Dorpskrant voor
Glimmen en Omstreken
Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

33e
2015
34e jaargang – nummer 10
4 –– December
April 2016

Waar is Julius deze kerst?

Wandelend door de tijd
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Haren en overleed. “In het zwembad waren zwemwedstrijden
waar ik ook aan meedeed”, zegt Albert. “Op maandagavonden
ging het bad open voor arme kinderen, die mochten voor 25 cent
zwemmen. Ik vond het altijd confronterend om dat te zien.”
Heden
En zo reizen we met Albert Jansen door de tijd, kopje koffie en

koek erbij. De koffie is op. We keren terug naar 2016. Albert Jansen
kijkt nog even in het adresboek van de gemeente Haren uit 1957
dat hij trouw heeft bewaard. “Het komt me vaak van pas als ik nog
even wil zien wie hier toen woonden”, zegt hij. Wandelen door de
tijd is leuk, want het maakt je weer duidelijk dat wij passanten zijn
in dit dorp, dat wij beminnen.

Buurten bij… Beukenlaan 16

Het blijft spannend om zomaar ergens aan te bellen met de
mededeling dat je komt buurten voor de Glimmer’lei. Gelukkig
was het deze maand direct raak aan de Beukenlaan, bij de
familie Rademaker. Berend (1937) en Rika (1944) wonen al 22
jaar op dit adres.
Berend is weliswaar in Groningen geboren maar woont al zijn
hele leven in Glimmen. Rika komt uit Noordlaren. Het bevalt prima
aan de Beukenlaan (ook al bespeur ik enige heimwee naar de
boerderij aan de Meentweg). Het is een sociaal straatje, waar de
meeste mensen elkaar kennen. In de zomer wordt er veel gebruik
gemaakt van de picknicktafel aan de overkant, waar het altijd
goed toeven is. Een keer per jaar wordt er een straatbarbecue
gehouden, meestal georganiseerd door José Wildeboer en

Renje Bakker. Tja en waar heb je het dan verder over? Onder het
genot van een vers kopje koffie en een lekkere plak koek komt
er werkelijk van alles voorbij; Over vroeger, over de oude buren
mevrouw Bennink en mevrouw Ten Napel, Harm en Geesje, over
inbrekers, de voetbalclub (de ballen van Bertus gaan er altijd in,
Ale en Hillie die daar na heel veel jaren gestopt zijn met hun werk),
over mobiele telefoons, geboorteaankondigingen via Facebook,
over hun beide dochters Ria en Ina, over het referendum op 6
april, over politiek (koehandel) en dat dochter Ria zeven jaar in
de gemeenteraad van Groningen heeft gezeten, over middelbare
scholieren die het heel gewoon vinden om op schoolreis naar
het buitenland gaan, over de dochter die heel Europa doorkruiste
en bijvoorbeeld vertrok richting Frankrijk en dan belde vanaf een
politiebureau in Schotland (terwijl vader Berend altijd zei “ik kom
je overal weghalen, maar niet van het politiebureau”), over jagen
(met Frik Vroom) en stropen, over de boerderij van Reinder Wolters
die nu zal worden afgebroken, over de molshopen op de ijsbaan
en hoe een weiland als er vier mollen zitten die 4x per dag boven
komen, in korte tijd verruïneerd wordt, over mollenklemmen die
gestolen worden door zgn dierenbeschermers.
Kortom een gezellige avond met heel veel praterij. Berend en
Rika willen zelf niet op de foto maar hun hondje Missy verleent
alle medewerking!
Iekje Wortelboer
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Huize Weltevreden

diegenen die geïnteresseerd zijn in haar reisverhalen verwijs ik
naar de website: http://nomade7.waarbenjij.nu

door Andrea Steensma
Aansluitend op het hoofdartikel
van februari, hier het tweede
gesprek met één van de bewoners,
namelijk Akke Kuipers.
Akke is geboren en getogen in
het dorp Leens. Een agrarisch
georiënteerd dorp in het noordwesten
van de provincie Groningen. Drie
jaar geleden verhuisde ze naar de
D O R P S K R A N T stad Groningen. Daar heeft ze van
genoten. Alles was binnen loop
of fietsbereik. Na een jaar moest
Juli 2015
ze noodgedwongen verhuizen.
Dat heeft haar veel moeite gekost. In haar eerste jaar in Huize
Weltevreden had ze voornamelijk heimwee naar de stad
Groningen. Ze is een vroege vijftiger en daarmee de jongste
bewoner.

Noordlaren

Hoewel haar hart uitgaat naar het leven in een woongroep, is
Huize Weltevreden toch een mooi alternatief gebleken. Akke
is tevreden met haar appartement in Harendermolen. Ze heeft
een tuin en een vrij uitzicht. Met haar buren heeft ze een goed
contact. Het wonen op deze plek bevalt haar nu goed. Het is een
belangrijk rustpunt geworden in haar drukke leven.
Reizen
Dat is haar grootste hobby. Akke is sociaal werker en heeft acht
tot tien weken verlof per jaar. De komende periode neemt ze een
sabbatical van een half jaar. De jaarlijkse verlofdagen heeft ze tot
nu toe ten volle benut. Ze heeft al diverse reizen gemaakt. Ze is
op bijzondere plekken geweest op onze aarde. Nieuwsgierig naar
de natuur prachten, de mensen en hun cultuur. Ze wil meer zien
en ervaren dan alleen maar de directe woonomgeving. Daardoor
stapt ze regelmatig buiten haar comfortzone. Soms is het reizen
heftig en confronterend, soms is het verrassend mooi. Al haar
ontmoetingen en ervaringen deelt Akke met haar thuisfront. Voor

al uw graafwerkzaamheden met
le en miniVoor al uw graafwerkzaamheden met
“de Blankehoeve”
OokHerberg
voor
mobiele en mining zandkraan.
en Ook voor

In de komende maanden september en oktober gaat Akke een
treinreis maken. Ze gaat reizen met de Trans Siberië Express.
Er zijn romans over geschreven en films gemaakt. De treinreis
van Moskou dwars door Siberië naar Vladivostok. ‘s Werelds
langste treinreis is precies 9287 kilometer lang. Het is een tot
de verbeelding sprekende reis, die je langs ruige bergketens,
uitgestrekte toendra’s en gigantische wouden leidt.
Ze wil graag naar Mongolië. Het vertrekpunt zal Moskou of
St. Petersburg zijn. In Mongolië gaat ze vervolgens een tiental
dagen rondtrekken om dan uiteindelijk Beijing te bereiken.
Ze heeft plannen om door te gaan naar Noord-Korea. Heel
misschien wil ze reizen door de Himalaya via de zijderoute. De
6
zijderoute of zijdeweg was een netwerk van karavaanroutes door
Centraal-Azië, waarlangs gedurende vele eeuwen handel werd
gedreven tussen China en het oosten van Azië aan de ene kant
en het Midden-Oosten en het Middellandse Zeegebied aan de
andere kant. Eeuwenlang, van de klassieke oudheid tot de late
middeleeuwen, was de zijderoute de belangrijkste verbinding
tussen oost en west.
Dit jaar staat er ook een reis naar India en Birma op de agenda.
India is voor haar een belangrijk reisdoel. Ze heeft daar een
sponsorkind die ze voor het eerst gaat ontmoeten. Save a Child of
India is een sponsorproject waarbij kansloze kinderen onderwijs
en eten krijgen. Het nieuwste project is gericht op ondersteuning
en ontwikkeling van dorpsgemeenschappen met behulp van de
lokale bevolking.
Alle reizen die ze tot nu toe heeft ondernomen of nog gaat
doen, doet ze alleen. Licht bepakt en voornamelijk logerend
in eenvoudige hostels. Altijd was ze al benieuwd naar wat
ze niet kon zien. Als kind droomde ze van verre oorden. Van
vreemdelingen, ergens ver weg. Ze kiest dan ook bewust niet
voor de toeristische hotspots. Thuis, in haar appartement blijven
de opgedane contacten behouden via de sociale media. Gewoon
achter de laptop kan Akke nog steeds een kijkje nemen in die
andere wereld. Die verre oorden waar ze even een onderdeel
van was.
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- Aangifte inkomstenbelasting
-- Aangifte
Inboekeninkomstenbelasting
van uw zakelijke administratie
-- Aangifte
inkomstenbelasting
aangiften
omzetbelasting
- Verzorgen
Inboeken van
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administratie
-- Inboeken
uw zakelijke administratie
vanvan
jaarrekening
- Maken
Verzorgen
aangiften
omzetbelasting
aangiften omzetbelasting
--- Verzorgen
Verzorgen
Maken vanloonadministratie
jaarrekening
- Maken van jaarrekening
- Verzorgen loonadministratie
- Verzorgen loonadministratie
Administratiekantoor
Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|
06-11711176|
info@jemasiem.nl
|
Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe
Stationsweg 9-15|
Administratiekantoor Jemasiem|Nieuwe Stationsweg 9-15|
06-11711176| info@jemasiem.nl |
06-11711176| info@jemasiem.nl |

Nog een tikkeltje onzeker voor je eindexamen...?
Of toch liever goed voorbereid starten?
Huiswerkbegeleiding Glimmen
organiseert van 2 t/m 6 mei 2016

EXAMENTRAININGEN
Heb je interesse
Neem dan contact op met
Remko Aaten
T 06 38 00 51 98
remko.aaten@home.nl

Peer Gynt | Norsk design mode
Verkooppunt van Oleana in Noord Nederland
Openingstijden
Donderdag 13:00 - 17:00 uur
Vrijdag en zaterdag (en op afspraak) 11.00 - 17.00 uur
Rijksstraatweg 30 | 9756 AG Glimmen | 06 48 05 01 24
www.peergynt.nl

UW FYSIOTHERAPEUT
IN GLIMMEN E.O.
Femmy Holwerda- Hendriks
Rijksstraatweg 124 Glimmen
__________________________________________
*contracten met alle zorgverzekeraars
*behandeling zonder verwijzing mogelijk
*behandeling in de praktijk of aan huis
*aangesloten bij geriatrie netwerk Groningen

__________________________________________
www.fysiotherapieglimmen.nl
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Garage Deen
door Frans Somers - In de serie ‘plekken met een geschiedenis’
deze keer aandacht voor het terrein van de voormalige
garage Deen. Met dank aan Jan Dijkema van de vereniging
Old Go en het fotoarchief van de fam. Rutgers.
“Unieke kans….Mis het
niet!” Met deze wervende
tekst op een groot bord
tracht makelaar Lieberom
mensen te verleiden een
huis te kopen aan de
Waardeel. Dat is een nieuw
aan te leggen zijstraat van
de Rijksstraatweg, geprojecteerd tussen de Nieuwe Schoolweg
en de voetbalvelden. Ooit stond hier het garagebedrijf van de
familie Deen. Dit bedrijf stamde al uit 1928, toen Pieter Deen sr
begon met de verkoop van rijwielen, motoren en automobielen.
Dat laatste stond indertijd ook te lezen op het uithangbord boven
de zaak (zie foto). Tevens kon er brandstof van het merk Caltex
getankt worden. Later is dit Chevron geworden.
Voordat Deen hier zijn garagebedrijf begon, was hier de smederij
van Eite Veening gevestigd. Eigenlijk betrof het hier de voortzetting
van de smederij, maar dan tevens met nieuwe producten. Dat
Deen zich voor die tijd ook al in deze handel zat, blijkt uit een
advertentie van het Nieuwsblad van het Noorden uit 1925, waarin
hij een nieuwe motorfiets van het merk Gillet van 3pk aanbood.
De garage was goed te bereiken, want er schuin tegenover (ter
hoogte van het voormalige Café Noorberger) bevond zich een
halte voor zowel de elektrische als de paardentram.
Nieuwbouw
De oorspronkelijke garage is in 1967 afgebroken en vervangen
door nieuwbouw. Deze nieuwbouw bestond uit een showroom
met werkplaats, met aan beide zijden een woning. Ook werden er
twee benzinepompen en een LPG installatie geplaatst.
Over de LPG voorziening is nog flink wat te doen geweest. Een
concurrerende pomphouder uit de Punt maakt in 1981 bezwaar
tegen deze installatie, omdat deze zich te dicht bij de bebouwde
kom zou bevinden. Uiteindelijk gaf de gemeente Haren toch
toestemming, omdat de gastank ondergronds geplaatst was.
Teloorgang
In 1978 werd de familie Deen getroffen door een drama. Op 27
april van dat jaar kwamen Rense Deen (zoon van de oprichter)
en zijn vrouw om het leven bij een ernstig verkeersongeval op
de voormalige tweebaans Rijksweg 43 bij Frieschepalen. Heel
Glimmen was in rouw. De zaak werd voortgezet door zonen
Piet en Jan Deen. Begin jaren negentig is het bedrijf echter
teloorgegaan. Het pand en de beide woningen links en rechts
werden kort daarna gesloopt. Ook de benzinepompen en de LPG
installatie werden verwijderd. Het heeft nog maanden geduurd
om de verontreinigde grond schoon te krijgen. Wel werd er links
van het pand een nieuwe woning op een verhoging gebouwd. Dat
huis staat er nog steeds.
Braakliggend terrein
Jarenlang lag het terrein braak. Plannen om er iets mee te doen,
waren er genoeg. De meest ambitieuze was die van het project
GlimmendHart uit 2007/2008. Het voormalige garageterrein zou
het kloppende hart van Glimmen moeten worden, met een Grand
Cafe, gezondheidsvoorzieningen, scholen, sportkantines enz. De

bevolking werd er bij betrokken en het werd een prachtig plan.
Enthousiasme alom. Helaas bleek het project, tot teleurstelling
van velen, om financiële redenen niet haalbaar. Een pleister op
de wonde was de creatie van een tijdelijk ijsbaantje voor kinderen
in 2008 – ter vervanging van de defecte natuurijsbaan aan de
Meentweg.

In 2015 gaf de gemeente Haren toestemming voor een bouwplan
voor zes woningen op de Deen-locatie. De eerste huizen zijn
inmiddels verkocht. Na ruim 20 jaar lijkt het terrein eindelijk een
definitieve bestemming gekregen te hebben……

Agenda

Dorpshuis De Groenenberg, 16 april tot 16 mei 2016
ma. 18 april

di. 19 april

21/22 april
do. 22 april
za. 23 april
ma. 25 april
di. 26 april
wo. 27 april
do. 28 april
vr. 29 april
ma. 2 mei

di. 3 mei
vr. 6 mei
ma. 9 mei
di. 10 mei
do. 12 mei
vr. 13 mei

14.30 – 16.30 uur
16.30 – 17.30 uur
19.30 uur
20.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
ochtend en middag
vanaf 17.30 uur
hele dag
16.30 – 17.30 uur
20.00 uur
19.45 uur
hele dag
19.00 uur
vanaf 17.30 uur
14.30 – 16.30 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.00 uur
vanaf 17.30 uur
14.30 – 16.30 uur
16.30 – 17.30 uur
19.00 uur
19.45 uur
09.30 – 11.30 uur
vanaf 17.30 uur

Ouderensoos
SeniorFit/Stoelgymnastiek
Glimmer’lei
Schietvereniging Glimmen
vergadering autismeteam
Biljartclub
Vrouwen van Nu
Martin Vogt, biljartlessen
Vrijdagavondcafé
VVV Glimmen
SeniorFit/Stoelgymnastiek
Schietvereniging Glimmen
Fotoclub
Koningsdag (VVV)
Biljartclub
Vrijdagavondcafé
Ouderensoos
Schietvereniging Glimmen
Bestuursvergadering
De Groenenberg
Biljartclub
Vrijdagavondcafé
Ouderensoos
SeniorFit/Stoelgymnastiek
Biljartclub
Fotoclub
Quilting Bee
Vrijdagavondcafé

Aangegeven tijden en activiteiten zijn onder voorbehoud. Voor info
en een ruimte boeken via e-mail: degroenenberg@gmail.com.
Huiswerkbegeleiding
Maandag t/m donderdag. Dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur. behalve
tijdens de schoolvakanties. tel. 06-38005198
Dorpshuis de Groenenberg, Markeweg 17, 9756BZ Glimmen
Tel.: 050-4062661
Glimmer’lei - april 2016
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Als kat beleef ik vele dingen in ons dorpje, vanuit vele
perspectieven. Sommige lezers denken te weten wie ik
ben.
Dat, lieve lezers, is onmogelijk. Zodra u denkt dat u mij
Colofon
gevonden hebt, ben ik alweer van gedaante gewisseld. Zo
Glimmer’lei is als uitgave van
makkelijk
gaat
dat
voor
mij. Mijn naam is kat, de geletterde
Vereniging
Plaatselijk
Belang
door Marjolein
Dresden
Glimmen
een onafhankelijke
kat.
Mijn identiteit
zal voor u altijd een raadsel zijn, mijn
dorpskrant. De krant verschijnt
mening
over verschillende
niet.
met
van juli beloofde
en zaken
De uitzondering
generale
repetitie
al zeker
een talentvolle
avond, maar

Playbackshow denderend succes

Hier staat gelukkig ook heel veel blijdschap en geluk
tegenover. Soms voor iedereen zichtbaar soms goed
verstopt maar niet minder fijn. Voor het komende jaar wens
ik vanuit mijn kattenkop iedereen een heel gezond, gelukkig
en spinnend 2016. Knutsel, fröbel, wat dan ook; maak jezelf
en elkaar ermee blij. Ik pas op mijn eigen kattige wijze op
jullie, maar pas vooral ook goed op elkaar.

augustus iedere maand.

niemand had
kunnen
bedenken datin
de playbackshow
zo’n succes
Gedurende
mijn
wandelingen
Glimmen kom
ik vele
zou
zijn.
Op
vrijdagmiddag
werden
de
ballonnen
opgeblazen
en
huizen
en
mensen
tegen.
Voor
mij
is
een
huis
een
warme
Postadres:
het
podium
versierd
met
onder
andere
een
prachtige
achtergrond
Markeweg
plek
waar ik17a,
mij, als het even kan, voor een lekker haardje
9756
BZkregen
Glimmen
die
wij
van onze
eigen gedachten
printer Dick en
de noeste
arbeid
opkrul en knorrend
zonder
naar
de vlammen
Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het
van Adrie, Carolien en Willem. Zaterdagmiddag gingen de deuren
kijk.
In
sommige
huizen
ligt
er
een
lekker
vachtje
voor
mij
mooie bedrag van € 805,- in Haren en Glimmen opgehaald.
Advertenties
opnieuw openenvoor de soundcheck en de generale repetitie,
of administratie:
een kussentje. Dat is natuurlijk helemaal tof. Ik hoorde
Amarinthe & Sara, Floor & Pleun, Jip, Amber & Mare & Linde,
waarbij we nog
peentjes gezweet hebben om de muziek
Rijksstraatweg
32,welzich
laatst
dat mensen
erg druk kunnen maken over de Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek
Micha, Stacey-Sage, Joyce & Zahra & Nadra. Zang, dans,
goed
voor
elkaar
te
hebben.
9756 AG Glimmen
kleur
van (050)
dat 406
kussentje of de structuur van dat vachtje. (voor een beter leven nu en een toekomst zonder MS),
Telefoon:
creativiteit, trucs en show in Glimmen. De zaal staat op zijn kop.
Rond half
zeven 14in90de avond komen de eerste kandidaten
Lieve mensen, dat maakt mij dus echt niks uit. Er zijn huizen begeleiding en voorlichting.
Aan het eind gaan Jip, Veerle en Aria met aanmoedigingsprijzen
zenuwachtig kwebbelend binnen. Make up en schmink wordt
E-mail:
waarbij
ik altijd hetzelfde
vertrouwde
plekje
aantref.
Andere We
bedanken
alle gevers
die haar
ook uiterst
dit jaar
ervandoor.
Stacy-Sage
krijgtendecollectanten,
derde plek met
door
vrijwilligers
(Linda
ook
ontzettend
bedankt!)
aangebracht
glimmerlei@gmail.com
huizen
veranderen zo sterk dat ik soms gewoon verdwaal. weer
door optreden.
weer enDe
wind
op pad
zijn
gegaan,
voor
creatieve
tweede
plaats
is voor
Floor hartelijk
en Pleun die
zodat onze sterretjes er nog mooier uitzien op het podium. We
DieBezorging:
veranderingen
gebeuren
zomaar
om vol
de hun
bijdrage.
u de
de feeststemming
collectant gemist,
kunt plek
u uw
samen
de heleHebt
zaal in
kregen.dan
De eerste
gluren
nog eens zenuwachtig
doorsoms
het gordijn
en zienen
de zaal
haverklap.
Deze
worden gerund
bijdrage
overmaken
opverpletterend
giro 5057 teoptreden
Rotterdam!
Monica
Nienhuis
is voor Jasmijn
die een
als Mega Mindy
stromen.
Gert
zitwispelturige
klaar achter dehuishoudens
muziek en lichtinstallatie.
Inger
door
vrouwen,
dat kandidaten
weet ik zeker.
WeVIPS
weten
allemaal hoe
weg gaf. Een geweldige avond die niet mogelijk was geweest
helpt
mee om onze
als ware
te begeleiden.
Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als
Redactie:vrouwen zijn tenslotte. Mannen hebben zich hier
wisselend
zonder de hierboven genoemde vrijwilligers, het VVV en niet te
Hein Bloemink,
collectant? Neem contact op met het Nationaal MS Fonds,
maar
bij
aan
te
passen.
Het
is
soms
niet
te
volgen.
Laat
vergeten onze kandidaten en jullie als publiek!
Fré
neemt
plaats
op
het
podium,
onze
sterren
allemaal
achter
Jitske Bruinenberg,
98 39 of via www.nationaalmsfonds.nl
Marjolein
Dresden-Hommes,
staan
Deopen.
meeste
huizen
overigens 010-591
Op zaterdag 23 april is de grote feestavond voor ons allemaal
hemte
enfinancieren.
het
gordijn mag
Fré opent
metwisselen
een zelf geschreven
Kirsten Pebesma
perAndrea
seizoen
per
Demet
ene
waan rap
ik me
met het optreden van de band Melrose. Kom vooral en vier
lied
voor
deofkinderen,
opgevolgd
eenkeer
geweldige
doorin
Steensma
en feestdag.
Gert
Toscane,
daar
waar
ik (Carolien),
de volgende
in een
herfstbos
dansend met alle dorpsgenoten het succes van onze eerste
onzeNienhuis
jury;
prinses
Elza
Ali Wkeer
(Willem)
en een
lookmoet
de kerstfrutsels
echte feestmaand! Kaarten à € 5,- zijn verkrijgbaar bij Flora &
a-likeliggen,
van onzeom
enigevervolgens
echte meestertussen
Arjen (meester
Arjen dus).
Fotograaf:
Fauna. Op 27 april verwachten wij jullie natuurlijk allemaal voor
In
het
publiek
jureren
Roos-Marijn
en
Evi
mee.
De
show
wordt
en de nep sneeuwballen te kroelen. Ook voornamelijk
Willem Bakker en
de vrijmarkt (10 uur) en is het de hele dag feest!
compleet
gestolen
door
onze
kandidaten
Jasmijn,
Veerle,
Aria,
vrouwendingen
Carolien de Klein vermoed ik, maar het is voor mij wel beter
te volgen. Ik vind het wel grappig, maar vraag mij wel af
Aanleveren kopij:
of het ze nou altijd echt blij maakt. Dagen zijn sommigen
bij voorkeur per mail
ermee bezig, kosten nog moeite wordt gespaard. Dan
datKopij
gekibbel
onderling
over wat waar moet staan en wie
inleveren
vóór:
Datum het meest
tijd hip is. Het
locatie
bijzonderheden
wanneer
huis wordt een etalage waarvoorganger
23 april en leven
10.00 uur
Trefpunt
Glimmen
Da. Van Beijeren
bewegen
afgeraden
wordt
ten
behoeve
van
de
Verspreidingsweek:
stijl. Dan sla je wat mij betreft door in de oppervlakkigheid.
1 meime niet
10.00
uur
Glimmer‘lei
downloaden:
Begrijp
verkeerd,
alsTrefpunt
dit eenGlimmen
mens blij maakt moetDs. C. Verspuij
www.glimmen.net
en
5 mei
hemelvaart
je het
vooral blijven doen, maar stress moet je bewaren voorDorpskerk Haren
www.pb-glimmen.nl
8 mei
10.00 uur
Bartholomeuskerk Noordalren
Pastor LoesJansen
andere dingen. Geloof mij, ik zie een heleboel ellende en
15 mei
10.00 uur
Trefpunt Glimmen
Ds. A. Troost
Pinksteren + HA
verdriet
om mij
heen.
Ook in ons dorpje. Sommige dingen
Voor
contact
met
of info
22 mei
10.00
uur over Trefpunt Glimmen
Eventueel muzikaal project cantorij
Belang
kunt uiedereen,
contact
zijnPlaatselijk
zichtbaar
voor
andere dingen zijn goed

Opbrengst MS collecteweek

Protestantse Gemeente te Noordlaren Glimmen

29 mei via info@pb-glimmen.nl
10.00 uur
Trefpunt Glimmen
opnemen

Autoservice
Pizzeria
& Grillroom

Schipper
Oude
Middelhorst 1a
Quality
Service
9751
TK&Haren
Tel: 050 534 97 78
J.S. Schipper

Felland Nrd 4
9753 TB Haren
(050) 535 02 81
info@autoserviceschipper.nl
www.autoserviceschipper.nl
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Ds. J. Hommes

Verhalen van het schip;
onderweg naar Mindelo
door Andrea Steensma
Sinds een week verblijf ik op het eiland Sao Vicente. Afgelopen
zaterdag ben ik geland op het vliegveld San Pedro. Dit ligt op
ongeveer twaalf kilometer van de hoofdstad Mindelo.
Het regelen van mijn vlucht verliep niet zonder problemen. Ik moet
altijd rekening houden met de ETA (Expecting Time of Arrival) van
het schip. De aankomstdata van een schip veranderen continue.
Er zijn vele factoren die hierop invloed kunnen uitoefenen. Te
denken valt onder anderen aan slecht weer, zoals hoge golven
en sterke stromingen. Hoe dan ook een exacte aankomsttijd of
datum is vaak niet te geven.
Vele e-mails hebben we elkaar gestuurd, mijn man en ik. De
datum van aankomst van het schip veranderde continue. We
hebben vele mogelijkheden voorbij zien komen. De eerste optie
was 2 maart. Ik wacht met het boeken van een vlucht altijd zo
lang mogelijk. Dat was in dit geval maar beter ook. Op het laatste
moment kreeg mijn man te horen dat er nog 600 ton tonijn extra
geladen moest worden.
Het laden van de vis gebeurt uit trawlers die langszij het schip
komen. Het schip zelf lag namelijk ten anker. Verser kan je de
vis niet krijgen. In de vriesruimen geladen om uiteindelijk gelost
te worden in Sao Vicente (Kaapverdische eilanden). Het betreft
een deel van de lading. De volgende reis is via Las Palmas
naar Galicië, naar de havenstad Villagarcia. In Las Palmas
wordt gebunkerd. Bunkeren is het innemen van brandstof. Dit
kan een paar uur duren, afhankelijk van de hoeveelheid en de
temperatuur van de brandstof. Normaal gesproken kan het schip
maximaal honderd ton per uur bunkeren.
De vlucht had ik geboekt voor vrijdag 11 maart bij de Cabo Verde
Airlines. Er waren vele opties, maar de beste vluchten qua tijd
en prijs, waren natuurlijk als eerste volgeboekt. Een dag nadat
ik de vlucht had geregeld kreeg ik een e-mail van mijn man dat
hij pas de dertiende maart op Sao Vicente zou zijn. Alsnog een
verandering van aankomstdatum. Ik zou in een hotel moeten
verblijven. Dat kan allemaal besteld worden via de scheepsagent.
In elke haven heeft de rederij een agentschap ingehuurd ten
behoeve van het schip.

Onze oudste dochter bood aan mij naar Schiphol te brengen. Ze
had een dag vrij genomen van haar werk. Op donderdag 10 maart
was ik in ieder geval klaar voor de reis. De koffer was gepakt, de
tickets geprint. Ik had al afscheid genomen van mijn familie en
vrienden. Het huis was aan kant, ik kon nog even relaxen.
Nadat ik bij mijn buren was geweest, om afscheid te nemen,
bleek dat ik diverse oproepen op mijn mobiel had gemist. Er
was een voicemailbericht. Dit moest ik snel beluisteren. Het
nummer kwam mij vaag bekend voor. Het zou toch niet de
vliegmaatschappij zijn, dacht ik nog. Een bericht van Cabo Verde
Airlines, veel excuses en veel onduidelijkheden. Of ik zo spoedig
mogelijk terug wilde bellen.
Toen hoorde ik dat de vlucht was gecanceld. Ze boden mij een
vlucht aan in de ochtend (twintig minuten voor negen) in plaats
van half twee s ’middags. Dat hield in dat er geen moment van
rust meer zou zijn voor mij en mijn dochter. Reken maar uit, twee
uurtjes rijden naar Schiphol en drie uur van tevoren daar zijn.
Volgens mijn snelle berekening zouden we om half vier in de
nacht moeten vertrekken.
Mijn dochter had de hele dag gewerkt en ik was verdrietig
en boos tegelijk. Ik legde de medewerkster uit dat dat niet
mogelijk was. Ze antwoordde dat ik dan de volgende dag moest
terugbellen. Vanavond boeken we de passagiers om die wel op
die tijd kunnen vliegen, vertelde ze mij. Ik kon niet anders dan
hierin toestemmen.
De reden van de annulering was overigens, volgens de
medewerkster, een technisch mankement aan het gehuurde
vliegtuig. U leest het goed, mankement en gehuurd! Ik had al
eerder online gelezen dat het enige vliegtuig van deze airlines
aan de ketting lag op Rotterdam vliegveld. Sinds eind februari,
wegens het niet nakomen van de betalingsverplichtingen aan de
leasemaatschappij. Dat vond ik al een beetje verontrustend.
Een klein vervelend half uurtje na dit gesprek werd ik rustiger.
Relativerend prijsde ik mij zelf gelukkig. Niemand wil toch reizen
in een vliegtuig met technische gebreken? Onze dochter zou
gewoon gaan werken de volgende dag en ik zou nog op bezoek
kunnen gaan bij mijn tante…
Volgende maand leest u het vervolg van deze reis…

Reinhart
Orchideeën
bachten markt

elling met kunst en am

5 t/m 8 mei Tentoonst

dagelijks geopend van 09:00 – 17:00 uur
op zon- en feestdagen vanaf 11:00 uur
Westerveen 16
9751HW Harenermolen

w w w. rei n har torchidee en. nl
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Inloopochtend voor
belangstellenden
Dit keer kwam echt het verhaal aan de beurt, dat al een paar
keer door omstandigheden was uitgesteld. Het verhaal over
Hestia levensbestendig wonen. Het wonen in groepsverband
waarbij iedereen actief moet meedoen. Groot en klein, oud en
jong. Het was een heel boeiend verhaal. Thuisgekomen liet het
me niet los. Mijn gedachten gingen richting ons eigen dorp.
Want, zijn wij eigenlijk zelf ook al niet bezig een soortgelijk
iets te verwezenlijken. Zo is er de buurtapp. Al met veel succes
van start gegaan. Naar ik vernomen heb zijn dankzij deze app
en dus zeer oplettende burgers de inbrekers gepakt, die ons
dorp het laatste jaar zo geteisterd hebben. Compleet met buit!
Het Appelbergenfestival was al voor het derde jaar een enorm
succes. Wat een muzikale mensen wonen in Glimmen.
Dan is er de buurtmoestuin. Een heel mooi initiatief. Vol ijver
wordt daarin gewerkt. Soms met wel tien man. De tuin groeit en
ziet er prachtig uit. Elke dag kan ik er zo vanuit huis van genieten.
Het dorpshuis met zijn vrijdagavondcafé. Juist op avonden dat
er gekookt wordt zit het er heel vol. Heel gezellig ook en lekker.
De kerk met het project Omzien naar elkaar. Onze eigen
dorpskrant die steeds dikker wordt. Met veel meer verhalen over
het dorp en volgens mij ook meer mensen die zich daarvoor
inzetten. Mijn vraag aan u is: is dat ook werkelijk zo of slechts
verbeelding van mij. Ik zou graag willen weten hoe u dit ziet. Stuur
reacties naar Glimmer’lei of naar mijn e-mail (piwihi@planet.nl).
De volgende keer komt Bert Romkes iets vertellen over zijn
voetreis naar Rome. Over wat hij allemaal onderweg heeft
meegemaakt; zijn ontberingen, zichzelf tegenkomen, maar ook
de geweldige ontmoetingen die hij heeft gehad. Kortom, wij
verheugen ons erop. U waarschijnlijk ook. Kom daarom gerust
langs op onze inloopochtend. Kijk zelf hoe gezellig het is. U bent
van harte uitgenodigd.
Waar: in de grote zaal van het Trefpunt (ingang Kastanjelaan)
Wanneer: elke eerste dinsdag v/d maand (dinsdag 3 mei 2016)
Hoe laat: vanaf 10 uur tot een uur of 12

Berichten van De Groenenberg
De aangekondigde Glimmen Doet dag ligt weer achter ons.
Afgelopen zaterdag, 2 april, heeft een kleine maar enthousiaste
groep vrijwilligers in en om De Groenenberg hard gewerkt: ramen
lappen, de keuken en bar een grote schoonmaakbeurt geven,
verven in de grote zaal, klussen en opruimen in het cafégedeelte.
Diezelfde avond kon het resultaat gezien worden door de
bezoekers van de eerste VVV-feestavond van deze maand.
Meest in het oog springende resultaat is de prachtige fotoposter
die aan de wand achter het biljart aan de muur is bevestigd.
Buitenom zijn twee senioren begonnen om het onkruid tussen
de stenen weg te halen en de rommel op te ruimen. Ze gaan
hier de komende tijd mee door, beetje bij beetje. We zijn als
bestuur al deze vrijwilligers zeer dankbaar voor hun getoonde
betrokkenheid en hun harde werken. Na een lunch met soep en
broodjes zijn we gestopt omdat de mensen van de VVV de ruimte
geschikt wilden maken voor de Pub Quiz.

Naast de gebruikelijke activiteiten van de verenigingen en clubjes
die in ons dorpshuis plaatsvinden hebben ook twee bijzondere
evenementen plaatsgevonden. Zo was de serre ingericht als
stemlokaal voor het referendum op april, terwijl in de grote zaal
de jaarlijkse kledingbeurs gehouden is, op dinsdag en woensdag.
Het bestuur is nog steeds druk bezig om voor alle activiteiten
steeds weer goede barbezetting te regelen. We kampen nog
steeds met een tekort aan vrijwilligers, ook binnen het bestuur.
Alleen voor het Vrijdagavondcafé zijn steeds weer vrijwillige
barmensen beschikbaar, ook al kost dat soms moeite. We

Wil Hiensch

Zuidlaren | Stationsweg 91
Groningen | Overwinningsplein 119
www.steenbergenfietsen.nl

GRONINGERSTRAAT
GRONINGERSTRAAT
126126
9493
PUNT
9493
TBTBDEDE
PUNT
GRONINGERSTRAAT
126
TEL:
050-4061500
TEL:
050-4061500
9493
TB DE PUNT
Ma
t/m
Vr:
6.30
- 22.00
Ma
t/m
Vr:
6.30
- 22.00
uur uur
TEL:
050-4061500
Zaterdag:
8.00
–
20.00
uur
Zaterdag:
– 20.00
uuruur
Ma t/m8.00
Vr: 6.30
- 22.00
Zondag:
9.00
–
20.00
uur
Zondag:
9.00
–
20.00
uur
Zaterdag: 8.00 – 20.00 uur

Zondag:
9.00 – 20.00 uur
Alle dagen
dagengeopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen
geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen

Alle dagen geopend…Aanhangerverhuur…..Gasflessen
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hadden gehoopt inmiddels een oplossing te hebben voor het
beheerprobleem maar jammer genoeg is dat tot op heden
nog niet gelukt. Maar tot nu toe is het ons steeds gelukt alle
activiteiten door te laten gaan. Met dank aan de mensen die ons
daarbij helpen.
Namens het bestuur,
Cilly Kramer-Clobus

In de weken voor de regiofinale is er door de kinderen op
school hard nagedacht over de mogelijke oplossingen van de
opdrachten en hebben de kinderen vervolgens hard gewerkt
aan de uitwerking van de opdrachten. Uiteindelijk leidde dit tot
de afvaardiging van een viertal groepen naar de regiofinale. Hier
moesten de kinderen het opnemen tegen andere basisscholen uit
de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Alle inzendingen
moesten gepresenteerd worden en werden vakkundig beoordeeld
door een jury, bestaande uit professoren van de Universiteit van
Groningen.

Quintusschool (weer) in
de prijzen gevallen bij
Techniektoernooi
Donderdag 7 april heeft SWS Quintusschool uit Glimmen
meegedaan aan de regionale finales van het Techniek Toernooi
2016 in Emmen. Ter voorbereiding op deze dag moesten de
kinderen uit de diverse groepen een wetenschappelijk/ technisch
probleem (uitdaging) proberen op te lossen. Dit jaar stonden de
uitdagingen in het teken van het begrip ‘Tijd’. De kinderen hebben
bij het oplossen van deze uitdagingen een ontdekkingstocht
langs allerlei natuurwetenschappelijke verschijnselen moeten
maken.
• De opdracht voor groep 1/ 2 was: DE BLOEIENDE BLOEMEN
Maak een papieren bloem en vouw deze tot een ‘knop’ die
zich vanzelf helemaal openvouwt als je hem in het water legt.
Welke bloemen bloeien het beste?
• Groep 3/4 kreeg als opdracht: DE ZANDERIGE BELLETJES
Maak een klokkenspel met belletjes dat met zand wordt
aangedreven. Welk klokkenspel speelt het beste in de maat?
• Groep 5/6: DE TIJDIGE KNIKKERS
Bouw een knikkerbaan waar knikkers op twee manieren
doorheen kunnen rollen. Bij welke baan komen de knikkers op
tijd aan?
• En groep 7/8: VERLICHT JE MUIZENVAL
Maak een kettingreactie die in een vast ritme lampjes aanzet
voordat een zelfgebouwde muizenval dichtklapt. Welke
kettingreactie heeft het juiste ritme?

Bij de prijsuitreiking bleek dat de Quintusschool de opdrachten
uitstekend had begrepen en uitgewerkt. Groep 5/6 veroverde
de 2e prijs in hun categorie en groep 1/2 won zelfs de 1e prijs,
evenals groep 3/4!
Dit betekent dat de kinderen van groep 1/2 en groep 3/4 de eer
van de school mogen gaan hooghouden in de landelijke finale op
2 juni in Arnhem. Hier moeten ze het dan gaan opnemen tegen
de winnaars van de overige regiofinales uit Nederland en België.
Natuurlijk hopen we dat ze daar net zo veel succes hebben als
afgelopen donderdag in Emmen!

Woonflair adviseert en inspireert
Ruim aanbod in natuurlijke en ecologische stoffen
Wollen tapijten en vloerkleden
Laminaat en natuurlijk hout
Novilon en linoleum
Grote collectie sierkussens en woondecoratie

Raadhuisplein 18
9751 AP HAREN
tel. 050-5344819
www.scholmawoonﬂair.nl
mail@scholmawoonﬂair.nl
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Berichten van De Groenenberg

door. En ondertussen
blijven we werken aan het
verbeteren van alles wat
De Groenenberg betreft.
In mijn vorige bericht
meldde ik al dat we
bezig zijn de akoestiek te
verbeteren en met name
w w. p agezelliger
ulwoldendorpautos.nl
hetw
bargedeelte
te maken. De benodigde
Onderhoud
alle merken
maatregelen
zijn en
onsreparaties
inmiddels bekend
dankzij auto’s
het gratis
APK keuringsstation
advies van een deskundige
en een subsidieaanvraag is in
de maak. Ook werken we aan het opnieuw opstarten – en
Burg.bijhouden
J.G. Legroweg
92,
9761
TD EELDE - T 050 309 67 06
vooral
– van
onze
website.
Het Vrijdagavondcafé gaat door op dezelfde voet: twee
keer per maand zal een kok voor ons koken. Daarvoor
moet men zich van tevoren opgeven via een speciaal
emailadres: vrijdagavondcaféglimmen@gmail.com. Op het
moment dat u dit leest heeft Olga Vos al weer een Indisch
buffet verzorgd. Een kleine wijziging: Wouter Zunneberg
kan voorlopig niet meer voor ons zijn culinaire driegangenmenu bereiden, omdat hij zijn tijd voor iets anders nodig
heeft. Maar vanaf april mogen we hem weer inroosteren.
We hebben een vervanging gevonden: op 29 januari zal er
Westerveen 17
Turks gekookt (en gegeten) worden!
9751 HTMocht
Haren u op de hoogte
gehouden worden via de wekelijkse
nieuwsbrief,
dan kunt u
T: 050-4061820
F: 050-4063962
zich daarvoor aanmelden.
E: albertselektro@harenonline.nl
Nog een kleine wijziging: we hebben de ideeënbus
weggedaan. Die werd niet gebruikt. Wat wel goed loopt, is
de ruilbibliotheek. Regelmatig worden boeken meegenomen
en andere ervoor in de plaats gezet. Dat houden we dus zo.
En tenslotte kunt u alvast noteren: Op 11 en/of 12 maart doen
we weer mee aan de vrijwilligersactie van het Oranjefonds,
NL Doet. Net als vorig jaar. Zodra we meer weten, berichten
we u hierover.
Maar mocht u nu al weten dat u mee
wilt doen:
elektrotechniek
U kunt zich hiervoor aanmelden via ons
emailadres: degroenenberg@gmail.com!

We kunnen terugkijken op een geslaagde decembermaand.
Veel feestelijke kerstbijeenkomsten in een door een paar
vrijwilligers sfeervol versierd dorpshuis. Kerstlunches,
kerstborrels, kerstdrive, jaarafsluitingen en de jaarlijkse
Sylvesterloop (zie foto).
Volgens de organisatie
deden dit jaar meer
Schilder
mensen mee dan ooit:
Jordan van
Dijkenvrouwen en
487 mannen,
kinderen!
Het nieuwe jaar is
inmiddels begonnen. Het
Steegakkers 6 startte in oudejaarsnacht
9479 PW Noordlaren
met het Oud en Nieuw
feest in De Tel:
Groenenberg,
georganiseerd
door een paar
050 4090045
vrijwilligers. Het
moet
een
gezellige
happening
zijn geweest,
Mobiel: 06-50648081
die doorging tot een uur of 5! Op 8 januari is er een
gezamenlijke Nieuwjaarsreceptie geweest van de besturen
van het Plaatselijk Belang en van De Groenenberg, in
samenwerking met het Vrijdagavondcafé. Vrijwilligers van
het Café hadden heerlijke hapjes gemaakt en alle bezoekers
werden door beide besturen getrakteerd op twee gratis
consumpties. Miriam en Malko spraken kort namens hun
eigen bestuur, waarbij Malko een terugblik hield en onze
nieuwe voorzitter, Jan Hommes, voorstelde die vervolgens
iets vertelde over de
toekomst.
Het
was
gezellig druk (zie foto’s).
Gelukkig was de periode
van ijzelgladde wegen
Leveren
en monteren meerpuntssluiting
net achter
de rug....
incl.
veiligheidsschilden
met kerntrekbeveiliging
Verder was er op
14
januari
een
incl btw
gebruikersoverleg.
Op
vraag naar de mogelijkheden
en de voorwaarden
de agenda stonden het
informeren over de stand en gang van zaken, bespreken
hoe we de gebruikers meer kunnen laten participeren en
het voorstellen van onze nieuwe voorzitter. We zijn als Namens het bestuur,
bestuur erg blij met deze uitbreiding!
Hopelijk ADVIES
volgen nog Cilly Kramer-Clobus
BOUW
VERBOUW
een paar mensen dit goede voorbeeld om ons bestuur te
geen
voorjaar???
komen versterken.
Op het moment
ik -dit
schrijf,
Rijksstraatweg
110 Nog
050
406
33 36 moet
T.dat
deze bijeenkomst
nog
plaatsvinden.
Over
het
verloop
ervan UITNODIGING
9756 AJ Glimmen Nog M.
www.pixxle.nl
06 - 21612424
niet helemaal,
maar in elk geval kunt
kan ik dus nog niets melden.
u nu alvast uw gazon voorzien van KALK, Algemene Leden Vergadering IJsvereniging Glimmen.
verder mosvorming
te voorkomen.
Na alle feestelijkheden en extraom bijzondere
activiteiten
En denkt u nog om de vogels buiten? Maandag 15 februari a.s. in het Dorpshuis de Groenenberg.
herneemt
het
Want natuurlijk
nog
allerlei
A L L Ehebben
M Awe
A LookTgewone
E steeds
KOO
PAanvang
I N E I G20.00
E N Duur.
ORP!
soorten WINTERVOER,
STROOIZOUT
leven weermaar
zijnook gang.
In 2015
hebbenDierenvoeding?
we helaas Tuingereedschap?
niet kunnen schaatsen op de
U zoekt tuinplanten?
of potgrond?
enHangpotten?
natuurlijk veleBestrijdingsmiddelen?
soorten kwaliteitsvoer voor
uw
Zo konijn,
ook
voor
DeMeststoffen
hond, kat,
kip,
geit,allemaal!
paard, schaap
Altijd onder de adviesprijs?
Bij ons vindt
u het
Oók enz.
voor
voordelig onderhoud
of reparatie
van uw
grasmachine!
prachtige
ijsbaan in
ons dorp,
maar
wie weet wat 2016 voor
Groenenberg. In de ons in het verschiet heeft?! We nodigen u van harte uit om
Compost, Pot
of
Tuingrond?
Dit
seizoen
óók
weer:
4
halen,
3
betalen!!!
ziens bij:
agendaTotvalt
te lezen mee te denken en te praten over de toekomst van onze
dat de gebruikelijke vereniging.
Rijksstraatweg 32 | 9756 AG GLIMMEN
bijeenkomsten
weer
van de
IJsvereniging Glimmen
Tel. 050-4061490
| www.floraenfauna.nl
ingepland
staan. Het bestuur
Rijksstraatweg 32
Voorlopig
9756 AG gaan
GLIMMEN we zo

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

Alberts

€350,-

EESTO BOUW

050-4061490
Website: www.floraenfauna.nl

Tevens PostNL-Postkantoor, voor ál uw postzaken en nu óók met
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Scouts uit Haren en Glimmen assisteren op 4 mei
a.s. bij de Nationale Herdenking in Amsterdam
door Iekje Wortelboer

een grondige voorbereiding vooraf.

Geen wereldnieuws, maar toch leuk om te weten dat twee
padvindsters van de Scoutinggroep Look Wide op 4 mei a.s.
mogen assisteren bij de Nationale Herdenking op de Dam.
Emma van Bloppoel uit Haren en Harriët Scharke uit Glimmen
valt deze eer te beurt. Beide dames (al jaren enthousiaste leden
van Look Wide) ontvingen begin januari een mail van het Team 4
mei Vrijheid in Herdenken met de vraag of zij hun medewerking
wilden verlenen aan deze plechtigheid. Ieder jaar worden hiervoor
scouts uit één provincie uitgenodigd en dit jaar zijn dat de scouts
uit Groningen. In totaal zijn er 70 jongens en meisjes tussen de 13
en 17 jaar nodig om op 4 mei in Amsterdam de vlaggen te hijsen,
de bloemenzee te organiseren, hulpbehoevende genodigden te
begeleiden en de kransen aan te dragen. Aan de deelname gaat

Harriët en Emma namen begin
april deel aan een interessant
en leuk weekend waar ze alle andere scouts
leerden kennen en waar natuurlijk veel aandacht werd besteed
aan de Tweede Wereldoorlog. Zo werd bijvoorbeeld het Kamp
Westerbork bezocht en waren er verschillende gastsprekers
uitgenodigd waaronder een mevrouw die de bezetting van
Nederland nog heeft meegemaakt en een militair die werd
uitgezonden naar Afghanistan. Op 16 april vindt er nog een
voorbereidingsbijeenkomst plaats waarbij iedereen hoort wat
zijn/haar taak precies gaat worden. Of Emma en Harriët op de
televisie te zien zullen zijn, weten ze nog niet maar dat het een
bijzondere ervaring gaat worden is zeker!

Wandelen gezond en gezellig bij
de Stoere Reeën op zaterdagochtend
Vorig jaar is het idee ontstaan, om op
zaterdagmorgen naast de hardloopgroep ook
een wandelgroep op te richten in Glimmen. De
hardloopgroep “ De Hijgende Herten “ bestond
al 12 jaar. Met regelmaat was er iemand
geblesseerd en het zou mooi zijn als degene
dan gelijktijdig wel zou kunnen wandelen. Beide
groepen samen op tijd terug voor de koffie,
want gezelligheid speelt zeker een rol. Met wat
posters en reclame via e Glimmer’lei kwam de
wandelgroep “ De Stoere Reeën “ en deze is nu
niet meer weg te denken uit de kantine van VV
Glimmen. Behalve zo nu en dan geblesseerde
hardloper is er inmiddels een vaste kern
wandelaars. Elke zaterdag ochtend om 8.55 uur

verzamelen we in de voetbalkantine VV Glimmen, en vertrekken
we om 9 uur, om omstreeks 10 uur weer terug te zijn en daarna
gezamenlijk koffie/thee te drinken in de voetbalkantine. Een aantal
personen, hebben zich opgegeven als trainer en bedenken om
de beurt een korte warming up en een route in Appelbergen of in
het Quintusbos. We wandelen ongeveer 5.5 km per uur, en het
gaat altijd door, ook bij regen en wind, maar we verheugen ons
op het voorjaar.
Lijkt het je wat om mee te wandelen met De Stoere Reeën? Wij
vinden het leuk als er nieuwe wandelaars bij komen dus dan ben
je van harte welkom, aanmelden is niet nodig.
De kosten zijn per keer € 1.- de koffie/thee in de kantine eveneens
€ 1.- Er is geen officieel lidmaatschap, en daardoor eenvoudig te
proberen.

Wintersport
Ze lopen weer door Glimmen de onnatuurlijk bruine mensen die
op wintersport zijn geweest.
Wat bezielt deze mensen eigenlijk, je gaat voor de lol naar de
sneeuw om daar op een paar latjes van een berg af te gaan. En
dat je daar je been kunt breken of je kniebanden kunt scheuren
is het risico van het vak. Je komt zelfs op tv als je met de eerste
gipsvlucht weer naar Nederland terug komt. Ik snap jullie echt
niet; als er hier sneeuw valt klagen jullie en dan gaan ze met de
auto naar de bergen voor de lol. En dan de kleding; een oerlelijke
felgekleurd pak en een rare helm en bril. De hele dag glijden
van een berg. Eénmaal beneden moet je wachten om weer naar
boven te kunnen, en maar zeulen met je ski en stokken en ben je
weer boven dan begint het verhaal weer van voren af aan. Als je
aan het einde van de dag eindelijk op het terras zit en heel duur
bier mag drinken ben je één brok ellende. En dan naar een duur
betaald huisje met schrootjes aan de muren (in Nederland is dat
lelijk maar daar is het mooi). Het eten lauw geserveerd voor de
prijs van een drie gangen menu in een drie sterrenrestaurant met

grote glazen bier voor minstens zulke prijzen. En dan de après-ski
als je daar nog de puf voor hebt in een overvolle bar naar muziek
van Nederlandse artiesten luisteren in een gewatteerde jas en
lagen dampende thermo ondergoed en een coltrui met kabels
waardoor je kin er uit ziet als een stapel pannenkoeken. Net
een teletubbie en maar gezellig doen en meezingen. Als je dan
eindelijk naar bed mag al de lagen kleding uittrekken, maar wel
eerst onder de douche want je stinkt enorm en je wekker zetten
want je moet vroeg op om weer te gaan skiën want anders sta
je in de file voor de skilift. Vroeg in de morgen met veel spierpijn
ga je weer op de latten. Na een week mag je eindelijk naar huis.
En kom je helemaal kapot thuis. Ik snap de vakantiegangers van
tegenwoordig echt niet meer. Is het hier koud gaan jullie naar een
plek waar het nog kouder is en als het hier warm is naar een plek
waar het nog warmer is. Nee, wintersport is niets voor mij. Ze
zeggen dat als je het éénmaal hebt gedaan je niets anders meer
wilt. O ja, ik heb ook nog last van hoogtevrees.
Berend
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Adverteerder in de spotlights

Coöperatie Boomker Boeken

Iedere maand kunt u nader kennis maken met een van onze
adverteerders. Deze keer richten we de spotlights op onze oudste
adverteerder: Coöperatie Boomker Boeken in Haren.
door Iekje Wortelboer - Boekhandel Boomker bestaat al bijna 100 jaar
(sinds 1918). Een paar jaar geleden raakte de zaak in zwaar weer en
kroop als het ware door het oog van de orkaan. Door de recessie,
maatschappelijke ontwikkelingen en een wat ongelukkige samenloop
van omstandigheden lukte het dit van oudsher befaamde bedrijf niet
om het brede assortiment op niveau te houden. Klanten vonden er
niet meer wat ze zochten, zochten hun heil elders en zo werd het
van kwaad tot erger. Dankzij particulier initiatief werd er in 2014 een
coöperatie opgericht waardoor de zware storm werd overleefd. Inmiddels kunnen we ervan uit gaan
dat over twee jaar het jubileum zal worden gevierd. Er werd een nieuwe winkelmanager gevonden
in de persoon van Ilona Duits. Met ruim 25 jaar ervaring als boekverkoper in de stad Groningen
zag zij kansen en mogelijkheden om Boekhandel Boomker in veiliger vaarwater te brengen en een
nieuwe koers uit te zetten. Stap voor stap werd het assortiment weer uitgebreid, werden er nieuwe
activiteiten opgestart zoals een wekelijkse nieuwsbrief, lezingen door bekende en minder bekende
schrijvers, zitting in de culturele raad van Haren, cursussen voor de medewerkers, kwam er een
leestafel en sinds kort is de service van weleer zelfs uitgebreid met een koffiemachine. En past
het u toevallig niet om in alle rust uw keus te bepalen: via de website www.boomker.nl hebt u uw
boeken even snel in huis als via de grote landelijke aanbieders! Kortom: de fleur, service en de sfeer
zijn terug! En dat proef je bij binnenkomst. Ilona benadrukt dat zij dit natuurlijk alleen heeft kunnen
realiseren dankzij de inzet van het trouwe team van boekverkopers. Boekverkoper ben je eigenlijk
24 uur per dag: de actualiteit moet op de voet worden gevolgd om de klanten goed te kunnen
bedienen; Welk boek werd vorige week besproken in DWDD, waar besteedde de Libelle aandacht
aan, welke plaatselijke (on)bekendheid schreef een boek? Ilona en haar team zijn duidelijk op
de goede weg en de inwoners van Haren hebben de weg naar Coöperatie Boomker gelukkig
teruggevonden. Het waait nog steeds flink in de boeken- en uitgeverswereld maar bij Boomker gaat
het weer voor de wind!

Zaalsporten SV Glimmen
Wil je voor de zomervakantie nog kennismaken met één de sporten van SV
Glimmen dan ben je uiteraard van harte welkom. Nieuwe leden kunnen om
kennis te maken sowieso 2 lessen of trainingen gratis meedoen!
Aan welke sporten kun je meedoen:
- Dinsdag van 20.45 uur tot 22.15 uur: badminton
- Woensdag van 13.15 uur tot 14.00 uur: jeugdgymnastiek voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
- Woensdag van 14.00 uur tot 14.45 uur: jeugdgymnastiek voor kinderen van 5 tot en met ca. 9 jaar
- Donderdag van 20.30 uur tot 22.00 uur: volleybal

De geletterde kat
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De sportlessen/-trainingen vinden plaats in de gymzaal bij Dorpshuis De Groenenberg en vinden
het lopende seizoen nog plaats tot eind juni 2016.

Autoservice
Schipper

Voor meer informatie kijk op www.svglimmen.nl of stuur een mail naar info@svglimmen.nl

Quality & Service

J.S. Schipper
Felland Nrd 4
9753 TB Haren
(050) 535 02 81
info@autoserviceschipper.nl
www.autoserviceschipper.nl
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