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Van dingen die voorbijgaan
Zoals in veel dorpen trekken ook in Thesinge deouderen weg. Ze gaan naar een grotere plaats metmeer voorzieningen; methetoogopde
toekomst, alszemogelijk eens minder mobiel zouden worden. Zo ookNico enTitiaSchutter, beiden geboren en getogen in Thesinge.

DeBoerderij isverkocht aan eenjongartsenechtpaardatplechtigbeloofdheeftzominmogelijkaanhetaanzicht
te veranderen.

Prachtige jeugd
Devorige maandverhuisdenzijnaar
een gerieflijk appartement in Be
dum en verlieten hun statige, mo
numentaleboerderij middenin - en
tegelijk aanderand van - het dorp.
Bepalend voor het aangezicht van
Thesinge als je uit stad over de til
aankomt of overhet water vanaf de
Langelandstermolen. Wiegeniet er
nietinhet voorjaarvan deuitbundig
bloeiende bloesems aan de rand
van het maar en dehonderden cro
cussen inhetgrasland voordeboer
derij?
Ze bezien hun verhuizing naar Be
dum als positief, maar het is toch
wel met een beetje pijn in het hart
dat ze Thesinge en hun boerderij
verlaten.
TItiakomtvan eenboerderijop Ach
ter-Thesinge, Nico werd opde Bo
venrijgerweg geboren, waar zijn
broer nog altijd de boerderij bes
tiert, Sinds 1966, na hun trouwen,
hebben ze aan de Kerkstraat 11
gewoond. Bijna een kwart eeuw
dus en altijd met veel plezier. Ze
kregen drie dochters: Marja, Jea
net en Alina.
Alina woont aan de Molenhorn in
Thesinge,deanderetwee dochters
elders in de provincie Groningen.
Toen het huis leeg was. zijn ze er
gedrieën doorheen gelopen, want
ja,voorhen was het ookeendefini·
tief afscheid van het ouderlijk huis.
Maar,zo concludeerden ze,zeheb
ben ereen prachtige jeugd gehad.

Landelijk uitzicht
Een paar dagen na de verhuizing
bezoekikdefamilieSchutter inhun
nieuwe huis, waar het er uit ziet
alsof ze er al maanden wonen. Al
les heeft een plek, er is geen ver
huisdoos meerIe zien.

Aandewand hangteenformidabe
le uitvergroting van de boerderij ,
gemaakt door debekende Gronin
ger landschapsfotograaf HansSas,
een cadeautjevan hun dochters.
Ikkrijgeen completerondleidingen
het moet gezegd:het iseenbijzon
dermooi enruimappartement met
een bescheiden tuin en landelijk
uitzicht. De plek doet denken aan
Thesinge.aan derand van heldorp,
maar toch ben je binnen vijf minu
ten in hartje Bedum.
Uitzicht op de weg van Thesinge
naar Bedum hebben ze ook, want
Nico heeftmealaanzienkomenen
staal inde deur tewachten.
Ze zijn blij dat ze deze stap gezet
hebben dus, wantal hetwerk inen
om zo'n groot huis is toch wel wat

zwaar alsdejarengaan tellen. En
eristenslotteméérals werkalleen.
HetafgelopenjaarverloorNicotwee
broers kort na elkaar. Het idee dat
een van hen alleen indegroteboer
derij zou achterblijven, beïnvloed
deook debeslissing om teverhui
zen.
Het nieuwehuisisonderhoudsarm,
er is veel kunststof gebruikt. Een
mooie ruime badkamer, zo'n luxe
kende de boerderij niet.
Nee,zehebbengeboft met hethuis
en de plek, vinden zebeiden en ik
kan hen geenongelijk geven.

Van dingen die voorbijgaan
In al die jaren dat ze in Thesinge
woonden, hebben ze heel watzien
komen en gaan; veel dingen zijn

veranderd en veranderen nog
steeds. Hel meest inhet oog sprin
gend ishet snelleveranderingspro
cesindeveeteelt en delandbouw;
de mechanisering. Maar ook het
verdwijnen vandedrukte en bedrij
vigheid uit het dorp, met deonder
gang van de kleine wi nkel~es en
bedrijven.Vroeger werkte iedereen
inhet dorp:bijdeboer, indewinkel,
als timmerman, schilder of in de
smederij .
De hoorn vanJan Vegterdie klonk
als declub van vfastrekkers bij el
kaar geroepen moest worden, de
bel van de groenteboer, de lucht
van het vuur en de slagen van de
voorhamer van de smid, moeders
die hun brood bij een van de drie
bakkers haalden, boerenarbeiders
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diejetussende middagtegenkwam
alsdeschool uitging ...Zo ongeveer
alles wat wij alleen uit de feestweek
kennen; het was een vertrouwd
beeld.
Titia kwam op de fiets van Achter
Thesinge naarschool en bleef tus
sen demiddag altijd inhetdorpbijde
fami lie Winter eten. Nico daarente
gen kwam lopendvan de Bovenrijger
weg.opklompen.die keurigineen rij
onderdekapstok stonden :deklein
tjesvoor- en degroterenachteraan.
Tussen demiddag ook weer lopend
naar huis om even te eten en dan
weerterug naar school.
Na de school bleef Nico eerst nog
een poos helpen op de boerderij.
maar in1961 kwamhij bij het Neder
lands Rundvee Stamboek te wer
ken.
Hij werd er inspecteur in Drente en
later ook in Groningen. Dat werk
deed hij graag; het was een vrij be
roep. je reisde veel. ontmoette veel
mensenen kwam inallerleisituaties.
Titia ging wat verder van huis, zij
kwam te werken bij een dokter in
Zeeland. maar trok later toch weer
terug naar het noorden en werkte
nog enige tijd bij de NAK (Neder
landse Aardappel- en Graan Keu
ringsdienst) inGroningen.

Kerk en leefbaarheid
De kerk had een centrale rol in het
dorpsleven;vooraldoor dekerkwas
je bij het dorpsleven betrokken en
via dekerk vonden ook demeeste

activiteiten plaats.
Datgoldook voor Nico en Tiûa, die
o.a. actief wareninhet zangkoor,de
kerkenraad.de bouwcommissie van
dekerk. de kerkkrant. oud-papierop·
haaldienst, als jeugdouderling, de
vrouwengespreksgroepenalshulp
koster."Nahetterkerke gaan.praat
tejevroeger buiten voorde kerk nog
gezellig een poosjena ingroepjes."
verteltNico."Tegenwoordigwilieder
een weer snel naar huis en er zijn
ook steeds minder mensen in de
kerk. Dan mis jetochveel aan con
tact."
Daarnaast was Nico zeeractief inde
provinciale geitenfokveren iging,
maarook in de Thesinger koniinen
fokvereniging. dieo.a. keuringenen
tentoonstellingen organiseerde in
café Molenzicht.
Titiawas meer dan dertig jaarvrijwil
ligerbijhetNederlandseRode Kruis ;
voor de bloedbank hield ze o.a. de
administratie bij. In die tijd werd er
nog niemand medisch gekeurd;een
kort vraaggesprek. waarin mensen
moesten beantwoordenwelke ziek
ten ze allemaal doorgemaakt had
den. volstond. Ondenkbaar tegen
woordig.
Dekonijnenfokvereniging verdween.
evenalsdevrouwengespreksgroep;
de gymnastiek voor ouderen is (in
Thesinge) niet meer, debelangstel
ling voor de kerk is tanende. de
binding via de kerk is niet meer zo
groot. Hoe zit het dan met de
leefbaarheid?

Bijzonder dorp
Nico Schutter isvol lofover Thesin
ge en zijn huidige bewoners, Men
sen hebben hun huizen ernetjes bij
staan, erwordt veel opgeknapt. Ook
de actieve rol van de Vereniging
voor Dorpsbelangen roemt hij. We
worden de laatste jaren zeer goed
geïnformeerd middels nieuwsbrie
ven en uitnodigingen voor inspraak
en daardoor word je als dorpeling
ook betrokken bij het dorp en alles
wat er leeft.Maar ookverbeteringen
inhet dorp. zoalseen beterebestra
ting en dergelijke, Ondanks het ver
scheidenvanveelclubjesen vereni
gingen.ziejetoch weer nieuwe din
gen ontstaan, bijvoorbeeld toneel
groep De Rijge. De Wingerd, een
caféwaar jevan tijd tot tijd ook kunt
eten.Alshet nodigis.komt iedereen
op debeen. getuige devrij recente
feestweek. maar ook de actie "Wie
doun t zelf",
Daarom blijven Titia en Nico Schut
ter toch ook nog een beetjeverbon
den met het dorp.
Nico komt er in dewintermaanden
elke donderdagavond om naar de
damclub te gaan, die hij zelf hielp
oprichten vlak na deoorlog en waar
van hij nog voorzitter is.
Titiablijftvoorlopigzingen inhet koor
en zeblijven lid van Dorpsbelangen.
Maarhoehet moet met deleefbaar
heiden deverkeersveiligheidalsde
barre wintermaanden weer begin
nen, wetenwenog niet. Debak met

zand naast de til werd - zodra de
vorst haar intrededeed - stipt door
Nicobediend.zodaterniemand slip
te op debrug. Nog zo'n vertrouwd
beeld: wie er vroeg bij was. werd
door hem persoonlijk goeiemorgen
gewenst of uitgezwaaid. Heel wat
generaties scholieren en hardwer
kende dorpelingen heeft hij zo veilig
helpen vertrekken.

Met de tijdmee
Dat doet ook de familieSchutter.Als
senioren zijnde. rust je tegenwoor
dig niet meer uit na een arbeidzaam
leven;nee, jestaat nog middeninde
maatschappij .Titiavolgtinhaarnieu
we woonplaats een cursus "Word"
voor de computer en Nico wendt zijn
kennis en ervaringaan bij defokstu
dieclub inTen Boer. Ze helpen nog
geregeld op de boerderij van hun
schoonzoonendochter bij het aard
appelssorteren en een klusje heeft
een van dekinderenaltijdwel.
Omdat erminder"moet"inen om het
nieuwe huis.verwachtenzewelmeer
vrije tijdtekrijgen.Daarmeelijkenze
wel raad te weten. Vaker uitgaan.
een korte vakantie misschien. op
bezoek bij familie en kennissen ...
Hoezo, meervrije tijd?
We hopen dat ze zich snel thuis
zullenvoelen inBedum,maar Thes
inge niet vergeten en wensen hen
veel plezierinhun nieuwe leven en
omgeving!
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IndeLuddestraat stond een huis...JA,JA...Binnen een mum van tijd
was het huis(je) met de grond gelijk gemaakt. Daarom heb ik Koos
gevraagd zelf iets over deze- toch wel bijzondere· onderneming te
schrijven.

Veranderd dorpsgezicht
in Thesinge

Koos en Betsy van de Belt
Natasja Kleveringa

• Reproduct ies
• Art-print s
• Poste rs . Lijsten
• Pass e-partouts
• Ophangsyste men
Teve ns:
• Copy & Faxservice
• Papierwa re n
• Kaarten

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajui t 282
050 - 542669 9

Wel, ikbenblijdat Koos ditstukzelf
heeftwillenschrijven.NaaIIezweet
druppeltjesrondom dit stukgrond is
er toch maar één die deze uitda
gende onderneming kan verwoor
den en datis degelukkige zelf.

toch net iets teklein.) Het voorma
lige slachthuis blijft staan en zal
worden opgeknapt. Er komt een
nieuwe kas en de kippen krijgen
een ruimer verblijf met buitenren.
De moestuin blijft bestaan en de
overige ruimte zal worden ingericht
als siertuin met een terras op de
zonnige plaats voor de voormalige
slachterij. En het hele perceel zal
wordenomzoomdmeteenbeuken
haag.
Maar voor hetzoveris, moet ernog
heelwatwerkverzetwordenenzijn
we eenpaarjaar verder. Ende pot
metgouden muntenblijft liggenvoor
de toekomstige kopers ...

De opgegraven kloostermuur bij de familie Van de Belt.
(Foto: WolterKarsijns)

grond bevat heel veel puin, halve
enhelekloostermoppen.Ook kwam
ikveel botten van dieren tegen.
Op een diepte vanca.80cmstuitte
ik op een gemetselde muur van
kloostermoppen. Deze muur heb ik
blootgelegd, waarna ik mijn vondst
gemeld heb bij de Archeologische
Dienst in Groningen. Dhr. H. Groe
nendijk,provinciaalarcheoloogvan
de provincie Groningen, is toen
geweest om het te bekijken. Het
bleek een stuk Funderingsmuur te
zijn van het voormalige klooster.
Medewerkers van zijn dienst heb
ben alles opgemeten, ingetekend
enbeschreven enze zullen uitzoe
kenvanwelkgedeeltevanhetkloos
ter dit stuk fundering is geweest.
Deze muur ligtnu nog bloot, maar
zal straks weer met aarde worden
toegedekt en zo voor het nage
slacht bewaard blijven.
Als je zo'n archeologische bodem
schat vindt, hoop je natuurlijk stie
kem ook de pot met oude gouden
muntentevinden. Tot nutoeisdat
echter nog niet gelukt.

De plannen
Zoals al geschreven: de aankoop
zal worden ingericht als tuin. (TIm
en Marco hadden graag eenvoet
balveldjegezien en Juditheenpaar
denwei, maar daarvoor is het stuk

Wat kochten we
We kochten een kavel, die in het
kadaster beschreven staat onder
nummer 1398, groot negentigcen
tiare en nummer 1397, groot drie
are en vijftig centiare. Op nummer
1398 staat een schuur die in het
verleden dienst deed als slacht
huis. Boven in de nok hangt nog
een haak, waara an vroeger het
slachtveewerd gehangen. Gedeel
telijk onder het slachthuis zit nog
een waterput (voor deopvang van
hemelwater) vanca.2mdoorsnee
en 2,5 mdiep. waar nog bijna 2 m
water in staat. Het huis stond op
nummer 1397enwaseeneenvou
dige arbeiderswoning.

tuin die we al jaren onderhielden,
maarnietons eigendomwas.

Na de koop
Op 8maarthebikeen sloopvergun
ning aangevraagd, dieop 19 april
werd afgegeven. Na de feestweek
kon het slopen beginnen. Het eer
ste sloophout is met een aantal
aanhangwagensafgevoerd naarde
Vagron. Vanaf ongeveer half juni
begonhet groterewerk enis intien
containers ruim 55000 kilopuin en
ruim 1600 kghout afgevoerd.Bijdit
slopen is slechts op één dag ge
bruik gemaakt van een gehuurde
sloophamer;verder heb ikalles met
de hand gesloopt en opgeruimd.
Een weekofvijf laterwaservanwat
boven de grond stondnietsmeer te
zien.
Na een onderbreking i.v.m. de zo
mervakante is de laatste fase van
het opruimen afgerond.Nico Groot
hof heeft toen ruim 100 ton grond
met puin afgegraven, hetgeen in
zesvrachtwagens isafgevoerd. Nu
resteert een bouwput waarin we,
nadatdezeweerzalzijnopgehoogd,
kunnen beginnenmet het inrichten
van detuin.

Bodemschatten
De oude kern van Thesinge is ge
bouwd op de restanten van het
klooster Gerrnania, waarover in
eerdere edities van de G&T al is
geschreven.Vandierestantenkom
jenatuurlijkheteen en ander tegen
als je wat dieper gaat graven. De

Vrijdagmiddag 14 februari 2000,
17.30 uur
Een voldaangevoel maakt zich van
ons meester. Zojuist heeft notaris
Wortelboer uit Bedum openbaar
gemaaktdatwijde hoogstebieders
zijnophetvrijstaande huis met vrij
staande stenen schuur,erfen tuin,
plaatselijk bekend Luddestraat 10
te Thesinge. Iedereen die ooit een
huis gekocht heeft, zal dit voldane
gevoel herkennen. Je koopt een
huis omdat je woonruimte nodig
hebt, omdat je groter wiltgaan wo
nen .... of kleiner, omdat je moet
verhuizen vanwege verandering van
baan;en zo zijnernogtallozerede
nen aan te geven. Als dekoop - in
deze overspannen woningmarkt 
daneindelijkrondis,zal een gevoel
van opluchting en voldoening zich
van je meester maken.
Zowas dat dus ook bij ons. En wij
hadden geen huis gekocht op een
manier zoals de meeste huizen
worden gekocht. viaeen makelaar
ofna rechtstreekse onderhandelin
gen met de verkoper. Het hierbo
ven beschrevenpand werdverkocht
bij inschrijving. Belangstellenden
moeten een schriftelijk bod doen,
waarna tijdens een openbare zit
ting degeboden bedragenbekend
wordengemaakt en hethuisaande
hoogste bieder wordt gegund. De
verkoper heeft echter nog op dat
moment het recht om de woning
niettegunnen (bv. als het hoogste
bedrag voor hemte laag is). Kort
om:een ongewonespannende pro
cedure voor een huis dat we niet
eens wilden gaan bewonen ...maar
slopen.Ennietslopenomdaarna te
herbouwen (zoals bv. Wim Ritse
ma), maar om te slopen en in de
grond daarna te verbouwen. Want
tuinierenisindeloopderjarenonze
grootste hobby geworden. En wat
moeteen tuindernoumetnog geen
drie are grond, met daarop zijn
woning, schuur, kippenhok en een
kas. Want dat waswat we hadden.
Dan moet je uitwijken naar buur
mansgrond.Enbuurmansgrond is
maaréén keer tekoop.Endiekoop
moest- nahet overlijdenvanmevr.
Vegter-Ridder - nu plaatsvinden;
en heeft dus plaatsgevonden. Nu
kunnen we verder hobbyen in de
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Op de Najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde d.d. 16 november j.1. waren 63 personen aanwezig.
Naast de gebruikelijke agendapunten (zoals notulen, ingekomen
stukken enmededelingen, verslag Feestweekcommissie enOranje
comité) waren er dit keer twee sprekers uitgenodigd.

Vergadering Dorpsbelangen
Garmerwolde

Alseerstemaakte deheer G. Reu
kema van ingenieursbureau Oran
jewoud ons deelgenoot vanzijnvi
sieop "Het Noorden des Lands tot
2030".
DeprovinciesGroningen, Friesland
en Drenthe moeten zich - volgens
hem - als één gebied profileren,
met twee grote ontsluitingsroutes
en vijf economische kernzones.
"Benut de natuurlijke kenmerken
van de streek. Noord Nederland
kenmerkt zich o.a. door heel veel
landschappelijke diversiteit: water
rijk Friesland, bosrijk Drenthe, uit
gestrekt Groningen ... Kijk naarde
mogelijkheden van het landschap:
water opbergendoe jeop het laag
ste punt.
Vroegerwas de landbouw het be
langrijkste onderdeel; nu: groen,
water, energie, vervoer, afval, vei
ligheid, cultuur ...

Samenwerking
Jemoet een goed evenwichtigplan
bedenken. Kies voor samen
werking!Maak gebruikvan dekwa
liteiten van anderen. Ga niet voor
kabouterparken!kleutercorridors.
Maak van de Waddenzee de eco
corridor. Delfzijl wordt Rotterdam
Noord (de industriestad ; maak ge
bruik van de Noordzee) en Zwolle!
Meppel de Poort van Noord. Gro
ningen de belangrijkste stad; met

Emmen als tweedegrotestad. Van
Heerenveen metz'nThiall maak je
een sportstad en Harlingen wordt
eenmaritiemestad,gericht op luxe/
toerisme; het Monaco van Europa
met eencasino,prachtigehaven...
Maak van Ameland een gezond
heidseiland!
Kijk naar de mogelijkheden, wat er
al natuurlijk is! Het gaat om deau
thenticiteit; maak keuzes!

Bereikbaarheid
Verbeter debereikbaarheid aan de
noordkant van destad Groningen;
dat zou een enorme ontlasting be
tekenen voordezuidkant. Een paar
dorpen aan de noordkant van de
stad zouden kunnen uitgroeien tot
forensendorp(Bedum,Middelstum,
Uithuizen ...)
InFriesland moet jedenkenaan de
ontwikkeling vanhet merengebied,
inDrentheaanhet ontwikkelenvan
het Hunzedal(groene bedrijventer
rein, het bouwen van borgen, ple
zierig wonen/werken). Geen uitge
breide industriemeer inhet Hunze
dal!
In GroningenkomtdeBlauweStad.
Rij niet allemaal door tot aan de
stad Groningen, maak gebruikvan
deN33. Deconcentratierailverbin
ding bij Meppel is nagenoeg vol:
creëer uitbreidi ng door de aanleg
van de Hunzelijn.

Meerjarenplan
Ga anders met deruimtel ijke orde
ning om.Ontwerp nationale parken
enverbindingsstructuren.Benut de
ruimte bovenenonderdegrond ! In
debovenwereldhebjedaglichtplus
zuurstof; dit is nodig voor mens,
plant en dier. De rest kan onder de
grond;denkaan ondergrondsever
voersystemen.Onderdedijken kun
je allerlei sporen aanleggen voor
post, glasvezelkabels en kleine
voertuigen.
Maak veel meer gebruik van zon
necollectoren. Bouw gescheiden
stelsels voor hemelwater en afval
water.
De randstad is meer dan vol! Over
honderd jaar rijden we wellicht in
electronisch gestuurde autootjes
overeen soort rails.
Stel onze toekomst veilig voor de
volgendegeneraties!Hetmoet tus
sen onze oren zitten, de politiek
moet leren ineen meerjarenplan te
denken.We moetennaar net NOP.
het Noordelijk Ontwikkelingsplan."

Wat betekent dit voor
Garmerwolde ?
Aan deoostkantvan destadvindje
de Stainkoelen, afvalstoffenver
werking,slibverwerking,milieubou
levard ...Wordt Garmerwolde een
afvalbelt?
Dhr.Reukema: "Destadsitueertde
woningbouw primair aan de oost
kant. Brengdemilieuboulevard over
naar Delfzijl of Wijster. Maak keu
zes! Garmerwolde is een woon
dorp!"

De Rabobank
Als tweede spreker kwam deheer
R. Bouwman van de Rabobank
Bedum-Ten Boer aan het woord.

Hij vertelde dat de eerste Boe
renleenbank in Nederland 102 jaar
geleden werd opgericht. De eerste
noordelijke bankdateert van 1911
enstond inWoltersum. Op 24 okto
ber 1917 kwam helin Garmerwolde
tot het oprichten van een coöpera
tievevereniging.De initiatiefnemers
waren: Popke Stollenga (landbou
wer), Pieter Heertje Dijksterhuis
(Iandb.),Hendrik Bontekoe (Iandb.),
RoelfLode (Iandb.),Barteldvan der
Molen (Iandb. en bakker), Dienco
Bolhuis (Iandb.), Jan Dijkema
(Iandb.), JanEefkesvander Molen
(zonder beroep) -allen uit Garmer
wolde - en Martinus Henderikus
5tollenga, landbouwerteNoorddijk.
(Komendenamenuook zo bekend
voom )
De eerste directeur was ene G.
Borgman; deze man was tevens
directeurvan dezuivelfabriek. Daar
na kwamen de heren Pestman,
Scholma en Munneke. ln1984werd
besloten tot fusiemet Ten Boer;dit
is uiteindelijk in 1986 doorgegaan.

Ontwikkeling
Eind zestiger/begin zeventiger ja
ren verdweenhet loonzakje vande
arbeiders en werd het maandloon
overgemaakt via de bank. Vanaf
die tijd deden ook de particuliere
mensen zaken met de bank.
Indejarennegentigbegon deauto
matisering.De eerste geldautomaat
vanTen Boer dateert van zo'n jaar
ofacht geleden. En deeerste pas
jes met pincode ... Nu - anno 2000
. maakt 60% gebruik van electro
nisch bankieren.
Vroegerwashet echt eengeIdwin
kel; de inkomsten bestonden voor
een groot deel uit rentewinst, de
rest werd er bijgedaan. Het wordt
meer en meer een adviesbank.
Onder invloed van deautomatise
ring maakt het eigenlijk niet meer
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NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF

KEUKEN - EN VLOERENCENTRUM

Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewen borg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 · 5416135
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoorinbouwapparaten.

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

~
PETER KUIL
I;I#Irl'rt':'1Jd #;'1lrij
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groninge n
Telefoon (050) 542 18 90
Fax (05 0) 542 37 78
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Het blij verraste echtpaar Marten en Janlje Ypey met vier Cl spelers.

Marten Ypey, Lid van Verdienste v.v. GEO
Opgegroeid alsvoetballer bij Oosterparkers verhuisde MaTten begin
jaren '70 naar Garmerwolde, waar hij als bloedgevaarlijke spits
(jawel!) bij dev.v.GEO zijn sporen ging verdienen.

Sertho Top, ex-voorzitter v.v. GEO

men:lichtmasten,clubgebouw,feest
tent... danweet een ieder datMar
ten erbij is. Bovendien ishijooknog
eens drie jaar penningmeester ge
weest.
Marten isgéén vergaderdier.Geluk
kig was hij met een prachtsmoes
door co-leider Wim Benneker naar
de algemene ledenvergadering 
gehouden op 13 rovemoer- gelokt
en kon hij geëerd worden. Volgens
de leden zéér terecht! Natuurlijk
waren er voor hem de nodige ver
sierselen,penmetinscriptieénvaan
tje en werd echtgenote Jantje met
bloemenbedanktvoor de velejaren
achter Marlen, alsmede voor haar
eigen inbreng inonze vereniging bij
ontelbare gelegenheden. De pre
sentjes werden hen aangeboden
door vier spelers vanCL

GEO was toen een zondagclub en
omdatMarlen veel zondagsdiensten
alselektroman moest draaien, ging
hijopzaterdagbij Omlandiavoetbal
len. Hij kwam echter alsnel terugen
toenhijwat jaren later vanwege een
knieblessure metactiefspelen moest
afhaken, werd hij jeugdleider. Dit
heeft hij gelukkig nooit afgeleerd.Er
zullen weinigGEO voetballers rond
lopendie nietdoorMarlenshanden
zijn gekneed en door zijnvaderlijke
babbelmet beidevoetenopmoeder
aardezijn blijven staan. Eerstdacht
Marlen slechts 7-tallen te kunnen
begeleiden,maarmomenteel ishij a!
zeerbedreven inhet sturen vange
middeld 15 Cjunioren.
Natuurlijkishij méérdan alleen elftal
begeleider. AI jaren maakt de vere
niging gebruik van zijn kennis en
vooral kunde alshetgaat omelektra
enaanverwantezaken. Als we noe-

HUfie Ramaker-Tepper

Zoals u ziet: een vol programma.
Geen wonder dat de voorzitter de
vergaderingpasom 23.30 uursloot

• Het jaarlijkse slotfeest van de
voetbalvereniging GEO is vastge
steldop15en16juni 2001 .Houd er
rekening mee met uw planning !
• De gemeente heeft groen licht
gegeven voor de BSO in Garmer
wolde; ze krijgen een startsubsidie
mee van f 1500,-
• Jos Mocking heeft namens Gar
merwolde zitting genomen in de
commissie Aanmoedigingsprijsge
meente Ten Boer.
• In september 2002 bestaat de
school in Garmerwolde 125 jaar!
Wie helpt Janna Hazeve!d bij het
vormen van een commissie en het
voorbereiden van een reünie? Bel
5414777!
-Ook deWerkgroepJeugdactivitei
ten, het Oranjecomitéen deFeest
weekcommissie kunnen nog nieu
we leden gebruiken.
• Bij detuinkeuring isdit jaar voor
al gelet opde bloemrijkheid. In de
eersteronde-op22mei -gingende
prijzen naar: 1. Dorpsweg 65
(Vliem), 2. Dorpsweg 38 (Klein-Ik
kink) en 3.Grasdijkweg 5(Kruizen
ga) . Bij de tweede ronde - op 4
september - naar: 1. Dorpsweg 25
(Wolt), 2. W.F. Hildebrandstraat 45
(R. Ganzeveld) en 3. Koningsheert
1 (Feenstra). Alle winnaars ontvin
gen een mooie ingelijste foto van
hun tuin, gemaakt door "hoffoto
graaf" Kuipers.
Vera van Beers stopt met haarac
tiviteiten voor de tuinkeuring ; haar
plaats wordt ingenomen doorHet
tie Boogholt.

Het kantoor inGarmerwolde isnog
drie morgens open. (Waarom ei
genlijk niet op een middag? Dan
zoudendeschoolkinderen ook naar
debankkunnen. Let op deeduca
tieve waarde1)
Per dagdeel komen maximaal 15
mensen. Meer dan 90% zijn geld
opnames; 2/3 heeft een pinpas en
gebruikt die ook regelmatig. 90%
van de transacties gaat via de
geldautomaat; 10% via debalie.
Het is niet waarschijnlijk dat de
Rabobank z'n Eeuwfeest in Gar
merwolde zal halen: na debakker,
de slager en de kruidenier zal ook
de bank ooit verdwijnen. "Bij die
enkeleouderen zonderpinpas kun
nen we het geld nog beter thuis
bezorgen," aldus de heer Bouw
man.

uitwáár je het doet; adviseren kun
jeook bijdemensen thuis.

Op dit moment zijn er nog geen
plannen voor sluiting, maar het is
heel wel mogelijk dat er over een
jaar of drieeengeldautomaat inde
achtermuur van Jan Spanninga
prijkt.
Tipuit dezaal: Wacht opdenieuw
ste ontwikkelingen, zoals vingeraf
drukken-, iris- en stemcontrole.Dan
zijn we van die codes af!

Tot slot nog enkele
"normale" zaken:
• De Vereniging Dorpsbelangen
heeft- innauwoverlegmet de farni
lie Havenga - een verzoek opge
steldtot het formerenvaneen onaf
hankelijke werkgroepinzakedesle·
pende kwestie rond de vervuilde
grond. Dit verzoek ligt bij de Pro
vinciale Staten.

Adm', iu,",',- Ritsema
6-brII1WOIxad" jr.hflro I

Uw adres voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G.N. Schutt erlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

Gas
Water
Electra

H Fa. W. Kooi & zo
~ instal/atiebecirljf

Harkstederweg 37
9723 GA Middelbert
tel 050 - 5416263
fax 050 - 5419969

Voor motoren, bromfiets
offiets naar

MOTOREN HANDEL
JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - OH. Suzukî Dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Rijksweg 15 - Garmerwolde
'LJ D5D - 3D21624

Werkplaats 's maandags

/

_ <270
9733 c t Gronm'Jfl"
Wlr!lt ll!'l'c."UIIJm L_~rg

tlIIl/1ootI csc- 54'4"97

JJmeái te' Vee'

Goederen gebracht in de
L. vod . Veenstraat 3
Garmerwolde(050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens:
Suede-rein iging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED
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Om de herinnering aan de millenniumviering in Thesinge vast te
houden, heeft deVereniging van Dorpsbelangen drieactiviteiten op
derol gezet.

De napret van
de Feestweek

Truus Top

Oproep
Er is bij mij een roodlwilte 
ongeveer drie jaar oude •
gecastreerde kater aankomen
lopen. Wie is deze lieve
aanhalige kat kwijt? Hij logeert
nu in de Luddestraat 19, tel:
050 302 43 33.

MyJa Uitham, de winnares van de
fotowedstrijd. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Kol kan hiervoor benaderdworden.

Uitslag fotowedstrijd
Op de laatste filmavond wordt de
uitslagvan de fotowedstrijdbekend
gemaakt. De eerste prijs is voor
MylaUitham (PeterHeidemaopde
fiets), tweedewerd Andriesvander
Meulen (muziekkorpsopvrachtau
to van Reinder van der Veen) en
derde Wolter Karsijns (kinderen
Ypma inde schuur).

De opening van de fototentoonstelling in Thesinge. (Foto: Henk Remerie)

Het isnatuurlijkenig omdereacties
van het publiek tehorenop grappi
ge delen in de film en ook op de
steeds tussengevoegde close-ups
van mensen. Hans Weggemans
geeftaandat het achteraf toch jam
mer isdat erslechtsvanvier dagen
opnamen zijn en ervan devrijdag
bijvoorbeeldhelemaal nietsindeze
film voorkomt.
Zoals iedereenweet, isde video te
koop. Er is ook een apart exem
plaarvande fragmenten die uitge
zonden zijn op de landelijke en re
gionale zenders. Deze video duurt
20 minuten en is ook absoluutde
moeite waard. Clara van Zanten-

Video
Dederde activiteit wasdus de pre
sentatie van de video van Jan Ker
bof en Jan Steendam uit Delfzijl.
Van ongeveer 12-15 uur opnames
was eenfilmsamengesteldvan ruim
twee uur. In drie blokken van 40
minutenpasseerden debeeldenvan
vier dagen van de week de revue.
De mooie panden invijftiger jaren
stijl met hun bewoners, die zich
haddeningeleefd inde rol van een
halve eeuw terug indetijd. Achter
grondmuziekjes uit die tijd en een
heel bekend stemgeluid voor de
bijpassende uitleg, maken het pro
duct sfeervol.

Myla kreeg de ton cadeau, maar
schoof haarprijsdoor naar Wolter
Karsijns.Demotivatiedaarvoorwas
dat zij zelf deel uitmaakt van het

- - - - - - - - - - - -w'!!'!!!!'!!!!!!!!!!!1 bestuur van Dorpsbelan
genenhet Wolter van har
tegunt omdat hij zich heeft
ingezet om een fotoboek
samen te stellen, waaruit
iedereen de gelegenheid
heeft omfoto'sbij tebestel
len.
Een aardig gebaar waar
mee de Feestweek-napret
in het openbaar wordt af
gesloten. Heel wat lange
winteravonden zal de film
in Thesinger huiskamers
bekeken worden.

Thesinger Courant
De burgemeester mocht het eerste
exemplaarvan deeenmalige uitga
ve van de Thesinger Courant in
ontvangst nemen. Deze tweede
actie van Dorpsbelangen voorziet
in een behoefte. Vele Thesingers
haddenzelfaleenverzamelingknip
sels uit verschillende regionale en
landelijke kranten aangelegd en
stelden deze beschikbaar voor de
samenstellers van dit uniekedocu
ment Ook op 4november werd dit
blad huis-aan-huis bezorgd en het
iswel zekerdathetdemoeitewaard
isomte bewaren.

briefjes ingevulden deuitslag werd
bekend gemaakt opde laatste van
de twee filmavonden die in café
Molenzicht werden gehouden.

Fototentoonstelling
Op zaterdag 4 novemberwerd de
fototentoonstelling "Thesinge, een
levend monument"geopend, Voor
zilter Hans Weggemans nodigde
burgemeester Alssema uit om de
tentoonstelling te openen. In zijn
toespraakje benadrukte onze eer
ste burger nog eens wat wij allen al
wisten: "Mijn vrouwen ik hebben
genoten."
De manier waarop zij betrokken
waren bij de vieringvandit prachti
gedorpsfeestheeftookopdedorps
bewoners veel indruk gemaakt.
Twintig fotografen stuurden hun
mooiste foto's in op een tevoren
vastgesteld formaat. Er hingenon
geveer honderd foto's, waaruit de
bezoekers een nominatie konden
doen voor de driebeschikbaar ge
stelde prijzen. Erwerden209stem-
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Bedankt OSA-Kerstconcert
Langs deze weg wil ik graag iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle hulp, bezoek,bloemen,kaarten, cadeautjes en telefoontjes die ik
mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en na mijn
thuiskomst.Het was werkelijk hartverwarmend.

De Stichting OSA organiseert op zondag 17 december a.s. weer een
kerstconcert in de Kloosterkerk te Thesinge. Het Vocaal Ensemble
Groningen o.l.v. Wilfred Reneman, brengt Nederlandse en Oostenrijkse
koormuziek uit Middeleeuwen en Renaissance.

Afwia Kol·Sijtsma

Kerst in Engelse sfeer
Onze Engelse buren hebben een goede neus voor tradities. Eén ervan is
het "Festival of Lessans enCarois". Innegen lezingen (lessons)wordt
het kerstverhaal verteld, afgewisseld door kerstliederen voor koor of
samenzang (carols). Kerstavond 1919 werd het eerste festival in Enge
land opgevoerd en vanaf 1928 jaarlijks door deBBC uitgezonden, waar
door hetbij eenbreed publiek populair werd. Sinds een aantal jarenbrengt
dirigent Bouwe Dijkstra met het Roder Jongenskoor jaarlijks tijdens
Advent en Kersteen Nederlandse versie vanhet festival ten gehore. Het
in 1996 opgerichte Roden Händel Chorus, ookonder leiding van Dijkstra.
heeft deze traditie eveneens opgepakt met voor dit jaar een tweetal
Festivals in GarmerwoldeenEelde/Paterswolde.

Het kerstconcert teThesinge vormt definalevan ditgrote koorproject. Het
begint om 15.00 uur endetoegangsprijsbedraagt f 5.. (tot 12 jaar gratis).

Het Vocaal EnsembleGroningen bestaat uit negentien ervaren koorzan
gers en is tien jaar geleden begonnen met het uitvoeren van muziek uit
Middeleeuwen en Renaissance. Indietien jaar heeft het ensemble muziek
uit verschillende Europese landen uitgevoerd opconcerten in Nederland,
Italië en Spanje. Dit jaar togen koor en dirigent in oktober naar de
Oostenrijkse streek "die Wachau", om daar - tussen de druivenranken 
een programma van Oostenrijkse en Nederlandse koormuziek in te
studeren. Het verblij f werd afgesloten met drie uitvoeringen.

Bedankt!

P.S. Sytze en familie: ook jullie veel succes op '1aailand".

Met vriendelijke groeten,
Eddie Peer

Mensen, het ga jullie allemaal erg goed en doe de groeten aan jullie
kinderen.

Wij - Hettie enik- willeniedereen bedanken voordevele cadeautjes,
bloemen, kaarten, tekeningen, enz. die ik mocht ontvangen bij mijn
afscheid alsgroenteboer in Thesinge enGarmerwolde. Nooit had ik
durven denken dat er zoveel waardering voor mijn werk was!

Dagelijks denk iknog terug aan deze tijd. Na eerst van een langevakantie
tehebben genoten, ben ik nu begonnen bijdegrootste chauffeursfamilie
vanNederland ofwel "Vos Logistics". Ik rij nu opeen tanker oplegger met
zetmeel suspensie naar envan deverschillende fabrieken van Avebe.
Vaak kom ik nog mensen uit Thesinge of Garmerwolde tegen. Een rare
gewaarwording isdan dat je niet herkend wordt. Ikrij opeen daf XF 380
oranje met aan dezijkant AVEBE; dus zwaaien devolgende keer.
Ook moet ik nog vertellen dathet me heel erg naar dezin gaat endatik
volgend jaar Europa inga met gevaarlijke stoffen. Brandbaar, Bijtend en
Explosief. Pas op, dus.

van Garmerwolde leent zich uit
stekend voor deintieme kerstsfeer
van het festival, datdaar opzater
dag 23 december zal plaatsvin
den. EuwedeJong zal alsorganist
zijn medewerking verlenen. De le
zingen, in het Engels, worden ver
zorgd door twee jongens uit het
Roder Jongenskoor.

Aanvang :
19.30 uur;
toegang f 15...
(In devoorver
koop f 10.
bij; A. Elting,
Dorpsweg .,~:u~.
62, Garmer- /,
wolde) i: ""- ". .\! 1

, \

(f7,.~~I'!'.
" r:~N -

Het Roden HändelChorus,bestaan
de uit ongeveer 30 enthousiaste
zangers uitdedrie noordelijkepro
vincies, isprima thuisindeEngelse
koormuziek. Het koor voert regel
matig werken uit van de Engelse
componist Händel, waarnaar het
ook is vernoemd.

TIjdens het "Festival of Lessons
and Carols" wordt het publiek niet
alleen onthaald op bekende
kerstliederen, maar ook op minder
bekend materiaal, eeuwenoud of
vanmeer recente datum.Want nog
steeds inspireert het kerstverhaal
componisten tot het maken van
nieuwe kerstliederen ofworden de
aloude traditionals opnieuw gear
rangeerd.
De Nederlands Hervormde kerk

Uw partner in zakelijke
dienstverlening

Burg. Triezenbergstraat 43 - 979 1 CD Ten Boer
(() 050 - 3021210

Geopend: di. t/m vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur
Nu ook de vrijdag-avonde tot 21.00 uur

zaterdag van 8.30 tot 14.00 uur (wijzijn 's maandags gesloten)

Damsterdiep 42 Groningen
Postbus 4161 970' ED Groningen

Telefoon 0503"9'5° Fax 0503119280
E-mail haveng2@havenga-account.nl
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De overvolle glasbak in Thesinge. (Foto: WolterKarsijns)

Bedankt.

Geboren/bedankt

Appieen Heidi

Wij willen iedereen bedanken voor
de grote, warme belangstelling tij·
dens de - voorons zo spannende
zwangerschap en na de geboorte
van Willeke.

Oproep
De familie Hofstede (schildersbe
drijf) heeft in de Feestweek een
setje sjablonen uitgeleend van let
ters en cijfers en nog niet terug
gekregen. Wil degene. die dit ge
leend heefthetweerterug brengen
op Schulterlaan 28?

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050 - 3132453

Kirsten de Wolf

creatief
centrum

Telefoon Gemeentehuis:302 8888

minderstank.minderkansom erglas
tegen stuktegooien en kleinekinde
ren hebben ook de kans mee te
helpen. En ja. eenkrat lege flessen
kun je er niet meer zo makkelijk
achterwegmoffelen.

Totslot nog een passend december
molto, na dit glazige verhaal :
"Isdeglasbak weer eens vol, neem
Uw glaswerk mee terug naar huis.
Bel gemeentewerken voor delol.
dat scheelt ons allen veelgeruis!"

Een telefoontje richting gemeente
huis leerde dat de glascontainer
eens in de twee weken geleegd
wordt. En dat is soms te weinig.
Gelukkig iseen telefoontjenaar ge
meentewerken dan voldoende om
watgroterejongens (met een gro
tere skelter en grotere oplegger)
zovertekrijgen dat zijdebakkomen
legen. 't lsgoed mogelijk dat,als er
elke week zo'ntelefoontjegepleegd
wordt.ook debakiedere week ge
leegd wordt.

Een aardig idee iswellicht om zo'n
mooieingegravencontainer teplaat
sen (nieuwe riolering. gaat in één
moeitedoor).Datgeefteen aardiger
straatbeeld,mindergeluidsoverlast.

Zaterdagochtend,alvroeg wordt
er aan dedeur gebeld.Twee jon
gens, uitgerust met skelter en
oplegger, kijken mij verwach
tingsvol aan: "Heeft Unog glas
voordeglasbak, mevrouw?" Na
overhandigingvanhetwerkloon
(1 gulden)en hetbenodigde glas
werk vertrekken beide heren
monter richting glasbak en
gooien alles er, keurig op kleur,
in.Even laterzijnze terugmet de
nu lege krat: "Ziezo mevrouw,
dat is ook weer netjes opge
ruimd!"

doffe nagalm uitdie stalen container
klinkt prachtig! En met een beetje
oefeningmoetditmet twee handen
tegelijkertijdkunnen:sterker nog.in

Bovenstaand scenario werkt prima: deslagorde van een heuse Caribe
jongensgelukkig methun geld en ik an Drumband kanmuzikalegeschie-
gelukkig met een lege krat. denisgeschreven worden!
Maar het is niet altijd zo'n mooi Tja.dathetdanzo'ntroepwordtdie
verhaal. Soms komt het voor dat andere mensen moeten opruimen
mensen hun glaswerk naar deglas- ...
bak brengen en die blijktdan volte
zitten.(Uraadt hetal.dathebben ze
aan die twee zaterdaq-knullen te
danken ©)Enwat doet Udan met
aldatovertollige glas? Neemt Uhet
braaf mee terug naar huis, in af
wachting vanbetere tijden,ofplaats
Uhetpontificaal naasthet glaswerk
dat iemand voor Uook alnaast de
glasbakhad gezet?Ofmoffelt Uhet.
met een lichtrodeblosopdewan
gen, weg achterdecontainer?

Kleine grijpgrage handen vinden
hetiniedergevalfantastisch:wat is
ernumooier dan legeflessen,gla
zen enpotten opstraat oftegen de
metalen bak kapot tesmijten? Het
maakt zo'n lekker rinkelend geluid
en vooral zo'nscherpe knalmet een

De glasbak
van Thesinge

Zoekt U een

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Te1. OSO-3024S36
• C.V FaxOSO -3024693
• Zink
• Dakbedekking

Engelbert (050) 5419626
Tevens andere merken en alle reparaties

M. Ritsema - Bedum - tel.
K. V.d. Veen - Kolham - tel.

050-3010735
0598-393504
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Vrijdag 12 januari gaat in Garmerwolde een cursus Zelfverdediging
voormeisjes van 13tfm17jaarvan start. Indecursus leer jeo.a. jezelf
te verdedigen enwat je kunt doen als je wordt lastiggevallen. Ook
leer je beter voorjezelf op tekomen, iets terug tedoen als je gepest
wordten hoe je zelfverzekerder kunt overkomen.

Cursus Zelfverdediging
voor meisjes en jongens

Sint Maarten

Marieke van Veen uit Groningen
geeft decursus. Zij geeft veel cur
sussen en trainingen, ook opscho
len.
De cursus bestaat uit acht lessen
van 1 1/2uur. Dekosten zijn onge
veer f 90,-. De cursus wordt gege
ven in de gymzaal aan de W.F.
Hildebrandstraat in Garmerwolde
van 19.15 tot 20.45 uur. Er is nog
een beperkt aantal plaatsen over.

Opgave zo spoedig mogelijk bij:
Anneke Kattenberg, Koningsheert
5ofbijAnne Benneker,L.V.d.Veen
straat 18.

Bij voldoendebelangstelling wordt
ook voor jongens een cursus ge
organiseerd. Heb jebelangstelling,
geef je danzo snel mogelijkop: in
iedergeval vóór 8 december.

Geef mie n appel of npeer,
k kom van thaIIe joar nait weer ...

Op zaterdag 11 november trokken de kinderen weer met hun - veelal
zelfgemaakte - lampions (metbatterijlampjes) langsdedeuren. Zietudie "IJsclub Presto"
verwachtingsvollesnoetjes? Wat zal het zijn: fruit, snoep of centjes?
(Foto: Henk Remerie)

Wist-u-dat III

Vergadering "IJsclub Presto" Garmerwolde op zaterdag 18 novern
ber2000 in dorpshuis "De Leeuw".

• er vanaf 9 december weer kerstbomen bij De Wingerd zijn?
• de sfeeravond indeNHKerk teGarmerwolde, georganiseerd door Ton
Bouchier.ditjaarNIETdoorgaat?Hetvolgend jaar gaan zeerweertegenaan
met de Harmonie, hetGemengd Mannenkooren.....
• de ansichtkaarten van Garmerwolde en Thesingenuooklosverkrijgbaar
zijn?Koop eenaantal van uwhuis/straat dorp en verstuur zealsoriginele
kerst- en nieuwjaarskaart! (Ze zijntekoop bij deAgriShop. deWingerd en
Carel Hazeveld.)
• domineeYpma ons eind januari gaat verlaten?Opzondag21 januari is
er van 14.30 · 15.30 uur een afscheidsdienst inde Gereformeerde Kerkte
Thesinge. Aansluitend volgt een toespraak. Vanaf ± 16.00 uur is er een
afscheidsreceptiein"Het Trefpunt"(tot ± 18.00 uur).

We haddenons - alsbestuur - een
mooie avond voorgesteld.
Nou. datwas het voor het bestuur
niet, aangezien de opkomst zé ér
slecht was.
Gelukkig bracht AlexKempinga van
hetschaatmuseum wél200schaat
sen mee vanhet jaar1800tot2000.
Hij kon veel uitleg geven en veel
vragen beantwoorden.
Ik vind verder dat het bestuurvoor

jokerstond.De verlotingbracht bijna
iedereen een prijs.

Een vermelding: Fam. Benneker
had berichtgestuurd datzeafwezig
waren, dus niet konden komen.
De leden van schaatsles plus lei·
ders ontbraken ook!

G. Bouwman
penningmeester "IJsclubPresto'

sanitair en verwarming

BURINGA
----JfI-....poo-...........-

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garme rwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

Drogisteri j - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Reinder
vld Veen

Voorbedrijven en particul ier
handel in:
+ p'allet· en magaziJnstelflngen
+ Magazijnwagens
+ Palfetwagens
+ Kantoorkasten
+ GebrUIkte kantoormeubelen
+ Enz.
+ "Top war" prot. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 · 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581 046

Winkelcentrum lEWENBORG
Kajuit 272 Gronigen
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Gewonde zwanen ...
Maandag 13 november kreeg ik een telefoontje van Johan ter Horst,
Molenweg 8, Thesinge. Hijvertelde dat iedeafgelopen zaterdag een
gewonde zwaan had laten afvoeren door de dierenambulance in
Groningen.

-Waterpartijen &vijvers.
o Houtconstructies.

Johan: "Om een uurof twaalf zag
ik vanuit mijn huis een zwaan lig
gen bijde Kerkstraat nummer 11 .
Ikben gaan kijken enheb demen
sen dieerwonen. gewaarschuwd.
Omdat het diergewond was, heb
ben we de dierenambulance in
Groningen gebeld; deze heeft de
zwaan meegenomen. Het was een
vrij jonge zwaan. eentje dieditjaar
geboren is.We dachten dat iever
wondwas geraakt doordatdehon
den ermee dolden. maar achteraf
blijktdatiegeschoten ismet hagel

natuurlijk ook meer. Iedereen die
een diervindt. kan dedierenambu
lance bellen (tel. 050-5791900).
Ons gebied reikt totaan Winsum,
Haren, Eelde, Paterswalde, Glim
men ... eneen stukje van Bedum.
Gewonde dieren worden altijdop
gehaald; bij zwerfdieren onder
zoeken we eerst of het werkelijk
om een zwerver gaat."

Hillie Ramaker- Tepper

•

Hoveniersbedrijf
. Brouwer
Hoveniersbedrijf Brouwer is een bedrijf , jong van
geest en zeer gemotiveerd. Kwaliteit en service,
daar draait het om.
Een schitterende tuin en een tevreden klant is het
einddoel.
Het adres voor...

• Advies en Ontwerp van de tuin.
o Aanleg en onderhoud.
- Sierbestrating

Groningen 0 Telefoon (050)541 6861/0651 355406

WONINGINRICHTI NG - M EUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 979 1 KB Ten Boer Tel. : 050 - 3021383 Fax: 050 - 302 1435

Voor de
complete

•wonmg-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rangQUICK·STEp ·

HOOR

~
~~PAS

~

auplng
~
D'uniG

.·risette~,.,

1~lB _Gebeurt dal vaak?
"Ja, vaak ... wat is vaak? Het is
niet zo dater regelmatig een ge
wonde zwaan binnengebracht
wordt.Aangereden katten zien we
wel heel veel, maar die zijn er

Hoezithet met diezwaan in Gar
merwolde? Was die ook aange
schoten?
Na enigzoekwerk dieptzedekaart
voor me op en meldt dat het om
een zwaan ging,dieopdeweg zat.
"Erstaat niks bij,dus waarschijnlijk
is ie aangereden."

Gelarmeerd door het telefoontje
besloot ik de dierenambulance
eenstebellen.Sandra Giesen: "Die
zwaan van zaterdag is inmiddels
naar devogelopvang in Adorpge
bracht. Het ging vanmorgen al een
stuk beter. hij vlucht alweer voor
demensen. Deverwondingen val
len mee. Je vraagt jebij zoiets af:
Ishet moedwil of per ongeluk?"

Er was een koppel van vier zwa
nen. Rond een uur of twaalf heb
ben de mensen die er wonen in
derdaad iets gehoord.Wiedoet nu
zoiets??? Ikheb weleens gehoord
dat die dieren schade aanrichten
ophetland. maar isdatnuzóerg?
De zwaan is toch een beschermd
dier?
Zo'n drie weken geleden is er in
Garmerwolde ook al een zwaan
gewond geraakt. Ik reed over de
Dorpsweg, ergens tussen de Ra
bobank en dekerk. Twee mensen
van de dierenambulance waren
met een vangnet bezig het dierte
vangen. Dat was een hele
consternatie!
Dat is wel frappant: twee zwanen
binnen een maand!'

10



Tip voor Sint en Piet:
Vergeet het G&T boek niet!
Ook de ansichtkaarten zijn een leuk idee,
Verras eruwvrienden alsNieuwjaarsgroet mee!

11

StiefbeeJ1 eJ1 ZOOJ1
BIED TE KOOP AAN:
Hardhouten banken .... 99, 95

Tuinbeelden van beton
Bistrostoelen v/a ......... 10,-
Karpetten nieuw à....... 59 ,-

Tuin gereedschap
Wasbakken en W.C.'s
Antieke kasten en banken
etc.

TE KOOP
GEVRAAGD:
Stripboeken vooreengoedepnïs

Stalramen
Oud gereedschap

11 ~uEj ~L '}11d~l'Jl ~ Jj) 1 J12

StiefbeeJ1 eJ1 ZOOJ1
U1gmmaweg 147 - 973 1 BR Gr~n ingen

te l. OSO-5492913 - Fax OSO- S491 660
aul,I,1. 06-S3423019

HOFSTEDE-

Zie ginds komt de stoomboot ...
Deintocht van Sinterldaas. (Foto: WolterKarsijns)

Ook inGarmerwolde wordtdeGoedheiligman opzaterdag 25 novern
berbinnengehaald. Samen met z'n Pieten komt deSint perbootaan
bij café Jägermeister. Na een feestelijke ontvangst gaan ze met z'n
allen naar binnen.

Een aantal kinderen hebben een
kleurplaat ingekleurdeningeleverd
bij de AgriShop. Deze kinderen
mogen voor Sinterklaaseen liedje
zingen.
Als Sinterklaas weerweggaat, krij
gen allekinderen een klein cadeau
tje.Ennatuurlijkmogen ze'savonds
hun schoen opzetten.

~I
W aa rb org

Insta llateur

Natasja Kleveringa

om het boek te zoeken. Amber
vraagt aan Sinterklaas of hij ver
drietig is omdat zijn boek weg is.
"Nee", zegt de Sint, "de boeken
wurm vindt hem vast snel terug:
Sinterklaasvraagt ofDaliaeven op
het podium wilkomen;hij vindthaar
tekening zó mooi dat hij erdehele
dagnaarheeftgekeken. Enzonder
schroom zingt ze dan ook nog een
liedje voor hem.
Nadat er nog een aantal kinderen
bij hemzijngeweest,verteltde Sint
dal iedereen 'savondszijnschoen
magzettenomdat ze hemzo goed
hebben helpen zoeken. Dan ne
men ze afscheid; een paar kinde
ren kunnen hunverdrietniet inhou
den. Tja een jaar wachten op zijn
komst is ook welérg lang.
Ik wens alle kinderen een heel fijn
Sinterklaasfeest met fijne cadeau
tjes.Endan maarhopendatZwarte
Pietwat minder vlindersinzijnbuik
heeft. (Alhoewel ..... we hebbenwel
gelachen...!) DOEIlIl...

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk endakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.\I.
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Te/efoon050 - 3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 - 3010625

Vlinders in Piets buik
zaterdag 25 november
Bij de school "de Til" verzamelen alle kinderen uit Thesinge zich.
Vandaag is DeGrotedag dat Sinterklaas voorbij komen mag. Met de
fanfare voorop wordt Sinterklaas opgehaald. Maar wat een pech:
Sinterklaas is weg. Een beetje lachend en zenuwachtig komen de
kinderen bij school terug envertellen hunouders datSinterklaas er
niet is.

Watiseraan dehand? Sinterklaas
zijn knecht is helemaal in de war,
want hij is stapelverliefd. Hij heeft
alles ingepakt en ... waarschijnlijk
ook Sinterklaas! De kinderen
schreeuwenomSinterklaas... Dan
zijner een paar. diedenken:"Hé ...
wat zit ereigenlijk indiegrote doos
boven op de auto?' Met een paar
kinderen mogen ze het cadeauuit
pakken en ja hoor: Sinterklaas is
gevonden!Maar 0 jee. nu isook het
boek nog weg: dat is natuurlijk wel
echt heel erg pech. Want hoe moet
de Sint nu weten wat hij dekinderen
geven moet?

Op de Schutterlaan liggen overal
cadeaus verstopt. dus daar zijn we
maar gaan zoeken . Onderweg
vraag ik Folkert van Zantenhoe hij
hetvindt dat het boek wegis."Ach".
zegt hij"dat isniet zoheelerg.want
ik ben slim geweest. Ik heb mijn
tekening al in "HetTrefpunt" opge
hangen en mijn verlangl ijstjeeraan
vastgeplakt. dus Sinterklaas weet
wel wat ik hebben wil." De zoek
tocht levert niets op, dus verzame
len we ons allen in "Het Trefpunt".
Daar wordt Sinterklaas binnenge
haald met mooie liedjes en op de
achtergrond speelt Bertus Kol een
deuntje op een keyboard. Irene
Plaatsman geeft de Sint het woord
endie vertelt aan dekinderen dathij
een boekenwurm heeft ingehuurd
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Kopi j inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterla an 16,
ui terlijk wo ensdag 13 decem
ber 19.00 uur,zo mogelijk eer 
der.

Kerkdiensten
De molen bij Noorddijk inherfsttooi. (Foto: Wolter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

12

..We hebben eenprima inkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
stoppen metwerkenomvoor dekinde
rentezorgen.
Dan willen we minder aan onze hypo
theek belalen, kan dat?
l a, dat kan .

..Allebei net afgestudeerd en di
reel aanhel werk. Mijnvriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu af?
Want eclJt gespaardhebben we niet.
l a, dat kan.

..We zijnop zoeknaar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
oenen. Voor destudiefinanciering van
onze dochterbijvoorbeeld. Kan dat?
l a, dat kan .

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet.Metdenieuwe OpMaal
Hypothe€k van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm. die opgebouwd is uit
een leningen e€n verzekering. En af
hankelijk van uw wensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijdmaximaal
fiscaal voordeel heeh.Uniekisdatude
OpMaat Hypotheekop ieder moment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meerweten? Ook dat kan.

Bel met één vanonzehypotheek·
adviseurs:
Jacob Arends of SjoerdCats
telefoon (OSO) 3039494

dinsdag 12 december
De Wingerd; van09.30 - 12.00 uur
envan19.30-22.00 uur:Eenmooie
(deur)decoratieopeenmetalenfra
me, indevormvaneenkerstboom,
maken. Met veel groen en versie
ringen. Kosten (incl. materiaal en
koffie) f 49,-
woensdag 13december
De Leeuw; 19.45: Kerstavond met
warm en koud buffet. (NBvP)
donderdag 14 december
De Leeuw; 14.30 uur: Kerstmiddag
plus broodmaaltijd voor 55+, geor
ganiseerd door deVrouwenraad
zondag 17december
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-kerstconcert
dinsdag 19 december
HetBuurhoes,TenBoer;14.00 uur:
Kerstmiddag m.m.v. het Platte
landsvrouwenkoortje uit Garmer
wolde (ANBO)
woensdag 20 december
Het Trefpunt; 14.30 uur: Kerstmid
dag plus broodmaaltijd voor 55+,
georganiseerd doordeVrouwenraad
zaterdag 23 december
NH Kerk Garmerwolde; 19.30 uur:
Festival of Lessons and Carols for
Advent
dinsdag 26 december
NH Kerk Garmerwolde; 10.00 uur:
Kjnderkerstfeest

Stoomfluitje
Te koop:
• bruin lerenherenjack maat XXL
en groene leren damesjas mt. 40/
42; z.g.a.n. Tel. 541 61 16.

3 december
10.00 uur Thesinge, drs. L.A.J.
Wolthuis/Winsum
14_30 uurThesinge. ds. G.H. Ren
tjnglZuidhorn
10 december
10.00 uurThesinge, ds. Ypma
17december
10.00 uur Thesinge, ds. A.F. Kris
tensen/Usquert
14.30 uurThesinge.dhr. H.C. Per
dok/Appingedam
24 december
10.00 uur Garmerwolde. dhr. H.C.
Perdok/Appingedam
Kerstnachtzangdiensten:
20.30 uur Thesinge, ds. Ypma
22.00uur Garmerwolde. ds. Ypma
25december (1e Kerstdag)
10.00 uurThesinge. ds. Ypma
26 december (2e Kerstdag)
10.00 uur Garmerwolde. Gezins
dienstlKinderkerstfeest
31 december
19.30uur Garmerwolde.ds.Ypma:
Oudjaarsdienst

"DeSoos"
De novemberavond heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Dhr. G. Bouwman 6987
2. Dhr. M. Blink 6654
3. Dhr. J. Reinders 6457
4. Mevr. J. Vliem 6384
5. Dhr. H. Vliem 6365


