:
het was nu al ijskoud en de voor
spellingen waren nog somberder.
We voorzagen al muzikanten met
bevroren vingers en bezoekers
die het na een kwartier voor ge
zien hielden. Ons mooie ijsbaan
festival kongewoon niet doorgaan.
Maar niet getreurd: gelukkig kon
den we gebruik maken van de
feesttent. Lekker warm en droog.
Met partytenten, lappen, matras
sen, lampjes en niet te vergeten
muziek hebben we maandagmor
gen en -middag de tent versierd
en teruggebracht naar de hippie
tijd.

De eerste jonge hippies versche
nen al vroeg. Aan het begin van
de avond versierde een groep
prachtig verklede kinderen een
meiboom. die op hetweilandnaast
de tent werd neergezet, waarna
de linten kunstig om de paal ge
draaid werden. Dat verliep licht
chaotisch, maar het was wel ge
zellig en het zag er leuk uit. Don't
worry.

Rond negen uur begon de tent vol
te stromen. En voller en voller en
voller... We dachten vooraf nog: 't
is maandagavond dus er zullen
niet al te veel mensen komen. Dat
hadden we dus verkeerd inge
schat. De opkomst was ronduit
geweldig ! En de sfeer ook. De
band begon wat later, de verwar
ming deed het niet inhet begin, de
verlichting viel af en toe uit, maar
iedereen bleef gelukkig erg re
laxed. Helemaal passend bij het
thema. En bijna vanaf het eerste
nummer van de band 'the brothel
brothers &the maradonna's' stond
de dansvloer vol. En die werd al
leen maar voller tijdens de zeer
geslaagde avond. De koffie en
thee met muffins, de groene 'spa
ce-cake ', de zoetehartjes, dezou
te 'stickies' en doppinda's vonden
snel hun weg naar hongerige
magen. Het bier vloeide rijkelijk en
het publiek zong binnen harts
tochtelijk mee met de muziek. En
buiten was het nog tot in de kleine
uurtjes gezellig rond de vuurkor
ven.

Het waseen avondzoalswehoop
ten dat het zou worden. Sterker
nog: het overtrof alonze verwach
tingen. Over vijf jaar weerl

Daphne Wiegertjes

Dinsdag 4mei;
Herdenking
Het thema van de 4 mei herden
king was dit jaar " Vrijheid - We
reldwijd". De wijk Lageweg heeft
dit thema inhoud gegeven.
's Ochtends werd onder leiding
van Sanne door vele kinderen ge
timmerd aan een 4 mei monu
ment. Het monument moest een

huis, een plek worden voor het
verdriet van Soris; zijn oorlocs
verdriet kan hij in het huis even
opbergen zodat hij weer met zijn
vriendjes plezier kan maken, maar
in het huis kan hij ook zijn verdriet
een plaatsje geven. Er werd hard
getimmerd door de kinderen; als
het al geen timmerlieden waren
dan zijn ze het nu wel geworden.
Het huis is prachtig geworden.
's Avonds kwam men bijeen in de
tent om de herdenking bij te wo
nen. Na de presentatie van het
timmerproject vertrok men naar
het monument van Hendrik Rid
der. Na twee minuten stil te werd
door Roelf Jansen en Janke Holt
man een krans gelegd namens de
inwoners van Thesinge. Terug in
de tent we rd het programma
voortgezet. Veel Thesinger lever
den hieraan hun bijdrage, zo ook
de voordracht van Irene Plaats
man.

Het is4 mei. Wij zijn twee minuten
stil geweest. De dichteres Ida
Gerhardt dichtte over dat stille
moment:

Dit sprakeloze samenkomen
En Hollands licht over de stad
Nooit heb ik wat ons werd ontno
men
Zo bitter, bitter liefgehad.

Toen ik 15 jaar geleden de verha
len optekende van de mensen die
de oorlog hier in Thesinge had
denmeegemaakt, viel mij een ding
op: Zij raakten er niet over uitge
praat. Als voorbeeld omdat het
een bijzonder verhaal is, vertel ik
het verhaal nog eens van Luit
Oomkes, hij was in de Tweede
Wereldoorlog molenaar in Thes
inge en zijn familie woont hier nog.
'Het was een angstige tijd. Ik hield
koren en meel verborgen voor de
Duitsers, want die moesten zo
veel procent van de opbrengst
hebben. Ik hield mij daar niet aan.
Ik ging vaak naarde markt inGro
ningen. Het was in het laatste jaar
van de oorlog toen ik op de markt
fluisterend werd aangesproken
door een lange man. Hij vroeg of
ik nog voedsel te koop had. Ikzei:
'Meel kun je krijgen, kom maar
naar de molen in Thesinge. Daar
woon ik.' Later op de fiets werd ik
bang. Ik had zomaar mijn adres
gegeven en het was een tijd dat je
niemand kon vertrouwen. De lan
ge man kwamen haaldezijnmeel.
Ik hoorde er niets meer van. Later
werd ontdekt dat ik mij niet aande
regels hield en ging het mis; ik
moest voor de rechtbank verschij
nen. Ikwas behoorlijk bang, want
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Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4
Foto 5
Foto 6
Foto 7
Foto 8
Foto 9
Foto 10
Foto 11
Foto 12
Foto 13

/
• LammertPlijterdoeteen muziekinstrument na. Weet jij welke?(Foto: Henk Tammens)
•Driedubbelplezier. (Foto:Henk Tammens)
•Hollandse avond - Wim van Beesten(Foto:Henk Tammens)
• De thaisner boerinnen. (Foto:Henk Tammens)
• Despelers van het sprookje "dewolf en de 7geiljes·. (Foto:Paul Sloot)
•Aqan Leijssenaar, de leadzanger van de MolenweglMolenhomlKerkstraat;Die-Dia ... (Foto: Paul Sloot)
• Het optreden van TheSingers inde Kloosterkerk. (Foto: Renske Tammens)
• De linten werden kunstig om de meiboom heen gedraaid. (Foto:Henk Tammens)
• "Peaceand happiness·bijde familie Kingma. (Foto:Henk Tammens)
• Moe maar voldaan tonen de kinderen hun 4-mei monument. (Foto: Henk Tammens)
• Roelf Jansen en Janke Holtman leggen een krans namens de inwoners van Thesinge. (Foto:Henk Tammens)
• Een paar indianen, Lammert en Carolien Plijter, te midden van veel cowboys. (Foto:Henk Tammens)
•Ongeveer250 man hebben genoten van deheerlijke Western-maaltijd. (Foto:HenkTammens)





Tekst en tao:Sieb-Kfaas Iwema

Vijf jaar zelfstandig
Wiersma Montage- en Afwerkingsbedrijf uit Winneweer is een een
mansbedrijf voor kleine, maar ook middelgrote, klussen. Van serre
aanbouw met eventueel zonnepanelen, een "houten" deur of dakgoot
tot een iets grotere badkamer met totaal veranderd interieur, enz. enz.
Daarvoor kun je hem rustig bellen of - als ie door het dorp rijdt 
aanhouden voor een afspraak. Voor het bedrijf Wiersma is het een
jubileumjaar: hij is vijf jaargeleden als kleine zelfstandige begonnen en
weet met zijnwerkbus de wegen in het G&T gebied goed tevinden. Wij
wensen hen goede jaren toe.

Hallo Thesingers
en tuinliefhebbers

19 juni organiseer ikweer een
Open Tuinen dag Thesinge.
Er hebben zich inmiddels 8
"luinen" aangemeld, deels
een ander aanbod als vorig
jaar. Genoeg te zien dus.
Mocht je je nog willen aan
melden om ook mee tedoen,
graagIJehoeft niet perse een
grote tuin te hebben; heb je
mooie, aparte bloemen,
groente, beelden, leuk ent
werp ... meld jedan alsnog bij
me aan. Vorig jaar is geble
ken dat veel mensen het leuk
vinden om bij elkaar indetuin
te kijken.

Willeke Huistra,
Schutterlaan 35, Thesinge,
050-3021 984
labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

MargaBoswijk

eigenlijk? Ik weet niet tot hoever
hetging. maar wel dat hij erg lang
was en erg leuk om aan mee te
doen. We hadden Piet Paulusma
gevraagd om het weer te vermei
den tijdens deze langste Iinedan
ce, maar helaas ... hij was op
vakantie.
En zoals beloofd: doe je mee aan
de langste Iinedance, dan is er
daarna een hapje eten. Met onge
veer 250 man hebben we genoten
van heerlijke bonensoep, mosterd·
soep, groentesoep, chili concar
ne en nog veel meer. Zo lek/ker en
heel gezellig om zo samen teeten
inde tent. Daarna washet tijdvoor
allerlei leuke activiteiten: rodeo
stier, spijkerbroek hangen, spijker
slaan, pokeren, trekzagen en
schieten in de schiettent. Wie was
eigenlijkde meest beschoten per
soon van Thesinge???
Om 21 .00 uur begon het optre
den van de band Mississippi en
kon iedereen nog een keer zijn
kunsten van de Iinedance laten
zien. Wederom net als alleandere
avonden was de sfeer geweldig
en ging het feest door tot in de
kleine uurtjes. Volgens mij kun
nen we met zijn allen terug kijken
op een geweldige feestweek.

Wij hadden het gelukmet het mooi
ste weer van de hele week: wel
een beetje koud, maar de zon
scheen. De contactpersonen van
de wijk het Dorp en Achter Thes
inge begonnen allemaal om 08.30
uur. Verzamelen in het Trefpunt
met een lekkerkopje koffie, waar
na iedereen aan zijn/haar taak
begon.
Met hulpvan de helewijkwaren de
laatste voorbereidingen om onqe
veer 16.00 uur klaar en konden de
workshops linedance beginnen.
Zowel voor de kinderen als voor
devolwassenenwas het een groot
succes enom ongeveer 18.00 uur
kon iedereen goed voor de dag
komen tijdens de langste linedan
ce van Thesinge, van debrug tot
aan ....71 Hoe lang was de line

Irene Plaatsman

Woensdag 5mei;
Country en Western

de Wereldoorlog. maar ook van
alle oorlogen daarna. De slachtot
fers in Nederlands · Indië. bij vre
desmissies. Een moslima uit Sre·
brenica vertelde: 'Mijn ooms en
neven zijn in de massagraven ge
vonden, maar de lichamen van
mijn vader, broersen zwager niet.
Het is vreselijk geweest. Mijn man
is teruggekomen: verwilderd. Mijn
man en ik zijn nu Nederlanders en
doen aan alles mee, maar van
binnen zijn wij gebroken.' Mensen
gaan wereldwijd kapot aan oor'o
gen. Twee minuten stilte om dat
wat mensen werd ontnomen bit
ter lief te hebben. Een soldaat die
terug was gekomen van een vre
desmissie vertelde dat hij ondanks
de nazorg nooit meer dezelfde
was. 'Ik ben hetvertrouwen in het
leven, inde mensen kwijtgeraakt.'
In de filosofie zijn boeken vol ge
schreven over vrijheid. De Deen
se filosoof Kierkegaard noemt vrij
heid een opgave. Vrijheid: je kunt
het niet aanwijzen, je kunt het niet
zien. Vrijheid: het lijkt zo vanzelf
sprekend, zo gewoon. Maar op
het moment dat devrijheid jewordt
ontnomen, op dat moment besef
je hoe kostbaar die vrijheid is. De
prijs om weer bevrijd te zijn, is
hoog en bitter. Dit sprake loze
samenkomen, ook op deze 4 mei,
die twee minu1en stilte, ieder jaar
opnieuw, wil dat besef in ere hou
den. Vrijheid is nooit vanzelfspre
kend: een opgave. Op 5 mei vieren
wij de vrijheid en op 4 mei hebben
wij die vrijheid bitter, bitter lief.

ik wist dat je enorme boetes kon
krijgen. Wij hadden verder geen
rooie cent. Toen ik voor de rechter
verscheen, stonden er een paar
Duitsers bij. Ik herkende de rech
ter. Het was de lange man die
clandestien meel bij mij had ge·
haald. Hij herkende mij ook maar
liet dat aanniemand blijken, dus ik
lietook nietsmerken. Ik kreegeen
boete van 100 gulden. In die tijd
was 100 gulden een groot be
drag. Ik had dat geld niet. Ik had
niemand verleid dat ik die dag
naar de rechtbank moest. Alleen
mijn vrouw wist het en wij praatten
er de hele avond over. Toen we
naar bed gingen en ikde voordeur
dicht wou draaien, zag ikonder de
mat van de deur iets wits: een
enveloppe. In die enveloppe zat
precies 100 gulden. Dat kon maar
van één iemand zijn geweest: die
lange man, de rechter.'
Soms dragen mensen dat wat er
is gebeurd in de Tweede Wereld
oorlog als een diepe wond met
zich mee. Vorig jaar werd ik op
mijn werk bij de GGZ Groningen,
dat heet nu Lentis, bij een meneer
gevraagd die niet lang meer te
leven had. 'Hij was schipper en 21
jaar oud aan het begin van de
Tweede Wereldoorlog. Op de dag
dat hij trouwde, werd hij meege
nomen door de Duitsers. Hij moest
dwangarbeid verrichten in de ma
chinekamer van een Duits oor
logsschip. Hij hielp indirect mee
aan het bombarderen van Engel·
se marineschepen. 'Als ik denk
aan al die jonge Amerikaanse,
Canadese soldaten die gesneu
veld zijn voor onze vrijheid dan
schaam ik mij en voel ikmij schul
dig . Ik heb mij zelf nooit meer
goed indeogen kunnen kijken. Ik
was geen held en wilde graag
verder met mijn eigen leven en
terug naar mijn vrouw. Nederland
werd bevrijd, maar ikzelf ben nooit
bevrijd.' Oorlogen plaatsen men
sen voor dilemma's die vaak te
groot zijn om te dragen.
Een joodse mevrouw werd met
een depressie opgenomen in een
psychiatrisch ziekenhuis van onze
instelling. Ze had deconcentratie
kampen overleefd. 'Ze heeft er
nooit over kunnen praten', zei de
psychiater. Zij vertelde dit: 'Ik leef
nog steeds, maar ik heb de oorlog
niet overleefd. Dat lijkt maar zo.'
Zij had geen woorden voor wat zij
meegemaakt had... Sprakeloos.
Verhalen die geen woorden heb
ben, verhalen van mensen zoals
Hendrik Ridder uit Thesinge, die
zijzelf niet meer kunnen vertellen.
We herdenken op 4 mei niet al
leen deslachtoffers van deTwee-
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LOONBEDRIJF

W. LODE
b ouwersc hapweg 48

9791 T J Te n Boer
Tel efoo n 0 50 - 54186 10

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

Mechan isa liebed rij f
Oudman Thesinge BV

Verkoop enreparatie
landbouwmachines
Gespecialiseerd
inmaatwerk
Verkoop en reparatie
tuinenparkmachines
Voor Serviceenkwaliteit

T 050 - 3 02 13 2 1
F 050· 3023717
info@oudmanthesinge.nl
www.oudmant hesinge.nl

• mode r n e c n ntactlcnssystc n lc n _ J.,:c d iplu m c c r d c s pcd •..lIi.o.tcn

Brillen - Conta c tl enzen - Hoortoestellen
Win !;/e lce ntrum Le w e nbo r g

Ka ju it 28 1 - 9 733 CV Gron in gen
Te lefoon/Fax (050) 5490549

Boekholt - Hensbroek

Ogen zijn ni
onze contactle

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers.

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

ROW@NEEOSER. NL

050302 4 139

,~
Bou w end Nederl and

www.NEED5ER.NL

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kolle rijweg 14

W ol te rsum
Tel. 050 - 3021796

NATIVE·E NGLISH EDITING SERVICE
LUDD ESTRAAT 7, 9797 PM THESINGE

M~UYU/

M~
Lageweg 13 A
9797 TAThesinge
050· 5416272
www.romantica .nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pension stallIng

~ Tevenster de~ng :
de bewezen NRPS-rijpaardhengst
Romantica en de uniek goudgele
ponyhengst I/ A8m)
Romantic Popcorn v. Romantica

Oude Rijksweg 11 . 9798 PAGAR MERWOlDE
T. (050) 541 65 Ol . F. (050) 541 9268 · www.h ovengo.com . info@hovengo.com

VAN ENGELSTALIGE TEKSTEN

CORRIGEREN

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist innieuwbouw, verbouw, uitbreiding enonderhoud

P runusst r uat 5 1
wijk : Setwe r d

Tcl efuun (11511) 5736989
l\larlc n Osscutjuk

G espcciu tlsecr-d
Di abctcs-rcuma yoct

I ng cgrocid lO .!.Ia gc ls

O n k voor d e z o n neb a n k
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Nieuwe dorpsentree Garmerwolde
Lang verhaal met een goed einde
Uw interieur begint bij de deur, luidt een oude reclameleus. Wat
voor een huis geldt, gaat ook op voor een dorp, vinden de inwoners
van Garmerwolde. De vernieuwde dorpsentree mag dan ook gezien
worden. Op Koninginnedag vond de feestelijke opening plaats. Wat
daar allemaal aan vooraf ging, vertelt Herman Huiskes, voorzitter
van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde.

Anne Benneker

door kranen, kabels, haspels, pij
pen enbouwketen.Ermoestenelek
triciteitskabels voor Meerstad ge
legd worden. Gelukkig kon gere
geld worden dat deze klus op 14
november klaar was. Bovendien
heeft het kabellegbedrijf met zijn
machines een geul gegraven voor
de te planten meidoornhaag. Zo
konden op 14 november toch zo'n
dertig vrijwilligers aandeslag omde
beplanting aan te brengen. Ook
werden toen de bestaande fruitbo·
men vakkundig gesnoeid. De oude
fietsenstalling was de dag ervoor al
verwijderd. Dieheeft nueen plek op
de vrachtwagenparkeerplaats op
het industrieterrein aan de Rijksweg
bij Dijkshorn.

Einde in zicht
Eindelijk kwam dan toch de opening
inzicht. Om dat in november na de
aanplant en in de kou te regelen,
vonden we geen goed idee. Boven
dien moesten dit voonaar nog de
laatste werkzaamheden verricht
worden. Daarom hebben we ervoor
gekozen om de opening samen te
laten vallen met Koninginnedag en
dan deOranjefeesten rond de dorps
entree te houden.

T ON N Y G U I K E M A

0654944004

H E RMAN R I D D E RI N G

0654638 590

Herman Huiskes bij de ecologische fietsenstalling; een natuurdaktuin
met sedum, kruiden en grassen. (Foto: Ton Bouchier)

P ROFESSIONEEL VERHUURVAN:

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.

De beplanting
Op 14 november zouden de bo
men, struiken en hagen aangeplant
worden. Maar...eind oktober bleek
het hele terrein in beslag genomen

genomen dat deadlines niet meer
gehaald konden worden. Ook was
het voorjaar al te ver heen om de
beplanting aan te leggen. Wel heb
ben de vrijwilligers in april nog een
zaterdag gewerkt om het hele ter
rein te schonen, hagen te snoeien,
kanten teknippen en hekwerken te
verwijderen.

De fietsenstalling
Eind juni 2DD9 waren de construc
tiedelen van de fietsenstalling klaar.
Omde constructie teplaatsen moest
eerst de oude mestplaat worden
verwijderd. Dat leverde twee grote
containers met puinop. Nico Groot
hof (grondbedrijf), aannemer Ha
venga en een paar sterke vrijwilli
gers voerden deze klus uit. Daarna
volgde nog een ingewikkelde klus:
het opstellen van de constructie zelf.
Het is allemaal goed gelukt dankzij
vrijwilligers die hun mankracht en
soms ook materialen beschikbaar
stelden. In november kon ten slotte
het dak erop. Ook dat bleek nog een
hele onderneming.

beplanting in de boomgaard. De
bedrijven diebetrokken waren bij de
totstandkoming van de dorpsen
tree, hebben dat voer een deel be
langeloos gedaan. Ook hebben we
een lijst met dorpsbewoners dieeen
of twee keer per jaar de handen uit
de mouwen willen steken om de
boel te onderhouden. Mooi voor
beeld van die betrokkenheid zijn
ook de twee prachtig gerestaureerde
banken. die in het park zijn ge
plaatst.

Wie zal dat betalen?
In 2008 zijn Dorpsbelangen en de
gemeente gestart om het nodige
geld bij elkaar te krijgen. De ge
meente heeft niet alleen de con
structie van de fietsenstalling ver
goed, maar ook via het Loket Le
vende Dorpen van de provincie de
belangrijkste financiële impuls aan
het project gegeven. Dorpsbelan
gen zelfheeft er heel wat energie en
papierwerk ingestoken om het res
terende bedrag bij elkaar tekrijgen.
Daarbij was de economische crisis
een fikse tegenslag. Het Stimule
ringsfonds van de Rabobank heeft
het grootste deel van het resteren
de bedrag bijgedragen. Daarnaast
heeft BoerenNatuur een deel van
de planten vergoed en heeft ISS
Landscaping de btw van de dak
tuinkosten gesponsord.

De aftrap
De feestelijke officiële aftrap vond
16 april 2009 plaats bij de oude
fietsenstalling. Daarbij tekenden
Prins VOF, de gemeente en Dorps
belangen een convenant.
Toch was nog niet ál les in kannen
en kruiken. Want wie schetst onze
verbazing toen we een brief kregen
van de gemeente Groningen: ze
gaven geen bouwvergunning voor
de fietsenstalling. Er bleek een ont
heffingsvergunning nodig te zijn.
omdat de stalling op agrarische
grond kwam. Twee ambtenaren van
de gemeente Ten Sber hebbenzich
ermee bemoeid en in mei 2009
kwam het verlossende woord: de
fietsenstalling mocht gebouwd.
Alle voorbereidende werkzaamhe
den hadden zoveel tijd in beslag

Betrokkenheid
Betrokkenheidvan de bevolking was
een tweede voorwaarde van Prins
VOF. Ook daaraan konden we ruim
voldoen. Veel vrijwilligers hebben
geholpen bij de bouw van de fiet
senstalling en de aanleg van de

"Het is een lang verhaal dat al in
2001 begint met het Dorps Omge
vingsplan. Verfraaiing van de dorps
entree. inclusief een ecologische
fietsenstall ing, was een van de pun
ten uit dat plan. Ook in de POP
(ProvinciaaIOmgevingsplan) Pilot
2008 kwam dit plan terug. Inmiddels
was Prins VOF eigenaar geworden
van het stuk grond waar de entree
moest komen, het terrein tussen de
Rijksweg en de percelen Dorpsweg
4 en 10. Gelukkig waren Bram en
Arno Prins bereid het terrein voor
een symbolisch huurbedrag ter be
schikking van het dorp te stellen. Zo
kon ook de fruitbomenhof behou
den blijven voor het dorp. Ze had
den maar twee voorwaarden. Ten
eerste een ontwerp dat hun goed
keuring had en ten tweede betrok
kenheid van de bevolking.

Het ontwelp
In 2002 hadden Vera van Beers en
Luuk van Schaik, toen nog woon
achtig in het dorp en lid van de
klankbordgroep Dorps Omgevings
plan. al een fietsenstalling ontwor
pen. Het moest een open construc
tie worden, met een dak waarop
een tuin kon worden aangebracht.
Een prachtig plan, dat helaas in de
ijskast belandde omdat het te duur
was. In 2008 werd dat plan weer uit
die ijskast gehaald. Met die fietsen
stalling en de bestaande fruitboom
gaard als uitgangspunt is vervol
gens in overleg met Landschaps
beheer een basisontwerp gemaakt
voor de beplanting van de entree.
ISS Landscaping in Eelde heeft het
ontwerp gemaakt voor de natuur
daktuin, een tuin met sedum, kru
den en grassen. Op de najaarsver
gadering van Dorpsbelangen in
2008 werden de ontwerpen voor
gelegd aan de leden. En die spra
ken hun goedkeuring uit. Ook VOF
Prins kon zich in de plannen vinden.
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Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieuwste gener a ties glazen . superlicht en ultradun

Voor Brood-Koek en Banket ,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winl<elcentrum Lewenborq
Kajuit 285 - 9733 CV Gro n lnçen

Telefoo n/fa x (050) 549054 9
Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

\' L':'- ~

, ~;, •è.!. '-2./ r.v-. '
~

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrat ing
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

NeLlian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorg ing en -begele iding

Beventij gerweg 19 9797 TD Thesinge
o ço 302 1731 of 0653767142

Lageweg 12 • 9798 TG Garmerwolde • Tel.06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
www. nellianenanna.nl

in format ie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm j. Groningen

- - - - - - - - - ~ - - ~ - - - - -r- - - .. - - .. - - - - ..

• Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 302 1715
F (050 ) 3021 961
E info@bluemule.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
EJ UITGEVERIJ

ons werk!Uw uitstraling:
Het maakt niet ui t welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u past!.

www.webstede.n l

prof ess ion e le we bs ites

waa r je g rip op hebt

Webstede
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De molen, de molen '
Nu de Thesinger molen Germania weer in volle glorie staat te
pronken en trots boven Koukstad uittorent, gaan onze gedachten
automatisch uit naar de andere molens die ooit in onze dorpen
hebben gestaan.

Overigens is Fredje van mening
dat aan de Widde Meul'n in Ten
Boer nog één detail ontbreekt: het
aloude geel emaillen bord met de
tekst: 'Koopt elders niet wat Ten
Boer u biedt'.

Fredje Bouma

De onbekendste soort is de inpan
dige molen, hoewel er één hier
tamelijk beroemd is: de houtzaag
molen 'Bovenrijge', naast de Wid
de Meul'n in Ten Boer. Ooit stond
deze molenschrijlings opdeschuur
van de boerderij van Dijk op Bo
venrijge. Dijk had de molen zelf
gebouwd en dreef er een houtza
gerij mee aan.

staat naast café Jägermeister. Als
Frecje tijd heeft, zal hij daar de
geschiedenis eens van achterha
len en misschien zelfs een actie
'Vrienden Molen Garmerwolde'
starten, met als doel de molen in
zijn oude staat terug te brengen.

Dan had je de graanmolens, met
als sprekendste voorbeeld natuur
lijk de Germania. Maar ook Gar
merwolde had een graanmolen,
waarvan de stomp nog overeind

De achteloze bezoeker van onze
dorpen kan niet vermoeden dat
deze streek vroeger tientallen ver
schillende soorten molens heeft
gehad, alsvogels van diverse plui
mage. Allereerst waren er de wa
termolens langs het Maar, waar
van alleen de Langelandster over
is. Op allerlei plaatsen langs het
Abbemaar, tussen het Damster
diep en het Harm Westerkanaal,
stonden vroeger molens die de
aangrenzende polderdelen droog
maalden. Op verschillende plek
ken zijn daar nog restanten van te
zien. De Langelandster wordt in
topconditie gehouden voor het ge
val de stroom uitvalt en daarmee
het elektrische gemaaltje dat er
naast staal.

De Alpenjagers

Het Iberische schiereiland van Spanje en Portugal staat centraal
in het nieuwe programma iEa Peregrinos! van het Groninger
kamerkoor Excessimus. De titel betekent zoiets als: hé pelgrims!
Excessimus voert dit 'warmbloedige' programma uit op vrijdag 25
juni in de Dorpskerk van Garmerwolde. Het concert begint om
kwart over acht.

Zondag 25 april , de dag van het voorjaarsconcert in dorpshuis De
Leeuw, was een zonovergoten dag. De Alpenjagers - bestaande uit 11
blazers, 1 dirigent en een slagwerker · speelden met veel verve onder
andere Tsjechische polka's/marsen. Soms met Roei! Stol als zanger,
soms met teksten vertaald naar het Nederlands. Het was een genotvol
samenzijn: zo'n middag naar deAlpenjagers luisteren en kijken. (Tekst
en foto: Sieb-Klaas Iwema)

"iBa Peregrines!"

Kamerkoor Excessimus brengt in
dit nieuwe programma a capella
muziekstukken ten gehore uit de
vijftiende en zestiende eeuw. Hier
bij gaat om componisten zoalsJuan
del Encina. Cristobal de Morales,
Tomas Luis de Victoria en Matias
de Durango. Ook komt er muziek
voorbij van Federico Mompou uit
de vorige eeuw. Deze sluit in zijn
toewijding heel goed aan bij de
muziek van eeuwen eerder. De
gitarist Bert Heikema verzorgt de
intermezzi in het programma.

Koor
Excessimus is een middelgroot ka
merkoor met rond de dertig en
thousiaste leden. dat jaarlijks twee
avondvullende concerten verzorgt.
Het koor is in 1996 opgericht en
heeft sindsdien een breed klassiek
repertoire ten gehoregebracht. van
middeleeuws tot hedendaags.

Dirigent
Dirigent Sjoerd Ruisch (1960) stu
deerde orgel en koordirectie aan

het Groninger conservatorium bij
Wim van Beek en Cees Rolleveel.
Hijisdirigentvan Excessimussinds
de oprichting van het koor in 1996.
Momenteel dirigeert hij verschil
lende koren en is hij als kapel
meester en organist verbonden
aan de Franciscuskerk en de Sint
Jozefkathedraal te Groningen.

Kaarten voor het concert kosten
€ 8.. aan de kassa en € 6.. in de
voorverkoop via het e-mail adres
info@excessimus.nl. Voor studen
ten, 65t , houders van de Stadjer
spas en CJP geldt aan de kassa
eveneens het gereduceerde ta
rief van € 6... Koffie en theezijnin
de kerk verkri jgbaar. De kerk is
vanaf 19.45 uur open.

Alle gevers bedankt voor uw gift
en collectanten bedankt voor uw
inzet. De opbrengst is € 423.13.

Namens deHarts6chting
hartelijk bedankt.

Schuurbrand im Garmerwolde
Garmerwolde werd getroffen door een schuurbrand bij de familie
Tigchelaar aan de Oude Rijksweg. Zowel de garage als de inboedel
kan als verloren worden beschouwd. De brand, die door brandstichting
is veroorzaakt. wordt in verband gebracht met de branden in Ruischer
brug. Het geheel wordt herbouwd. Veel succes ermee. (Tekst en foto:
Sieb-Klaas Iwema)
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sanitair en verwarming

Dorpsweg 2B . 979B PE Garmerwolde
T (050) 5493950 • M 06 53729369

..................B--.U~RINGA

Stadsweg 63 ·9791 KB Ten Boer · Telefoon050·3021383

050 ·5496150
050 · 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

VI SHANDEL
~~~.

Smit

l: V'A'AT5TRÄ B. V.
Verbindingsweg 199781 DA Bedum Tel:050-3012832Fax:050·3010625

LEVERANCIERCiROOTKEVKEN EN H ORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

SINDS 1932

MAANDAG GESLOTEN

DINSDAG TfM VRIJDAG:

09 .00 ·12.00 UUR

13.00 · 1S.00 uur
ZATERDAG :

OS.30 • 12.00 UUR

12.30 ·16.00 uur

Lindenstraat 1 • Ten Boer

Dames & Herenkapper
zonder afspraak!

STUDIO

~m~

•
f"\

-'-----1 1 -"""""--=""---=

WOON· ENSLAAPCOMFORT

Bo erderijverkoop:

• groenten en fruit
• fru itmanden
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzu ivel
• salades en rauwkost
• brood

Van onze bedden hoeft u niet wakker te liggen!
Wij zijn als dealervanTempur en Norma Boxsprings sterk in bedden.

AGRISHOP
VERSWIHKEl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
WOONWINKEL
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatie deredactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050-541101 9
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14.50 p.j.
Bij automatische incasso€ 11 ,55p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant € 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@holmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. Schutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
15juni vóór 18.00 uur.

Oeps! (Foto:Sieb-Klaas Iwema)

Agenda
Donderdag 27 mei tlm
zondag 30 mei
Lewenborg; officiële opening win
kelcentrum. Met leuke aanbiedin
gen. oa. bij Jasje.
Zondag 30 mei
Dorpshuis De Leeuw Garmerwol
de; vanaf 13.00 uur: Retstocht met
maaltijd.
Maandag 31 mei tlm
donderdag 3 juni
Avondwandelvierdaagse Ten Boer;
start 18.00 uur, vanaf het Buur
hoes.
Vrijdag 4 juni
Garmerwolde; tussen 18.00 en
20.00 uur: Ophalen oud papier.
zaterdag 5 juni
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
Zondag 6 juni
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; Taarten maken voor volwasse
nen. Bij voldoende deelname. Meer
informatie op:
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Woensdag 9 juni
Van 07.30 - 21 .00 uur: Verkiezing
Tweede Kamer.
Vrijdag 11 juni
• café Molenzicht Thesinge; vanaf
18.00 uur: jaarlijkse fietstocht. Bij
slecht weer wordt de tocht uitge-
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steld tot vrijdag 18 juni.
• Voetbalveld Thesinge: 18.30 
20.00 uur: Jeugdavond. Zes
kamp.
Zondag 13 juni
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; vanaf 17.00 uur: Eetcafé.
Meer informatie op:
www.dorpshuisdeleeuw.nl.
Maandag 14 tlm 17 juni
Ten Boer zwembad De Blinkerd:
zwemvierdaagse.
Donderdag 17 juni
Dagtocht voor 50+ naar o.a. Mu
seum-herberg "De Ar" in Wester
bork. Vertrek rond 09.00 uur; kos
ten € 47,. p.p. Aanmelden bij Hillie
Ramaker, tel. 050-541 53 35
Zondag 20 juni
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Felicitas-concert. Optreden van
het koor Tous les oiseauxd'Europe,
olv Hans Kaldeway (dirigent). Het
koor zingt speciaal gearrangeerde
covers van popsongs. De zaal is
open om 14.30 uur; na afloop nazit
indorpscafé 't Jopje. Entrée: € 6 in
voorverkoop (bestellen via:
stichtingfelicitas@gmail.com), € 7
aan de kassa.
Vrijdag 25 juni
Kerk Garmerwolde; 20.1 5 uur: Pro
gramma iEa Peregrinas! van het
Groninger kamerkoor Excessimus.
zaterdag 26 juni
• Thesinge: vanaf 9.00 uur: Op-

halen oud papier
• Gemeente Ten Boer; 09.00 
12.30 uur: Roefeldag; 's middags
grote kunstmarkt

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 30 mei
Jeugddienst - thema: "Geloven kun
je altijd en overal".
Dienst om 10.00 uur in Trefpunt
Thesinge, voorganger is dhr. Epe
ma uit Groningen met medewer
king van Jeugdband Follow uit Ten
Boer.
Zondag 6 juni
Dienst om 9.30 uur in Thesinge,
voorganger is dhr. Bronsema uit
Uithuizen.
Zondag 13 juni
Dienst in Thesinge, voorganger en
aanvangtijd nog onbekend.
Zondag 20 juni
Dienst in Garmerwolde, voorgan
ger en aanvangtijd nog onbekend.
Zondag 27 juni
Dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger isdhr. Dijkstra uit Gas
selternijveenschemond.

Wist-u-dat. ..
• degemeente aan een definitie
ve oplossing werkt voor de hinder
die de verkeersdrempel bij de
school en depunaise bjj de L. van
de Veenstraat veroorzaken?
• eind mei er een voorlichtingsl
discussie-avond met de omwo
nenden zal komen?
• in Thesinge bijna 30 mensen
kunnen reanimeren en dat voor
deze mensen in september een
korte herhalingstraining gegeven
wordt?
• voor mensen die nog niet eer
der een training gevolgd hebben
er bij voldoendebelangstelling een
volledige training (reanimeren en
gebruik AED) gegeven wordt?
• deze ca. € 35,- kost en de hele
avond duurt?
• opgave mogelijk is bij Annelies
Hofstede, tel. 050-5410480?
• de jaarlijkse fietstocht in Thes
inge op vrijdag 11 juni gehouden
wordt?
• inschrijven tussen 18.00 en
19.30 uur kan bij café Molenzicht?
• deelname € 3,. kost incl. con
sumptie en vaantje?
• bij slecht weer de tocht uitge
steld wordt tot vrijdag 18 juni?


