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Wat heeft Thesinge met het Theehuis van Selwerderhof?
Alweer een hele poos geleden, bracht ik een bezoek aan Nellian Dijkema. Om iets te horen over haar werk als uitvaartbégeleider, en
over een vorig jaar verschenen boekje over het Theehuis op begraafplaats 8elwerderhof te Groningen. Door de vele tussendoor
gekomen kopij nu dan eindelijk op de persen van de G&T.
De geur van de beginnende lente hangt over het land. De wind zit weer in het zuidwesten, de benen moeten dus even flink in beweging
op de Bovenrijgerweg. Halverwege plant ik mijn fiets tegen deachtergevel van de deel van de boerderij van Nellian Dijkema en Herbert
Koekkoek. Door de duisternis (hier is het nog!) zoek ik op de tast mijn weg naar de voordeur. Binnen hangt een sfeer van warmte en
rust, word ik getrakteerd op kruidenthee en heerlijke biologische rozijnenkoekjes, en begint Nellian haar levensverhaal.. ..

De dood als wezenlijk onderdeel
van het leven
"Sinds mijn broertje tijdens zijn ge
boorte overleed (hij werd doodge
boren, werd een dag van te voren
duidelijk) is de dood sterk aanwe
zig in mijn leven. AI van jongs af
heb ik er vragen en gedachten
over. Ook mijn vader verloor een
broer en zijn vader, mijn opa, tij
dens de oorlog. Een volgend aan
grijpend moment was het verlies
van een zoontje van een goede
vriendin door een brand, begin ja
ren negentig. Een schokkende er
varing, die om goede begeleiding
vroeg om het plotselinge overlijden
te kunnen verwerken. De uitvaart
bleek echter heel moeilijk te rege
len zoals ze zelf graag wilde. Het
jongetje mocht niet thuis worden
opgebaard , familie en vriendjes
mochten hem niet meer zien uit
angst voor een mogelijk te schok
kende ervaring. Toen vervolgens
een leerling verongelukte merkte
ik hoe dekille en grauwe sfeer van
het uitvaartcentrum, en het forme
le handelen van de uitvaartonder
nemer het de andere leerlingen
ongemakkelijk maakte en hen van
hun stuk bracht. Bij uitvaarten zag
iknauwelijks ruimtevoor een eigen
invulling. De veel gebruikte vorm
geving rond de dood vond/vind ik
afstandelijk en erg somber. Nabe
staanden kunnenzich doordesterk
geregisseerde aanpak erg onge
makkelijk voelen en niet zichzelf
zijn. En dat terwijl het overl ijden zo
een wezenlijk en bijzonder aspect
van het leven is... Ik kreeg een
sterke behoefte daar iets mee te
doen."

Ne/lianDijkema. (Foto:Myla Uitham)

De omscholing tot (alternatieve)
uitvaartbegeleider
Oorspronkelijk wilde Nellian mo
deontwerpster worden, maar be
landde in het onderwijs. Eerst als
docent tekenen en textiele werk-

vormen op het LBO en later als
leerlingbegeleider bij het scha
kei Onderwijs voor Schoolverzui ·
mers. "Ik zocht spijbelende, moei
lijk opvoedbare kinderen thuisop,
om ze te motiveren weer naar

school te gaan. Helaas voelde ik
me steeds minder thuis in de or
ganisatie, en na een periode van
ziekte besloot ik na twintig jaar
onderwijs een nieuwe stap in mijn
leven te maken. en in de uitvaart
zorg te stappen."
"De keus voor de uitvaartzorg
kwam voort uit mijn eigen erva
ring met uitvaarten en het lezen
van een boek waaruit bleek dat
de begeleiding van uitvaart en
rouwverwerking ernstig tekort
schoot. Ook werd ik geboeid door
een artikel in de Opzij over een
vrouw die een alternatieve uit
vaartonderneming was begon
nen. Ik volgde de post-HBO-Ver
lieskunde, verdiepte me in de uit
vaartbranche, liep stage bij een
mortuarium en behaalde het vak
diploma uitvaartverzorging. In
1994 ging ik als uitvaartverzor
ger aan de slag, de eerste drie
jaar samen met oud-Thesinger
Gonnie Pater en sinds 2007 sa
men met Anna Poppink, met wie
ik sinds september vorig jaar een
V.O.F. vorm:
Nellian en Anna hebben hun ves
tiging aan de Schoolhalm, onder
de der Aa-kerk, in hartje binnen
stad. Daar organiseren Nellian
en Anna ook lezingen, tentoon
stellingen en bijeenkomsten voor
nabestaanden en geïnteresseer
den. Het blijkt geen somber inge
richt uitvaartbedrijf, maar eerder
een plek om 'gewoon even bin
nen te lopen'. Licht en toeganke
lijk, met een vrolijke grafkist en
fraai vormgegeven grafstenen en
urnen als moderne sculpturen.



Het Theehuis Selwerderhof. (Foto; Wim van Rink)

Boeddhistische opvattingen over
leven en sterven
"Het is heel bijzonder om nabe
staanden en stervenden te mo
gen begeleiden in een zeer we
zenlijke levensfase. Bij de bege
leiding heb ik veel aan de Boed
dhistische opvattingen over ge
boorte. leven en sterven. De over
ledene en nabestaanden zelf
staan centraal, en niet de vastom
lijnde protocollen van de uitvaart
zorg. We geven de nabestaanden
zoveel mogelijk ruimte om op hun
eigen manier de uitvaart te kun
nen vormgeven. Het helpt bij de
rouwverwerking om bijvoorbeeld
de kist door de kinderen te laten
beschilderen, zelf muziek maken,
zelf te spreken ....
De praktische kant is dat er in
korte tijd heel veel geregeld moet
worden. Veel doet Nellian zel f:
samen met de naasten het
lichaam verzorgen en opbaren,
ontwerpen van kaarten en adver
tentjes, etc. Het is ook een grote
uitdaging om de branche steeds
goed mee te krijgen bij de soms
ongewone vragen. Bijvoorbeeld
het zelf dragen van de kist tot in
het graf gaf voorheen grote dis
cussies, maar dat wordt nu breder
geaccepteerd."

Van baarhuis naar theehuis
Naast haar werk bezocht Nellian
de Selwerderhof ook geregeld om
naar het graf te gaan van haar
moeder en haar broertje. Zo ook
op een gure winterochtend in
2000. Ze kreeg het koud en wilde
weer huiswaarts. Ze liep een zij
pad in, en zag het baarhuisje
staan, prachtig gelegen tussen

het geboomte, maar slechts in
gebruik als opslagplaats voor
tuingereedschap ... : zou een
bestemming als theehuis niet
beter zijn, een plek om even op te
warmen en iets warms te drin
ken?
Ze benaderde de begraafplaats
beheerder en deed de gemeente
Groningen een voorstel om in het
gebouwtje een theehuis te reali
seren. "Iedereen reageerde po
sitiefop het voor Nederland unie
ke voorstel. Toen onderzoek uit
wees dat de behoefte aan een
theehuis inderdaad groot was,
nam de gemeente het opknap
pen en inrichtenvolledigvoor haar
rekening !" Nellian richtte de stich
ting Acco!ade op om het theehuis
geheel met (30!) vrijwilligers te
kunnen exploiteren." Vrienden en
famil iehielpen flink mee:dedoch
ters van Nellian leveren hun bij
drage met hun horeca-ervaring,
en Herbert (Koekkoek) en Jan
Boxem (van de Morgenster aan

de Thesingerweg) maakten de
meubels voor het theehuis.
Buiten is er een terras, binnen is
o.a. een grote col lectie boeken te
vinden, er is een kinderhoek en
opspeciale dagen is er een knut
seltafel. De bezoekers waarde
ren de ongedwongen sfeer en de
persoonlijke benadering. Zelfs de
burgemeester en wethouders van
Groningen spraken hun waarde
ring uit voor het theehuis-initia
tief en de inzet van alle vrijwilli
gers.

Het reilen en zeilen vereeuwigd
in het boek 'Het Theehuis Sel
werderhof'
Vanwege het 60-jarig bestaan
van Selwerderhof werd afgelo
pen najaar door Nellian en Pau
Iien Andriessen (tekstschrijfster)
het boekje 'Het Theehuis Selwer
derhof' gepresenteerd.
Nellian haalt een exemplaar uit
de kast: het blijkt een mooi werk
je over de geschiedenis, de ver-

bouwing en de ligging van het
theehuis. Ook behandelt het op
toegankelijke wijze aspecten rond
overlijden en rouwverwerking, de
begraafplaats met haar prachti
ge bomen, reeënen vogels, kunst
& cultuur, over bezoekers en pas
serende Pieterpad-wandelaars.
De vrijwill igers die vol toewijding
het theehuis draaiende houden
vormen de rode draad inhet boek
je.
Het theehuis is elke dag vanaf
10.30 uur open,'s zomers tot
17.00 uur en 's winters tot 15.30
uur. Het is een bezoekje waard,
op de fiets, op een mooie zomer
dag.

Ernst Lo/vers

Rondleiding
Jakob van der Woude wil, na een
korte lezing in de kerk, een rond
leiding verzorgen over het kerk
hof/begraafplaats in Thesinge. Er
valt veel te vertel len; symbolen
van de dood, wapens enz. enz.
De rondleiding wordt gegeven op
zaterdag 10 juli en zaterdag 4
september om 15.00 uur. De kos
ten bedragen € 2,50.
U kunt zich opgeven bij Jakob:
Bakkerstraat 5, 9797 PK Thesin
ge, 06-13945502 Isms-bericht.
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De kerk midden in het dorp laten
Niet dat de Garmerwolders dat al of niet doen, maar feil is, dat de kerk van Garmerwolde nu bepaald niet midden in het (streek)dorp
staat. Deze prachtige kerkstaat aan de rand van hetdorp. Toen rond 1425 het Damsterdiepvan Groningen naar Delfzijl werd gegraven,
gaf dat aanleiding om de bebouwing ook aan dit diep te vestigen. Daar was immers de nering. Maar de kerk bleef staan waar ze nog
steeds staat. En zo staan kerk en school en vroeger café Maat als welkom en als afscheid voor de passanten.

Vanuit de piscina stroomde het (gewijde) water op het kerkhof.
(Foto: Margrietde Haan]

Op de kaart van Ten Boer (1 834)
zien we dat wat nude(oude)Rijks
weg heet, Trekpad wordt ge
noemd. Die naam is blijkbaar nog
lang in zwang gebleven. Ikkan me
nog goedherinneren uit mijn jeugd,
dat we ook over het Trekpad spra
ken. De Stadsweg wordt Heeren
pad genoemd. Vandaar het Here
pad bij binnenkomst (per fiets) in
Ten Boer. En daar tussenin wo
nen de inwoners van Garmerwol·
de.

Het gebouw
Het had overigens maar een haar
gescheeld, of Garmerwolde had
een nieuwe kerk gehad . Rond
t830 wasdetoestand vandekerk
en toren slecht. De toren werd in
1841 hersteld. Ondanks de her
stelwerkzaamheden aan de kerk
in 1845, bleek deze 10 jaar later
nog steeds in zeer slechte staat
en niet meer te voldoen voor de
eredienst. Er werd een plan opge
steldom de hele kerk af tebreken
en een nieuwe te bouwen naar
ontwerp van architect J. Maris. Hij
was o.a.de ontwerper vandekerk
in Farmsum en het Scholtenshuis
in Groningen.
Omdat de financiën niet toerei
kend waren, werd in overleg met
de commissaris van de Koning in
1859 besloten een deel van het
schip af te breken. De overgeble
ven T-vormige ruimte bleek ook
niet te voldoen. Vandaar dat zo
wel de noorder- alsook de zuider
arm afgesloten werden met hou
ten wanden (1886). Deze situatie
bleef tot de restauratie tussen
1941 en 1943 bestaan. Op het
kerkhof zijn de muurresten van de
oorspronkelijke bouwvorm nog te
herkennen.

Het interieur van de kerk is schit
terend. De prachtige gewelfschil
deringen met o.a.: de geboorte,
de aanbidding van de koningen,
het sterfbed en de tenhemel op
neming van Maria. En dan mogen
we toch zeker niet het klankvolle
Van Oeckelenorgel vergeten. En
wat dacht u van de dominee die
het tot het zesde wijf bracht.
Maar laten we Gods water niet
over Gods akker laten lopen. Dat
kon vroeger (in de R.K.-periode)

wel. er is nl. een zgn. piscina (wa
terbekken) in dekerk. Daar waste
de priester zijn handen in en ver
volgens stroomde het (gewijde)
water op het kerkhof.

Op dit kerkhof liggen dorpsgeno
ten en niet-dorpsgenoten begra
ven:
• (dokter) Jacob Guillaume An
derson (geb. 1901 - overl. 1957)
en echtgenote Jellina Jacoba
Haack (geb. 1898 - overl, 1984);
• (GEO-er in hart en nieren) AI 
bert Zwerver (geb. 1958 - over!.
2008);
• (ouderling/kerkvoogd en baas
van de Boerenleenbank) Derk
Scholma (geb. 1912 -overl, 1971 );
• (ds.) Corrie de Vries-Batenburg
(geb. 1933 - overl, 2006);
• (meester) Klaas Reinders (geb.
1905 • overl. 1984) en zijn echtge
note Gepkina Geertina Koorn
(geb. 1909 . overl. 1970);
• (ds.) G.B. Reddingius (geb.
1812 - overl. 1881) (34 jaar predi
kant te Garmerwolde).
Het viel me op, dat bij sommige
zerken de mannen bovenaan
staan, ook als hun vrouwen al
eerder waren overleden en an
dersom.

Het gebruik
Eenmaal in de maand (de 3e zon
dag) wordt de kerk nog gebruikt
voor deeredienst. En bent u even
de tel kwijt, niet erg. De zaterdag
hieraan voorafgaande wordt om
17.00 uur de klok geluid. Dit ge
beurt ook op zondagmorgen een
kwartier voor aanvang. Dan komt
de PKN-gemeente Garmerwolde
Thesinge samen. In de zomerpe
riodeom9.30 uur en in de winter
periode om 10.00 uur. Bovendien
staan de kerkdiensten onder Prot.
Gem. Garmerwolde-Thesinge op
de achterkant van dit blad. Die
leest u niet? Foei, snel een abon
nement nemen! Het is de moeite
waard en het is geen geld.
Ook bij begrafenissen wordt de
klokgeluid. De route van derouw
stoet naar en van het graf gaat
altijd langs de aan de buitenkant
gelegen wandelpaden. De rich
ting waarin men loopt (met dezon
mee of andersom) is afhankelijk
van de plaats van het graf. De

afstand naar het graf is altijd kor
ter dan die van het graf naar het
hek.
De kerk wordt ook voor andere
doeleinden gebruikt. Bijvoorbeeld
voor concerten, foto-tentoonstel
lingen, enz. Maar dat is alleen
maar goed voor het gebruik.

Oe kerk als instituut
Natuurlijk, ikweet het, er is en was
ook kritiek op de kerk, de kerk als
instituut. Maar is dat anno 201 0
nog terecht? De tijd dat alleen
rijken een vooraanstaande plaats
(letterlijk en figuurlijk) in de kerk
hadden, is gelukkig voorbij . We
leven gelukkig niet meer, zoals in
onderstaandgedicht, inde stands
verschillentijd.

Gedachten bij het verhuren der
zitplaatsen
Hoe stroomt menzoo naar 't heilig
dom ! De deuren zijn ontsloten;
Voor oud en jong en arm en rijk I
Voor middenstand en grooten;
Of is er thans een jubelfeest I Een
dankuur of devotie?;
Niets van dit alles, 't werk vangt
aan I Men drijft er straks negotie;
Geen orgeltoon, noch psalmge
zang I zal daar het hart bekoren;
Maar de heesche stem: "Wie bied
er geld! I Wie meer? Laat zich er
hooren;
Gij armen, blijft maar stil te huis I
Voor u is niets te halen;
Wat hier voor geldwordt uitgeveild
/ Kunt gij toch niet betalen;
Men wil de plaatsen in 't gebouw I
Zoo duur men kan verpachten;
En wie zou dit aloud gebruik IBe-

strijden of verachten!
Men maakt thansalles produktiev I
't Is maar te doen pitten;
Wat raakt ons degeringeman ! Als
men maar zelv' kan zitten;
En of Jakobus in zijn brief ! Dit
denkbeeld tracht te keeren;
Jakobus 2 : 1-4
Dit denkbeeld tracht te keeren I
Wie wil in dees verlichte eeuw
Zulks van de Apostien leeren! I
Maarals degrooteMeesterspreekt;
Hij. rein van levenswandel I 'Ver
laag het huis aan God gewijd,
Niet tot een Huis van handel ! Mag
men een tempel, God gewijd;
Om laag gewin onteeren I En zijn
we elkaar daar niet gelijk;
Als we eenen Vader eeren? I
O! Machte men het Christendom I
In 'leven meer beamen;
Dan zoude een Christen Kerkbe
stuur I Zich deze handling scha
men.

De kleine kudde van vandaag lukt
het maar nauwelijks meer om het
hoofd boven water te houden. We
gaan er maar vanuit dat kerk en
toren, nog vele jaren het silhouet
van Garmerwolde zullen domine
ren. Daar kan de Stichting Oude
Groninger kerken heel goed voor
zorgen.
Komt u eens kijken! U bent er
meer dan welkom, zowel door de
week alsook op zondag! De sleu
teladressen vindt u bij de ingang
in het kastje links.

Jakob van der Woude
(eenmalig gastschrijver

voor Garmerwolde]
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Provincie wil van Garmerwolde verkeersknooppunt maken
Garmerwolde wordt de spil in de oplossing van de verkeersproblematiek van de N36D, de weg Groningen-Delfzijl. Tenminste, als het
aan de provincie Groningen ligt. Landbouwverkeer leidt vaak tot opstoppingen en ook de bebouwde kom wordt geregeld doorkruist,
en dat belemmert de doorstroming. De oplossing ligt volgens de provincie in de aanleg van een rotonde op de kruising Dorpsweg
- N36D - Oude Rijksweg en een parallelweg naast de N36D. Een andere optie is om een totaal nieuwe provinciale weg aan te leggen
vanaf Ruischerbrug richting Ten Boer, tussen het Eemskanaal en het Damsterdiep. De provincie presenteerde haar voorstellen 31 mei
jl. op een drukbezochte informatieavond in de Molenberg in Delfzijl.

De meest voordelige oplossing is
volgens de provincie de verbete
ring van de bestaande N360 en
het veiliger en comfortabeler ma
ken van het fietspad. Een nieuw
aan te leggen parallelweg moet
de oplossing zijn voor het langza
me verkeer. Een tweede moge
lijkheid is dat de huidige N360 de
parallelweg wordt en er een nieu
we weg wordt aangelegd door de
landerijen ten noorden van de
N360. Die wordt dan aangesloten
op een rotonde in Garmerwolde.
Het knelpunt van het rijden door
de bebouwde kom van Ten Boer
blijft dan overigens bestaan. De
derde optie betekent dat de huidi
ge N360 ook de parallelweg blijft,
maar dat er een nieuwe weg tus
sen het Damsterdiep en het Eems
kanaal wordtaangelegd. De drie ·
volgens de provincie beste - voor
stellen hebben grote gevolgen
voor de leefbaarheid in Garrner
wolde. Een rotonde, maar vooral
de daaraan gekoppelde parallel
weg , betekent een enorme in
greep in het beeld van de Dorps-

weg. Het autoverkeer zal boven
dien sterk toenemen. De parallel
weg zal de bewoners van zeven
huisjes, aan de Rijksweg, totaal
inklemmen tussen de twee we
gen. Het andere alternatief, een
nieuwe weg tussen het Eemska
naai en het Damsterdiep, heeft
enorme consequenties voor de
bewoners aan de Geweideweg,
Grasdijkweg en Oude Rijksweg.
Dit voorstel betekent eigenlijk dat
dit gedeeltevan Garmerwoldevoor
bewoning wordt afgeschreven. De
opties zijn onderzocht door het
bureau Bosch en Slabbers, die
overigens kortgeleden - ook in
opdracht van de provincie - juist
de recreatieve mogelijkheden van
dit gebied in kaart heeft gebracht:
de Damsterdiepvisie.

Deal?
De reacties van het publiek in
Delfzijl varieerden van berusting
tot volledig onbegrip. Oud AKZO·
directeur Cor Zijderveld, voorzit
ter van de Samenwerkende Be
drijven Eemsdelta, verweet de

provincie dat die het verkeerspro
bleem te beperkt ziet. Hij miste
een totale provinciale blik op de
problematiek die zou kunnen lei
den tot minder ingrijpende en meer
betaalbare opties. Hij wees erop
dat ten zuiden van het Eemska
naai, tegen het kanaal aan al een
weg loopt die verbeterd kan wor
den en doorgetrokken kan wor
den tot aan Delfzijl. Dat zou veel
problemen oplossen. Er hoeven
dan ook geen bruggen te worden
gebouwd. De provincie wilde die
optie niet inhoudelijk bespreken
en wees het direct zonder verdere
toelichting van de hand. Dat gaf
sommige bezoekers het idee dat
er een deal gesloten was met de
gemeente Slochteren om de ont
sluiting van het toekomstige Meer
stad niet over Slochters grondge
bied te laten lopen. Bovendien, zo
was de verwachting, als de pro
vincie veel geld investeert in de
verbetering van de huidige N360,
door Garmerwolde heen, zal de
provincie later niet opnieuw grote
sommen geld besteden aan een
verkeersontsluiting van Meerstad

ten zuiden van het Eemskanaal.
De goedkoopste oplossing is dan
om het Meerstad-verkeer bij Rui
scherbrug al aan te sluiten op de
N360.

Soelaas
De vraag is of de consequenties
van deze drie opties de ernst van
de problematiek niet ver over
schrijden. Gedeputeerde Marc
Jager bleef daar vaag over. Hij gaf
wel nadrukkelijk aan dat voor hem
niet zozeer de N360, maar vooral
de verdubbeling van de N33 tot
aanDelfzij l absoluteprioriteit heeft.
Dat biedt bovendien volgens hem
meer soelaas dan de aanpak van
de N360. Toch wordt een milieef
fectrapportage (rn.e.r.) uitgevoerd
op de drie voorliggende opties. In
januari 201 1 worden de voorlopi
ge resultaten daarvan bekend en
wordt er naar de bevolking terug
gekoppeld. De definitieve m.e.r.
studie wordt in 2012 verwacht en
dan is ook duidelijk welk tracé
definitief de voorkeur heeft.

Rogier Verhagen

De Rabobank is alt ijd
d ichtbij...

Rahoba n" Noor d (..rOlllJl9f'rl vind! tlf'l bPlilflgriJk be troske n lp' lijn hij hadJ V'f"'f'fllgirll;wn

en <'llchtlng f'!1 Demon <,po"~Oferl ,-, IJ evenernente n op t'lf'l gebied van cultuur PIJsccn

111 onze regio. Samen..1,1,)1)we sterk.Dal is hel Idee.

www .rabobank.nl/noord-groningen

4

De smaak van Thesinge
Op 11 en 12 september 2010 is het weer Open Monumentendag(en).
Vorig jaarvroegen we alle Thesingerseen ansichtkaart te sturen vanuit
hun vakantiebestemming met daarop iets uithet erfgoed van die plaats
of omgeving. Dat was een groot succes. De kaarten hingen tijdens de
Monumentendag in de kerk. We besloten dat deze aktie voorherhaling
vatbaar was. Dus ook dit jaar vragen wij u ons een ansichtkaart te
sturen. Het thema van de Open Monumentendag 2010 is 'de smaak
van de 19' eeuw'. Wij bekijken dat soort thema 's graag wat breder en
maken er voor Thesinge (je smaak' van en wel uw smaak'. Stuur ons
een kaartje met daarop iets van uw persoonlijke smaak. De ansichten
worden tijdens de Monumentendag(en) weer tentoongesteld en zo
krijgen we een beeld van de smaak van de Thesingers.
Doet u weer mee? Stuur een kaartje; kleine moeite. U kunt het sturen
naar:

Plaatselijke commissie SOGK
p.a. Kor van Zanten
Kapelstraat 9
9797 PJ Thesinge.
Doen !
Een hele prettige vakantie
toegewenst.
Monumentendag 2009.
(Foto: Pluc Plaatsman)
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1 H ES IN GE. (0 50 ) ) 14 7052

Oo t HHN ,WELll'l·:' 4Ah HU is t

lI D VAt I )r..O·v'C' ET.

DE LA >ID : UnE .ytG ,.... NIS ATt E VCOP
V0 t T v' FPZ0 P. G ER/ PEDiCIJ P E

HOFSTEDE
SCHILDERS

Telefoon (050) 302 1957

www.hofstedeschilders.nl

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en parti culier
handel in :
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens-
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

.", mi" i",," '. ·· Ritsema
&" fJt:I(l..dinXIll/l'i('.~huro I

Uw adres voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

Luddc straat 6

9797 PM Thcsingc
T (050)3021319

F (050) 302118Z

M 06 51 5 3 37 72

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-

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

o Centrale verwarming 0 Waterleiding 0 Electra
O GasO Sa nit a irO RioIe ringO Da k- en zinkwerken

www.jellevanderveen.nl

Thesinge 050 - 302 48 30 / 06 - 303 69 109

REINIG INGSSERVICE

Peter Kuil
Osloweg126. 9723 BX Groningen

•
SCHOONMAAKBEDRIJF

mE3llI
WWW.IlLOr.• • CMOO..........IIl. IDltIJ ' ... L
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Dertig jaar Klank en Beweging
Op de jaarvergadering op 14 januari j.1. hebben wij al aandacht
geschonken aan het jubileum en zijn de jubilarissen en de
leidster in de bloemen gezet. Op26 mei j.1. hebben wij het jubileum
gevierd! Om kwart over negen vertrokken we vanaf de carpool
plaats te Kolham met 18 leden en onze juf Fieke. Ondanks dat het
afgelopen seizoen veel langdurige patiënten kende, was de hele
groep aanwezig. Er was een verplichte dress-code: het dragen
van een hoed. Tevens moest iedereen twee handdoeken meene
men en een adres van een goede vriend of vriendin.

Van links naar rechts: Betsie Schreuder, Meinlje Wiersma, Anneke
Spanninga en (op de rug) juf Fieke. (Foto: Giny Rurenga-Wolt)

Namens defeestcommissie
HI/da DIkkema

Hier bleek waarvoor het meege
nomen adres bedoeld was: ieder
een kreeg een ansichtkaartje,
moest het meegenomen adres
erop schrijven en zichzelf als af
zender erop zetten. De portokos
ten en het verzenden werd ver
zorgd door Landgoed Bleyendael.
Met z'n allen weer in het treintje
zonder lijntje en de laatste rit terug
naar Oudeschans, waar onze au
to's geparkeerd stonden. Moe
maar voldaan waren we rond half
tien weer in Garmerwolde.
Het was een erg gezellige dag,
waarop we heel wat hebben af
gelachen .

houding. Dit keer was het een
heuse heks, Euganipta genaamd.
Ze nam ons allemaal mee. We
moesten op bedden gaan liggen
en toen bleek waarvoor de hand
doeken waren: voetmassage. Na
controle met de pendel, waaruit
moest blijken welke olie bij wie
paste, werden de voeten met al
lerlei oliën ingesmeerd en kregen
we instructies van Euganipta hoe
te masseren. Wakker blijven was
niet voor allen even gemakkelijk.
De reis werd vervolgd en uitein
delijk kwamen we terecht bij 'Het
Oude Wapen van Blijham" waar
een boerenbrasbuffet voor ons
klaar stond. Dit overvloedige buf
fet heeft ons allen zeer goed ge
smaakt.

den we zien hoe de koeien 24 uur
per dag door een robot gemolken
worden.
De trein stond weer voorons klaar
en we vertrokken naar het schitte
rende Nederlands-Duitse grens
gebied, via de z.g. smokkelroute.
Plotseling werden we aangehou
den door een douanier. Iedereen
uitstappen en zijn of haar id. to
nen. Marion had niets bij zich en
moest een liedje zingen. Met de
hele groep hebben we het Grun
nings volkslied gezongen en werd
haar de bekeuring kwijtgeschol
den. Toen bleek dat de chauffeur
een jerrycan rode dieselolie bij
zich had, hadden we een nieuw
probleem. Of we mochten niet
verder rijden, of we moesten de
jerrycan leegd rinken. We hebben
gekozen voor het laatste, omdat
al gauw bleek dat het wel erg
lekkere "rodedieselolie"was;som
mige dames namen zelfs twee
bekertjes.
Na enige tijd wederom een aan-

Met de auto's vol zeer nieuwsgie
rige dames, met hoofddeksel, en
razend benieuwd wat er stond te
gebeuren vertrokken we naar ons
koffie-adres. Dit was in Oude
schans, waar koffie met heerlijk
appelgebak voor ons klaar stond.
De gehele dag werden we bege
leid door een gids. Na de koffie
kregen we een rondleiding in het
mooie plaatsje Oudeschans. Te
rug bij "Het Wapen van Oude
schans" stond het vervoer voor
ons klaar: het treintje zonder lijn
tje. Na een mooie toeristische rou
te kwamen we aan bij 'Landgoed
Bleyendael" te Blijham, ons lunch
adres. Tijdens de lunch vertelde
boer Peter over de gang van za
ken op de boerderij en hoe ze
ertoe gekomen waren uitstapjes
voor groepen te organiseren. Na
de lunch was er gelegenheid de
historische boerderijwinkel en het
hedendaagse biologische melk
veebedrijf te bezichtigen. Vanuit
een speciale "robotskybox' kon-

Door de kinderen werd er vrolijk op los getrommeld. (Foto: Margriet de
Haan)

Djembeés
Vrijdag 11 juni klonk er vanaf
12,30 uur trommelgeroffel uit
de OBS Garmerwolde. De kin
deren van de basisschool heb
ben vier djembeelessen gehad
van Mustafa en lieten nu aan
familieleden horen wat ze had
den geleerd.

Moustapha Seck, een enthousias
te docent, geeft samen met zijn
broer Pape Seck djembeelessen
aan groepen in Nederland en
West-Europa. Zij wonen al 10 jaar
in Nederland, maar komen oor
spronkelijk uit Senegal. Indit West
Afrikaanse land dienen de klan
ken van de djembee als commu
nicatiemiddel.

Het was fantastisch te horen en te
zien met hoeveel plezier de kinde
ren muziek maakten. Tijdens het

slotnummer van groep 6, 7 en 8
werd er gedanst. Nederlands als
we zijn moest Moustapha het pu
bliek hiertoe enigszins aanspo
ren. AI met al een heel gezellig

muzikaal uur en een fantastisch
initiatief van de basisschool.

Margriet de Haan

Beste
adverteerders
Ongetwijfeld heeft u opge
merkt dat erindetwee vorige
G & T 's iets niet helemaal
goed is gegaan met de ad
vertenties. Er zaten bijvoor
beeld dubbele in, sommige
waren nog van vorig jaar en
één advertentie liep zelfs door
een andere heen.
Daarvoor onze excuses. Ook
namens onze drukker Blue
Mule.
Momenteel beraden wij ons
hoe we onze adverteerders
die het betrof kunnen com
penseren.

De redactie
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• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 302 1715
F (050) 3021961
E info@bluemu le.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ ·
o UITGEVERIJ

ons werk!Uw uitstraling:
Het maakt niet uit we lke kleur
of vorm uw voorkeu r heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij upastl.

www.websrede.nl

p rolessionel e websit es

waar jl' g r ip op he bt

Webstede

Uw adres voor
Aanleg
Bep lant ing
Best rat ing
Boomverzorging
Schuttingen
O nde rho ud
Vijvers

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

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

.,
1'- ~.

-7:- ~ -~ .

W a rme b akk er voor ieder eet m o men t

l'iII---

Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en -begeleiding

Boven tijgerwe g 19 9797 TDIh e singe
°503°21731 of 0653767142

informatie en vonngeving rondo m de dood: Schoothe lm 1. Groningen

www.nel uanenanna.nt

• mod cl'"nccnn.tactl c nssyste mc n . gediplomeerde spccialiMcn

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

Boekholt - Hens.broek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

\VinRelcentrum Lewenborç
Kajuit 285 - 9733 CV Groninqen

Telefoon/fax (050) 549 0549

Bii ons vi ndt ualles voor uw fiets! ,
Volop keuze innieuwe en gebr uik te fiet sen . ~<..
Leverancier vane.c, Gazelle, Sparta, Rih, Veeno, B
Loekie kinderfietsenen Green Bike. @
Ookvaar repa ratiesvan allemerken. (9)(
Koopmansplein 18 . 9791MA Ten Boer •
050 3022995 -nw.bobtweewielersb op.nl twee wieIershop
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Karline Ma/fliet

Renee denHartog

tweede ronde sloeg de damp van
de medelopers om je gezicht, al
lerlei gedachten van boodschap
penlijstenlwat ga ik straks allemaal
drinkenlwat wil ik met mijn leven
beheersten het denken in die laat
ste snikhete kilometers. Hier en
daar een dame horizontaal langs
het parcours, gekreun en gedwon
gen wandeltempo en dan eindelijk,
de fin ish! Is het overmoed of ge
woon endorfine, maar als jeer bent
ben je trots en immens tevredendit
weer tehebben volbracht. Alle tien
dames gingen, na een groepsfoto
voor 'de foto van de maand' in de
G&T en een verkoelend biertje op
het terras, naar huis met een wel
verdiende medaille. Klaar voor de
Thesinger Run in september!

en hoe het allemaal uit gaat pak
ken en hoe lang het gaat duren,
dat weten we dus niet. Zijn beste
vriend uit Nederland is inmiddels
ook bij hem en houdt ons dagelijks
op de hoogte.
We leven heel erg met hem mee
en wensen hem natuurlijk het al
lerbeste en hopen van harte dat
dit uiteindelijk weerhelemaal goed
gaat komen. Wie Rudy een goed
herstel wil wensen, kan een kaart
je sturen naar:
Rudy Bremer
Jalan Sawit no. 16B, Pik Gondang
RT04 RW53,
Condong Catur, Depok, Sieman,
DIY 55283,
Indonesia

Waterpost of zweetpost?
Na twee kilometer denk je: "Waar ben ik in vredesnaam aan
begonnen?" Aan de derde editie van de Gasterra Ladies Run in
Groningen! Op zondag 6 juni hebben 10 vrouwen uit Thesinge
zweet en tranen getrotseerd tijdens de heetste editie ooit van dit
dameshardloopevenement. Een deel van de opbrengst van deze
run komt ten goede van Pink Ribbon, een fondsenwervende
organisatie voor borstkanker. Er kon gekozen worden uit een
moeder-dochterloop van 2,5 km of een loop van 5 of 10 km voor
meisjesJvrouwen vanaf 14 jaar.

Wat warenwe blij dat we voor de 5
km hadden gekozen! Alhoewel
ondergetekende al ellebogend
(1800 deelnemers) dacht nog een
toptijd neer te kunnen zetten, bleek
de hitte een onoverkomelijk obsta
kel. Alle reservers werden aange
sproken in een parcours dwars
door het centrum, twee rondes van
2.5km. Sla jegewoonlijk eens een
waterpost over, nu pakte je grif
twee bekers tegelijk voor de dorst
en het oververhitte hoofd. Bij de

Op 27 mei jJ. kreeg ik een ontstellend telefoontje: die middag was
Rudy betrokken geweest bij een ernstig ongeluk, waarbij hij op de
fiets was aangereden en met zijn hoofd op een betonnen rand was
geslagen. Diezelfde avond nog is hij geopereerd vanwege een
ernstige bloeding in zijn hersenen.

Daarna brak een spannende tijd
aan van machteloos wachten. Het
duurde erg lang voordat hij weer
bij kennis was. Tot 7 juni heeft hij
min of meer in coma gelegen; op
10 juni ishij van de intensive care
gekomen. Hij is er nog lang niet,
maar hij heeft een paar woorden
gesproken en reageert inmiddels
wel op prikkels uit zijn omgeving.
Inmiddels (17 juni) gaat het steeds
beter: hij is sinds 15 juni verlost
van het zuurstofmasker en de
neussonde en kan met enige
moeite zelfstandig eten en drin
ken. Ook is hij in de rolstoel even
buiten geweest. Hij is nu zo'n half
uur per dag echt wakker en dat is
een enorme vooruitgang. Maar
de situatie blijft toch wel ernstig,

Slecht nieuws uit Yogyakarta
over Rudy Bremer

ArdAgteresch

Gawme"1Nolde~~
3/4/5 septe.....be..

* Kinderdisco * Feestavond met De Daip *
& Grunneger Loagland Speul'n

ger koek. En toen we tegen half
vijf terugkwamen in het dorpshuis,
hadden Kees en Fennie nog een
vragenlijst voor ons in petto over
zaken die we onderweg tegen
kwamen. Janna Hazeveld won de
hoofdprijs: een gratis consump
tie! Niet lang daarna werden een
lekkere stamppot rauwe andijvie
met spekjes en een flinke rook
worst opgediend. Het werd een
gezellige maaltijd cq. nazit waarbij
al snel geopperd werd hier een
jaarlijkse traditie van te maken!

Wederom een geslaagde activi
teit van het dorpshuis en één van
de laatste voor de zomervakantie
(27 juni nog een dorpsborrel van
af 16.00 uur). Vanaf september
kunt u weer volop activiteiten ver
wachten.
Als u zelf nog ideeën hebt voor
een activiteit die vanuit het dorps
huis georganiseerd kan worden,
laat het weten door temailen naar
info@dorpshuisdeleeuw.nl.

Zomerse fietstocht

Halverwege pauze met koffie, thee en Groninger koek. (Foto: Ard
Agteresch)

Twee weken daarvoor gooide de regen roet in het eten, maar
zondag 12juni kon het niet beter: zon, een prachtige wolkenlucht
en een heerlijk temperatuurtje. Perfect weer voor de fietstocht,
georganiseerd door de activiteitencommissie van het Dorpshuis
Garmerwolde en uitgezet door Kees en Fennie Wierenga was
geslaagd!

Halverwege konden we even bij
komen metkoffie, thee en Gronin-

Een gevarieerde club van onge
veer 16 mensen had zich aange
meld voor deze tocht van ruim30
kilometer. Het weer en de omge
ving waren veel te mooi om hard
te fietsen, dus in een relaxed tem
po werd de route afgelegd. We
fietsten als één groep: wel zo ge
zellig ! De prachtige route liep uit
eindelijk naar Onderdendam. Hoe
wel delen van de route bekend
waren, kwamen we toch ook een
aantal keren langs onbekendere
stukjes en weggetjes. Leuk om op
die manier nieuwe dingen in je
omgeving te ontdekken!
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sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PEGarmerwolde
T (OSO) 5493950 - M06 53729369

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

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN HORECA

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

V ISHA N DEL
~~

fjmLt

Lamsoor11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

MAANDAG GESLOTEN

DINSDAG T/M VRIJDAG:

09.00 - 12.00 UUR
13.00 • 18 .00 uur

ZATERDAG :

OS.30 - 12.00 UUR
12.30 - 16.00 uur

Lindenstraat 1 - Ten Boer

Dames & Herenkapper
zonder afspraak!

STUDIO

g]m~Boerder ijverkoop:

• groenten en fruit
• f rui tmanden
• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades en rauwkost
• brood

AGRISHOP
VERSWIHKEl

Sladsweg 63 ·9791KBTenBoer- Telefoon050·3021383 -.: Vï:ATSTFtÄ B. V.
Verbindingsweg 199781 DA Bedum Tel: 050-3012B32Fax: 050-3010625

SINDS 1932

•
~~
TEMPUR'

WOON- EN SLAAPCOM FO RT

Van onze bedden hoeft u niet wakker te liggen!
Wij zijn als dealer van Tempur en Norrna Boxsprings sterk in bedden.

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
WOONWINKEL

IJOA:.-M_ _ . ..
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opkomst 75% 84% 85%

Fredje Bouma

Wilsfil - de Wildersfilm
Rete gasie · reïntegratie
Ooig . oorlog
Potiek - politiek (insjonaie)
Opa Foer . het openbaar vervoer
Langfa kot - om een lang verhaal
kort te maken
Kissie Elding . de commissie Elde
ring
Hè konsiebat • een heel constuc
tief debat
Maasprotiek . de klimaatsproble
matiek
Krie kries - de kredietcrisis
Stastaris . de staatssecretaris
Voorste . voorzitter
Ajix - de AEX
Dèzestig • D66
Sonnesjie • zonne-enerqle
Sjeuze kipfang . serieuze kinder
opvang
Kotte mijn, latte mijn - op korte
termijn en op langere termijn
Pastij . de Palestijnen
Dailama . de Dalaï Lama
Hookjes . hoofddoekjes
Medo ponsjatief - mede op ons
initiatief
Bangste pleem . het belangrijkste
probleem
U saanees fok op . U zadelt het
Nederlandse volk op...

Zoals u weet heeft winkelcentrum Lewenborg een metamorfose onder
gaan. Zo ook Josje. De eerste jaren heeft ze bij de inganggezeten, toen
een tijdje halverwege en nu (vanaf eind 2009, maar officieel geopend
op 27 Um 30 mei 2010) op een mooie plek in een van de gangen. Ze
heeft een mooi ruim winkelpand gekregen, waar ze o.a. al haar mooie
(moderne) lingerie, been- en nachtmode, maar ook badmode en
ondergoed voor haar en hem, prima kan etaleren. De winkel heeft een
rustige uitstraling en nodigt uit tot even op je gemak rondneuzen. Voor
vragen en advies kun je altijd terecht bij een behulpzame verkoopster.
Mocht u iemand of je zelf willen verwennen, loop dan gerust bij Josje
binnen. We wensen Josje nog vele mooie modejaren voor haaren hem
toe.

Loop gerust even binnen in het nieuwe pand van Jasje in winkelcen
trum Lewenborg. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Kookhuis . het koninklijk huis
Maalspoke . normaal gesproken
Psiep - in principe
Dèr taaskeer . modern betalings·
verkeer
Sameving . samenleving
Oba sterie . het openbaar ministe·
rie
Insjonaal trisme - het internationa
le terrorisme
Nese ekemie - de Nederlandse
economie
Oud tijten - de autoriteiten
Kolikheid . zijne Koninklijke hooq
heid

Nu er een eind is gekomen aan
het tijdperk Balkenende en een
groot deel van de natie treurt,
dienen wij op gepaste wijze at
scheid te nemen van een staats
man die vier kabinetten heeft
geleid. Er zijn veel manieren om
dat te doen. Fredje kiest voor
de vele nieuwvormingen waar·
mee J.P. de Nederlandse taal
heeft verrijkt. Hieronder volgt
een korte selectie Balkenendis·
mes:

Opdat wij niet vergeten

Bedankt voor de tip! En sterkte
met het zoeken naar een geschik·
te woning...

Aafke zit zowel in het bestuur van
Dorpsbelangen als in de Activitei·
tencommissie van het Dorpshuis.
"Dat is heel leuk. Ik maak me wel
zorgen over de weg die ze aan
willen leggen tussen Groningen
en Delfzijl. Eind mei ben ik met
Rogier Verhagen naar een verqa
dering in Delfzijl geweest. Er zijn
zes varianten ; een paar zijn al
afgevallen omdat ze te duur zijn.
Maar dat kan Rogier beter vertel
len..."

Hjflie Ramaker·Tepper

Partij landelijk Thesinge Garmerwolde
VVD 21% 7% 15%
PvdA 20% 20% 31%
PVV 16% 5% 10%
CDA 14% 29% 4%
SP 10% 10% 12%
GL 7% 16% 12%
D66 7% 6% 8%
CU 3% 3% 5%
SGP 2% 0% 0%
PvdD 1% 2% 1%
overig 1% 2% 1%

Hoewel men aanvankelijk wilde wachten totdat het blok ernaast
ook ontruimd was, gingen eind mei/begin juni toch de eerste
woningen aan de W.F. Hildebrandstraat tegen de vlakte. Tijd voor
een gesprekje met Aafke Kooi, de laatst overgebleven bewoon
ster.

De beuk er in!

Verkiezingsuitslagen dicht bij huis

Hoe vind je het dat de sloop is
begonnen? .
"Ik benblij dat ze plat zijn; ook met
die brandstichting. Ik kijk liever
tegen die lege vlakte aan. Er wa·
ren toch wel wat problemen met
die woningen; daarom hebben ze
deze toch maar afgebroken.
Het is een mooie grote oppervlak
te; er kunnen hele mooie huizen
worden gebouwd. Ik heb geen
flauw idee wat er komt en hoe
duur ze worden. Ze gaan in één
keer bouwen. Zodra ikeen andere
woning heb, wordt dit blok ook ge·
sloopt. Vóór half oktober moet ik
eruit. Maar ik wil wel graag in het
dorp blijven en ben nog steeds
zoekende; als iemand erover denkt
om weg te gaan..:

Sieb·Klaas Iwema
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Gaykingastraat 32
9791 eH Ten Boer
T (OSO) 3021488

Klsnt-, kind- en
ra/stoe/vriende/ijk

~\c.U r~~~q,l,

~eI /" " ~"" O~.Lr;......J'
/' ~~/

Niet alleen voor voéten
, .--..-----

Kwalitatieve damesmode voor een betaalbare prijs

Prunusst raat 51 Selwé;d - Groningen - T 050 - 5736989

Sch~enmakerij

Sleutelservice
ti ilfl, I

Mid ,elj ans
Kajuit 248A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050 • 5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050- 5416244

VOORAL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN

zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepefmaaien.
Grootpakpersen, Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouterbemesten,

Loonbedrijf
N••~r....tlutff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 1535

Josle
BEENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

déwinkel vooroluw
Ondergoed · Lingerie

Beenmode . Badmode
Hachlmode &

Damesmode maal 36 t/m 5B

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel.lFax(050)541 B995

C
Natuursteen :::::;? t efa n o

Interieur natuursteen:

Be l ons of komlangs op hel
Koopmanspl ein 6 Ten Boer
T(050) 3023888

9lái.Virunewo/é

tfine

Mechan isat ie bed ri j f
O u dman Thesinge BV

Verkoop en reparatie
landbouwmachines
Gespecialiseerd
in maatwerk
Verkoop en reparatie
tuin en parkmachines
VoorService enkwaliteit

Gerard Kingma
rels- en na tuurfo tog rafie

'1GlorTgcf tc ooscbco op z n r-oost

Geef een aldruk cadeau 
ooglnee! en pe<SOOr1I'I"

Hovensfroot 5 ·9797 PI. Thesinge
www.kngmonu

gel'Ord@kmg ma nu
0503023813

Bezoek. oe weosre VOOJ hel laatste
nielJWS over wOlkshops en exposnes
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Agenda
Zaterdag 26 juni
Dorpshuis De Leeuw Garmerwol
de: aanvang 19.30 uur: kinderto
neel uit Garmerwolde en Thesin
geonderleiding van Richt Bouma.
Toegang is gratis.
Zondag 27 juni
Dorpshuis De Leeuw Garmerwol
de; vanaf 16.00 uur: dorpsborrel.
Donderdag 1 juli
Dorpshuis De Leeuw Gatmerwol
de; 19.30 uur: informatiebijeen·
komst. Het Waterschap Noorder
zijivest geeft informatie over de
stand van zaken met betrekking
tot de extra zuiveringsinstallatie
bij de RWZI. Tevens is er deze
avond gelegenheid vragen te stel
len over de nieuwe en de oude
zuivering en mogelijk overige za
ken diehet Waterschap betreffen.
Zaterdag 3 juli
t Jopje Thesinge: gesloten.
Maandag 5 j uli
Buurhoes Ten Boer; 20.00 uur:
seniorenconcert door muziekver
eniging "Volharding" uit Ten Boer.
De toegang is gratis.
Zaterdag 31 juli
Thesinge: vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier
Zaterdag 7 augustus
t Jopje Thesinge: gesloten.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 4 juli
Viering Heilig Avondmaal
Laatste kindernevendienst van dit
seizoen
thema: 'De dieren in de Ark van
Noach"
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Dijk uit Sauwerd

Zondag 11 juli
dienst om 9.30 uur in Thesinge
voorganger is ds. Kruit uit Leek

Zondag 18 juli
dienst om 9.30 uur in Ten Post
voorganger is ds. Spijker uit Gar
relsweer

Zondagavond 25 juli
Grunneger Dainst
om 19.00 uur in Garmerwolde
voorganger is ds. Pieterman uit
Niekerk
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Foto van de maand
Sportieve Thesinger ladies. (Foto: Jan Alix Uitham)

Els, Ton en Sieb-Klaas: bedankt!
Sinds november 2008 miste in de redactie van de G & T de 'vaste
fotograaf' voor Garmerwolde. Gelukkig is daarin nu verandering geko
men. We hebben sinds kort Margriet deHaan in onze redactiealsvaste
fotograaf voor Garmerwolde.
In die afgelopen anderhalf jaarhebben Els Knol. Ton Bouchier en Sieb
Klaas Iwema ons steeds fantastisch geholpen door als tree-lanee
fotograaf te willen fungeren. We hoefden maar even te kikken en...
er was weer een prachtige foto. Daarvoor onze hartelijke dank. Zonder
jullie hulp hadden heel wat artikeltjes het zonder foto moeten stellen.
Uiteraard wensen we Margriet heel veel succes.
Mocht u ideeën hebben voor een foto in of nabij Garmerwolde. neem
dan even contact op met Margriet.

De redactie

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Margriet deHaan 050·571 9225
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050·3023483
Eind·redactle:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 . 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050·5411019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld (14 .50 p].
Bij automatische incasso ( 11.55 p],
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant ( 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren vla:
GenTexpress@hotmall.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. Schutter·
laan 16: uiterlijk dinsdag
20juli vóór 18.00 uur.

Wist-u-dat...
• Thesinge woensdag 16 juni op
TVnoord te zien was?
• in het programma Dam Op met
Rob van Dam?
• Thesinge hiermee weer goed
op de kaart stond?
• de uitzending door vele men
sen is bekeken?
• zowel mensen in als buiten het
dorp?
• ook Rogier Abbring. een vroe
gere dorpsgenoot. ons hierover
mailde?
• als u deze uitzending gemist
hebt. u onder rtvnoord.nl bij "uit
zendig gemist" deze alsnog kunt
bekijken?

"De Soos"
De klaverjasavond in juni heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen 4906
2. Albert van Bruggen 4903
3. Harry Harkema 4879
4. Kees Wierenga 4773

De volgende keer is op dinsdag
14 september. aanvang 20.00 uur.
Nieuwe kaarters zijn van harte
welkom.


