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De Poppen en 8eestenstee
Heel vaak heb ik Marga Boswijk met een sfeervolle stand gezien bij "de Wingerd" in Thesinge. Druk bezig met het maken van poppen en
beesten van hooi enstro terwijl ze demonstreerde enondertussen spullen verkocht. Doordat ze gevraagd werd om eens een workshop te
geven in "de Wingerd" deed ze ervaring op in het werken metgroepen.

Marga Boswijk maakt prachtige poppen en beesten. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Op debasisschool heeft ze met de
kinderen geknutseld. Dit gaf haar
heel veel voldoening. Wat begon
als een middel om zichzelf te ont
spannen, lijkt nu een uit de hand
gelopenhobbyteworden.Maardan
wel inpositieve zin.Marga zoekt nu
naar de balans tussen alle moge
lijkheden zonder dat zij haar uit
gangspunt -dat het vooraleen leu
ke hobby moet blijven - uit het oog
verliest.

Wonen op een boerderij
Marga Boswijk woont zestien jaar
aan de Thesingerlaan op de
(woon)boerderij tussen de bedrij
ven van Hoekstra en Sneek. Des
tijds zocht zij samen met haarman
Cornell naar een huisophet platte
land. Beiden zijn geboren en geto
gen stad-Grunnegers en woonden
in hun jeugd op eenbovenwoning.
Zij kochten de boerderij , die nog
vrijwel helemaal verbouwd moest
worden en gingen aan de slag. Er
was geen gas, het huis werd ver
warmd met een kolenkacheleneen
allesbrander.Koken moesten zeop
elektrischenhetwarme waterkwam
uit een boiler. Helemaal zelf heb
ben ze deverbouwing voor elkaar
gekregen en de tuin aangelegd.
Naast hunwerk kostteditheel veel
extra inspanning en gelukkig bevalt
het hen uitstekend. Iedere dag
genieten ze van het huis en de
ruimteom hen heenen nietteverge
ten het prachtig wijdse uitzicht.

Werk en buitenleven
"Cornell is buschauffeur in Gronin
gen en fietst elke dag door weer en
wind naar zijnwerk.Dat mag jewel

inde krant zetten, want dat vind ik
echt heel knapJ! Hij heeft onregel
matige werktijden en dat betekent
dat we door deweekook wel eens
een dag samen vrij zijn." Marga
werktzelfalsafdelingssecretaresse
opdekinderafdeling vanhetMartini
Ziekenhuis.Ze heefteenhalve baan
endat bevalt haarheel goed.Zoon
Vincent is 7 jaar. Voor hem is er
volop speelruimte en dat is er ook
voor de geit, de pony. de beide
honden, de beide poezen en de
paar kippen. De geit enpony moe
ten het gras kort houden op het
stukje weiland naast het huis. Mar
ga fietst naar het werk als het mooi

weer is, niet tehard waait enalsze
de tijd ervoor heeft. Vincent zit op
"deTil" inThesinge enneemt vaak
vriendjes mee om te spelen. "Ik
speelde zelf vroeger ook altijd bui
ten op straat en had toen niet het
gevoel dat ikiets miste. Maar alsje
dat vergelijkt met de omgeving
waarin Vincent nu opgroeit, dan is
dat een wereld van verschil."

Knutselen met natuurlijke
materialen
Va n jongs af aan knutselt Marga
graag.Als kind bekeek ze deplaat
jesvan geknutselde voorwerpen en
danprobeerdeze het na temaken.

Ze ging op zoek naar geschikte
materialen enheeftvanalles uitge
probeerd. Op zekermoment maak
te ze veel gipsdecoraties. "Daar
kun jeopden duurnietecht jeeigen
creativiteit inkwijt omdat jeeenmal
gebruiktvoordemodellen.Echt iets
met de handen maken enprecies
zoals je het zelf hebben wilt, lukte
me goed met brooddeeg. Het na
deel van brooddeeg is dat het zo
lang inde oven moet. Vandaar dat
ik nu werk met zelfhardende klei.
Poppengezichtjes maken is het
meest boeiend. Daarna worden ze
geverfd en gelakt. Soms krijgen ze
kleertjesaan, maarmeestalgebruik
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Als U actuele informatie wilt over
het aanbod van workshops en/of
kinderfeestjes kijk dan op www
boswijk.myweb.nl

kijkt jeogen uitopzoek naar nieuwe
ideeënen materialen. Je wilt jezelf
ontwikkelen en vandaar dat ik be
slotenheb om een folder temaken
en te adverteren. Het begint alle
maal al eenbeetje telopen en wie
weet bedenkenwe nog wel andere
mogelijkheden. Nu het vernieuwde
fietspad naardeBoersterwegklaar
is,speelikookmet degedachteom
aan huis of aan het fietspad een
verkooppunt te beginnen. Toena
me van deverkoop betekent dat je
nietstilstaat. Toch zal ik debalans
tussen groeien en teveel werk goed
indegaten houden."

... ,

Nieuwe ideeën
"Elk kwartaal krijg ik de Krea Plus
en daar haal ik wel vaak nieuwe
ideeën uit. Regelmatig kijk ik rond
inhobbyzakenomnieuwe trendste
ontdekken. Soms haal ik eenseen
boekjeuit de bibliotheek. De beurs
"ArtistiekeHanden' indeMartinihal
was ook zeer aan mij besteed. Je

de paaseieren, herfstkransen, en
zovoort. Toen iknog maarnet met
kinderen werkte, wilde een meisje
graag een paard maken. O-mijn
grutten, dacht ik, hoe krijg ik dat
voor elkaar? Het is ons wel gelukt
en het resultaatwas goed maar het
zweet stond me op de rug! Dat is
weleen verschil met hoeiker nu in
sta. Nu begin ik gewoon en ik ga
ervan uit dat het gaat lukken.'
De kinderfeesijes zijn heel populair
bij dekinderen.Ook zijnze heel trots
op hetgeen ze gemaakt hebben.

verkopen stimuleert ditomdoor te
gaan. Het gevolg is dat je van de
opbrengstmooiere materialen koopt
omnogbetere productentemaken.
En zo leer je al doende steeds wat
bij."

Workshops en kinderfeesljes
Het geven van workshops bevalt
Margawel. "Het ligtmijwel omeen
voorbeeldtemaken entelatenzien
hoe het moet. Daarna is het de
kunstiedereen aanhet werk tekrij
gen en hen zonodig te helpen. Er
moet wel altijd een zeker resultaat
bereikt worden, zodat mensen te
vreden naar huis gaan. Het kan nu
ook bij mij thuis. We hebben onze
fitness-ruimte opgeheven en dat is
nu mijn werkkamergeworden:
We gaan ereveneenkijkjenemen.
Rondom staan de door Marga ge
maaktespullen.Decoratiesvangips,
klei, stro, hooi, mosen - afhankelijk
van het thema-afgewerktmet bloe
mistenmaterialen. "Het begin is er
wat betreft de workshop aan huis.
De groep iseigenlijk te klein om het
rendabel te maken, maar ik moet
hiermee starten en hopen dat iker
mond-tot-mond reclame door krijg.
Doordat juf Greet Veenkamp van
"de TIl" Marga uitnodigde om op
school strofiguren te maken, deed
zij ervaring op in het werken met
kinderen. "Het is prachtig om te
zien wat kinderen met ditmateriaal
kunnen. Ze maken een vogel, een
poes, kerstklokken, mandjes voor
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ikhooien strovoor lijfenleden.Mijn
voorkeur gaat vooral uit naar het
werken met natuurlijke materialen
die ik hier zo voor 't grijpen heb."

Boze gezichten
"Omdegezichtsuitdrukking vaneen
poppenkopgoed te krijgen, heb je
veel geduld nodig. Datheb ik hier
voor altijd wel. Voor het lezen van
een boek heb ikgeen geduld, maar
ik kan wel een avond lang zitten
frutselen." In de keuken staat een
kabouter met een goed geslaagde
kop. Marga studeert nu op heksen
kopjes. "Ik krijg ze lang niet kwaad
genoeg. Bij mij kijken ze altijd te
vriendelijk. Op straat zie ik soms
een gezicht vaniemand waarvan ik
denk: die opvallende uitdrukking
moet ik er proberen in te krijgen."
Doordat deproductievan poppen,
beesten, mandjes etc. zo toenam
en deweggeefcadeautjes bij vrien
dinnen zo in desmaak vielen, be
sloot Marga om haar spullen te
verkopen. Ze staat op demarkten
van "de Wingerd" en ook wel eens
op een braderie. Dat valtsomserg
tegen. Ze is wel eens halverwege
een braderie naar huis gegaan
omdat desfeer haar nietaanstond.
Ook verkoopt ze wel eens via win
kels in debuurt. Toch zoekt ze nu
naar wat andere mogelijkheden om
haar spullen aan de man te bren
gen. "Ik hoef erniet rijkvan tewor
den en ikhoef er nietzo nodig mee
te leuren, maar als je dingen kan
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Losmaken uit de Groninger Klei

Akte van losmaking:
'De kerkenraad der Hervormde Gemeente te Garmerwofde/Thesinge
overwegende dat haar herder en leraar S. Ypma een beroeping heeft
aanvaardtotdienaardesWoords bijde HervormdeGemeenteteMidsland/
gemeente Oost-Terschelling verklaart hierbij. dat blijkens de schriftelijke
verklaring van dekerkenraad van laatstgenoemdegemeente de bevesti
ging is vastgesteld op 18 februari 2001 en verklaart de genoemde
predikant met ingang van dezedatum van debij haar gevestigde stand
plaatsen mitsdien van zijn bandmet dezegemeente te zijn losgemaakt.
Aldus getekend d.d. 21 januari 2001 door het Breed Moderamen der
Classicale vergadering en dekerkenraad voornoemd."

Het gezin Ypma; v.l.n.r.Sytze, Johannes, Anneke en Hannah.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Ditdocumentmaakteen einde aan
deambtelijkeverbintenistussende
kerken in Thesinge/Garmerwolde
en haar predikant dominee Sytze
Ypma.Daarmeewordtofficieeleen
periode afgesloten. Sytze Ypma
neemt.samen met Anneke. Johan
nes en Hannah. deboot naarTer
schelling.Ze nemenheelwat baga
ge mee. letterlijk en figuurlijk. De
boekenkast is in de afgelopen vijf
jaar aanzienlijk gegroeid. Ook zelf
hebben ze de nodige levenserva
ring opgedaan in hun eerste ge
meente. Op een winterse januari
avond praat ik hierover met Sytze
en Anneke.l ndegezellige studeer
kamer indeboerderijaandeLage
weg 13. De boerderij waaraan ze
vanaf deeerste blik verknocht wa
ren.

De beginperiode
December 1995. Er valt eenbeslis
sing. Sytze Ypma gaat voor 50%
werkenalspredikant inGarmerwol
de/Thesinge.Volgensdekerkelijke
wetten verbonden aandeHervorm
dekerk.maartevensindienstbijde
Gereformeerde Kerk. Het isdeeer-

ste officile stap op weg naar een
Samen Op Weg federatie. Sytze is
de (aardse)bindende factor tussen
de kerken. Hij is de aangewezen
karrentrekker omdekerken tot een
geheel te maken. Het valt in de
beginperiode niet mee. Zo vanuit
het studentenlevenindeStad naar
een dorpsgemeenschap met een
ander beeld over normen.waarden
en leefstijl. Peter Heidema schetst
het zo: "Heteerste contact met ds.
Sytze Ypma was verrassend. Als
beroepingscommissie wilden we
iemanddieinonzekerkeneennieu
we. frisse wind zou laten blazen.
Nou. nieuw was het wel. Een domi
nee op een knalroze sportfietsmet
eengeblokt kort jasje.eneenwilde
bos haaropzijnhoofd: En dat was
alleennog maarhetuiterli jk.Alhoe
wel, alsje de dominee nu ziet fiet
sen, krijg je eenander beeld. Keu
rige. donkere mantel, bescheiden
gekleurde fiets met daarop twee
kinderzitjes. De haardos isdaaren
tegen (gelukkig) nog steeds niet te
bedwingen.
Mensenhebbeneenbeeldvaneen
dominee en zijngezin. Daarin pas-

te het gezin Ypma, met name inde
beginperiode. niet. Ook degeloofs
beeldenvandegemeente,gevormd
door de voorouders en de traditie,
verschillenvan debeeldenvan een
dominee, vers van de opleiding,
waar vaak een andere blikop het
geloof geworpen wordt. Sytze ziet.
voordat hij het beroep aanneemt.
ookdeze verschillendieuitkunnen
groeien tot gevaren. Iemand advi
seerdehem om het beroep nietaan
tenemen.Bij twijfel niet inhalen, zei
hij. Toch heeft Sytze, samen met
Anneke, destap gewaagd. Lag het
aanhet feit dat hij zijn rijbewijsniet
heeften degevaren vanhet inhalen
niet goed kon inschatten?

Een parallel
18 februari 1996. De intrededienst
inde hervormde kerk van Garmer
wolde.Een indrukwekkendedienst.
Ds. Ypma schetst inzijn preek het
beeld vande tot leideraangewezen
Mozes, die zijn volkuit het Egypte
moet leiden. Mozes twijfelt. trekt
toch zijn stoute schoenen aan en
gaal op weg. samen met Jahweh
(God). zijnbroer Aäron en het volk

Israël. Onderweg gaan ze, veertig
jaar door dewoestijn, maar uitein
delijk naderen ze het beloofde land.
Mozes mag het beloofde land aan·
schouwen, maar zal het nietmeer
betreden. Alhoewel deparallel tus
sen Egypte, Israël en Mozes niet
helemaal klopt, zijn er toch over
eenkomsten aan te wijzen tussen
het verhaal van Mozes en het ver
haal van ds. Ypma en zijn eerste
gemeente. Veel meegemaakt on
derweg,samen liefen leed gedeeld,
gelouterd door tegenwerking, ge
laafddoor vriendschap, en net niet
de SOW federatie tot stand zien
komen.

Oase
De boerderijaandeLageweg.Daar
hebben Sytze en Anneke hun hart
aan verpand. Hun rustpunt aande
weg tussen Thesinge en Garmer
wolde.Weidsheid,wisseling van de
seizoenen,privacy. een voorkamer
met uitzicht overdevelden enveel
lichtdoor de hoge ramen. Anneke
schetsthunkennismaking met deze
plek. "Wegingen samen met Peter
(Heidema)vanuitGroningen opweg
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Dominee Ypma in ambtskledij.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

naar Garmerwolde. Hij wist mis
schien wel een woonplekvoor ons,
een boerderijtje. We gingen Gar
merwolde uit, een smalle. kronke
lendeweg op. Ik zag eenboerderij
aan de linkerkant. groot. statig in
het landschap, zou het deze zijn?
Peterdraaide het grote, kaleerf op.
We stapten uit en gingen langs het
smalle padnaar devoordeur.Sytze
en ik maakten, onopvallend, een
triomfantelijk gebaar naar elkaar.
Dit is het!"
Gelukkig wilde boer Goenze de
boerderijwel voor een jaar aan hen
verhuren, daarna is de verhuurter
mijn jaarlijks verlengd. Alhoewel er

opTerschelling een comfortabeler
huisop henstaattewachten,zullen
ze hethuisen de plek nodemissen.
Ze hebben leren houden van de
stugge, Groninger klei. De beslis
sing omnaar Terschelling te gaan
hebben ze daarom ook niet in hun
eigenwoonhuiskunnennemen.Op
afstand. bij Sytzes ouders in het
Friese Heeg. hebbenze mediojuni
2000uiteindelijkhet beroep van de
hervormde kerk in Oost-Ter
schelling aangenomen. Ze moeten
zich letterlijk losmaken uit de Gro
ninger klei, waar ze stilzwijgend
wortel hebbengeschoten. Zegaan
het Groninger landschap missen,
alhoewel het Terschellinger land
schap ook zijn bekoring heeft. Het
wad. de duinen, het strand en de
gezellige dorpjes. Maar vanuit hun
huisinhet dorpvolgenze niet meer
zo nadrukkelijkde wisseling vande
seizoenenendedaarbij behorende
(boeren)werkzaamheden.Daarvan
kondenze genieten,zonderde daar
bij behorende kopzorgen die de
boeren hierover hebben.

Hoogtepunten
Het groeienvan hun gezin. De ge
boorte van de kinderen, Johannes
en Hannah, is inhunleven natuur
lijk een hoogtepunt. Vooral de ge
deelde zorgen na de geboorte van
Johannes hebbenhendoen besef·
fenhoegoed het isom ineen dorp
te wonen. De betrokkenheid, de
zorg en aandacht en de verwelko
ming vanJohannes. enkeleweken
na zijn geboorte, hebben hen diep
geraakt.
Het groeien van eenvriendenkring.
Zoveel verschillende zielen, zoveel
kleuren en zoveel verlangens, die
het tochmaar metelkaar uithouden
in de dorpen en in de kerk. En
waarmee ze. alspredikant en me
demens, kennis mochten maken.

Ook de vijftiger-jaren feestweek in
Thesinge. nog maar net geleden.
noemen ze een hoogtepunt. De
buurtgemeenschap aan de Lage
weg werd mede hierdoor een nog
hechtere groep. Hierdoor beseffen
ze terdege wat ze achterlaten.

Waarom dan vertrekken?
Anneke: "Het paadje loopt zo. Syt
ze was in 1996 naast zijn baan in
Thesinge/Garmerwolde voor 50%
aangesteld als assistent in oplei
ding Godsdienstpsychologie bij de
Universiteit in Groningen. Dit con
tract is inmiddels beëindigd. het
wachtgeld loopt af, dus we moes
ten uitzien naar iets anders omde
financiële middelen op peil tehou
den. Ietsanders. Danmoet jekeu
zes maken. Een part-time gemeen
tevoor Sytzeerbij, ikzelfweer part
time gaan werken of uitzien naar
een full -time baanbij een gemeen
te. Het is uiteindelijk Terschelling
geworden. Bij de Hervormde Kerk
Oost-Terschelling zochten ze een
predikant. In september 1999 leg
den we deeerste contacten. Voor
dat het uiteindelijke besluit qeno
men is, verstreek bijna een half
jaar. Die tijd hebben we nodig ge
had. Van de Groninger klei komje
nietzo gauw los. Eenandere over
weging isdat we beiden verzot zijn
op de Waddeneilanden. De zomer
vakantiesvanbeiderfamilies (Ypma
en Meiners) werden standaard op
Ameland doorgebracht. De leeftijd
vanonze kinderen(bijnavier en vijf
jaar) isook ideaal. Ze kunnen naar
de basisschool opTerschelling.Ook
de (betrekkelijke) rust van een full 
time baan bij één gemeente isaan
trekkelijk na een toch wel inten
sieve periode in de combinatiege
meente Thesinge/Garmerwolde:

Afscheid met een vraag

21 januari 2001. Een volle kerk bij
het afscheid van Sytze Ypma als
predikant. Een volle kerk, er pas
sen ongeveerdriehonderd mensen
inde Gereformeerde KerkvanThe
singe.Mensen uitTerschelling,ker
kelijke vertegenwoordigers uit de
regio. de burgemeester en zijn
vrouw, collega De Lange en echt
genote,koorLovende Stemmen en
veel inwonersuitbeide dorpen.Een
hartelijkafscheid. Eenafscheid dat
ontroering oproept.Ds.Ypma neemt
afscheid met een vraag. 'Wie is
toch deze?" Het gaat over beeld
vorming. We kunnen niet zonder
beelden, ze ordenen en brengen
samenhang. Toch kunnen de beel·
den inonze geest ons ook blokke
ren, de blik vernauwen. Beelden
vanJezus,beeldendiesoms ver uit
elkaarliggen.Beeldenvan de mede
mens. Wat voor beeld hebben we
van elkaar en van God, Achterdie
beelden ligt ruimte. Nooit ligt ie
mand vast,altijdkunnenrelaties en
contacten vernieuwen. Die voort
durende mogelijkheid tot ontsnap
ping noemt ds. Ypma de sleutel
voor zijn werk in de dorpen. Nie
mand ligt vast. niets ligt vast. Geef
elkaar deruimte om aan debeelden
teontsnappen.Geefelkaarderuim
te om onderweg te blijven met de
vraag "Wie is toch deze?"
Na depreek zingen de aanwezigen
het volgende lied:

Blijf nietstaren
op watvroeger was,

staniet stil bij het verleden.
Ik zeg u wegaan

iets nieuws beginnen.
hetis albegonnen

merk je het niet?

Bij detoespraken naafloop van de

NIJDAM
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WONINGINRICHTING - MEUBElMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 3021435

fam.Ypma optezoeken inhun huis
aan de Westerdam 18, 8891 GM
Terschelling-Midsland. Misschien
wel meer dan hun lief is ...

Roe/ie Karsijns-Schievink

Voor de
complete

•woning-
inrichting
zit u bij ons
op de
eerste rang

Gratis al te halen:
• Een tafelmodel ladendiepvries. Tebevragen: 050·302 3217.

Gratis al te halen ol gratisaan huis bezorgd:
• Wegens overbevolking van ons kippenhok en geluidsoverlast voor
debuurt:4Scharrelhaantjes.uithet eigekropen opPinkstermaandag
2000. Kerkstraat 9. tel. 050-302 2071.

Stoomfluit jes

Banden
De bandentussen defam.Ypmaen
huneerste (woon)gemeentezullen
niet zosnel verbreken. De Koegel·
wiek zal velen over het wad naar
Terschelling brengen om daar de
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Proefschrift
Op 21 juni za l ds. Sytze Ypma te
rugkeren in Groningen om bij de
Universiteit zijn proefschrift tepre
senteren. Een onderzoek waarin
het. nietmet ogen waarneembare.
gebiedvanpsychose en geloofsbe
leving met elkaar wordt vergele
ken. Het is moeilijk om de inhoud
vanditproefschrift.datdoor middel
vanhelaanboren vanvelefondsen
in boekvorm zal worden gepresen
teerd. uit te leggen. Godsdienst
psychologie vandehoogsteplank.
een gebied waar je eigenlijk geen
vatophebt. Sytze probeert een link
te leggenvanditabstracte denken
naar het gewone mensen(ge
lootsjleven.Datiséénvan zijngroot
ste uitdagingen. Op de Elfsteden
tocht na dan ...

C .N . Schut terlaan 46
9797 rc T bcs inge
telefoon (050) 302 13 19
fa x (USO) 302 11 82

mobiel 06 51533772

Uw adres voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

dienst wordt het gezin Ypma door
velen toegesproken. De strekking
vandeze toespraken isdatds.Ypma
door zijn hartelijke. open persoon
lijkheid veel mensenheeft geraakt.
Veel , vaak pittige. gesprekken zijn
met hem gevoerd. Ds. De Lange
zegt inzijntoespraak: "AI zitten we
theologisch lang nietopéén lijn. ik
verlies in jou een collega waar ik
altijd terechtkon.Alspredikant heb
jeook een uitlaatklep nodig: Henk
Busschar. geen kerklid. noemde
Sytze Ypma in gesprekken met
vrienden "onze dominee". En dat
voelen veel dorpelingen. kerkelij
ken en niet-kerkelijken, met hem
mee.

Hoe nu verder?
Het gezin Ypma vertrekt de l ' fe
bruari naarTerschelling. Op de18'
februari is de intrededienst. Juist.
precies vijf jaar na de intrede in
Garmerwolde/Thesinge.Onderéén
voorbehoud van Sytzes kant.Als er
een Elfstedentocht wordt gereden,
gaat hetfeest nietdoor. Sytze,Fries
inhart ennieren,bloeit opalshet ijs
begint te groeien. De koorts loopt
op naarmate detemperaturen da
len. In januari 1997 reed hij zijn
eerste Elfstedentocht uit.En (bijna)
niets laat hem weerhouden om de
tweedetevolbrengen.We wachten
maar af.
De beroepingscommissie van de
(bijna)SOWkerkwacht nietaf.Deze
commissie gaat op zoek naar een
nieuwe voorganger. Hopelijk heeft
deze commissie (een soort sollici ·
tatiecommissie) succes. zodat er
snel een part-time predikant beo
noemdkan worden.Indetussentijd
zal ds. Buurma uit Ten Boer als
con sulent optreden.
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Thomasvaer en Pieternef. (Foto: WolterKarsijns)

van tien jaar Pieternel en Tho
masvaer.

Deze laatste twee zijn ook van
avond weer present en laten van
zich horen. Ze hebben zich goed
voorbereid en doen kond van alle
wetenswaardigheden, dorpsred
deis,inbraken,evenementenenwat
dies meer zij. RoeI! verslikt zich
slechts tweemaal in een lang en
onuitspreekbaarwoord, nl. "spijker
broekhangen" en "cultuurtransfe
riurn": voor de betekenis van dat
laatstemoet jebijdeburgemeester
wezen, verduidelijkt hij. Ook staat
het duoevenstil bij alleThesingers
die ons afgelopen jaar ontvallen
zijn en "houveul potjes" 't licht za-

gen in 2000?
Het zijn eracht,een klein klasjevol.
Een welgemeend applaus is hun
deel!

Sijtse Scheeringa, onze Groninger
troubadour, zorgt voor demuzikale
noot deze avond. Inzijneentje (het
leekafen toe wel een heel orkestje)
speelt en bezingt hij de liefde. het
leven en natuurlijk onze mooiepro
vincie.
De prijzen van de tombola gingen
veelal naar dezelfden en er werd
over fraudegerept. Benieuwdofdit
nog een staartje kri jgt; zouden er
nog koppen gaan rollen?

Susan deSmidt

Nijjoarsveziede Thaisn
Op zaterdag 20 januari j.1. hield Dorpsbelangen Thesinge haar
traditionele Nijjoarsveziede in caféMolenzicht. Naar goed gebruik
zat het cafe tot aan "nok tou vol", toen Kor van Zanten Jzn. (de
voorzitter moest wegens ziekte verstek laten gaan) iedereen om
20.00 uur van hartewelkom heette.

In een korte toespraak stond hij
even stil bij wat het bijzondere
millenniumjaar 2000 ons allemaal
gebracht had : hetgrote feest, een
daaruit voortvloeiend batigsaldo (f
250,-), de bewezen leefbaarheid
door het binnenhalen van de
aanmoedigingsprijs door de G&T
(en hun 25·jarig jubileum en daar
mee verschenen boek) en de
.....prijs vande jeugdgroep 97P.

Eenvooruitblikinhetjaar2001 -het
jaar van de vrijwilligers - leert ons
dat erweinig meerinde weg staat
om de uitbreiding van de nieuw
bouwaan deMolenhorn terealise
ren. Deprovincie isaccoordmet de
plannen enbinnenkort zullendege-

nen die zich ingeschreven hebben
door degemeenteworden uitgeno
digd om over deplannentepraten.
Dorpsbelangen isvan planommet
ingang van hetjaar 2001een jaar·
lijks terugkerend Midzomerdag
festival teorganiseren.Dit jaar zal
datfestivalplaatsvindenop23juni,
waarbij het thema "Smartlappen"
zal zijn. Indejaarvergadering van
maart zal hierop teruggekomen
worden. In het jaar 2002 bestaat
de Vereniging voor Dorpsbelan
gen25 jaar; tergelegenheid hier
van verschijnt er eind dit jaar een
mooie verjaardagskalender met
bij elke maand passende foto's uit
eigen dorp. Ook verschijnt er een
boekje met daarin een bundeling

Fotogroep Garmerwolde
De Fotogroep Garmerwolde is niet stil blijven zitten: er wordt druk
gewerkt aan een EXPOSITIE.
Deze zal plaatsvinden indeN.H. Kerk teGarmerwolde opvrijdag 11
meia.s, met eenofficiëleopening. Ook zaterdag 12 mei, tijdens de
landelijke fietsdag, is de expositie voor iedereen te bekijken; de
toegang isgratis. Uiteraard isookdemonumentaleKerk opdezedag
te bezichtigen.
Er zullenvele foto'svanGarmerwoldeen haar bewonerstezien zijn.
Verder is erveel fotowerk van de exposerende fotografen.
Het belooft een zeer interessante expositie te worden. Nadere
bijzonderheden volgen inde maand april.

Auke Kuipers

OSA-concert
Zondag 4 februari 2001 vindtindeKloosterkerk teThesinge het79ste
OSA-concert plaats, Het Ensemble L'lnconnue, m.m.v. Judith Oos
terhoft (sopraan), speelt werken uit de Barok.

Als uw auto 11

dure'ïreparaties nodit}. heeft..
... wordt het tijd om eens een offerte bij
BOVAG garage Siem Bijman aan te vragen!!!

Dit amateur-ensemble is ca. tien jaar geleden opgericht om oude, met
name Franse muziek uit de "Grande Siècle" te spelen. De naam is
ontleend aan een fluitsonate van Boismortier, een van deeerstestukken
die het ensemble ophetrepertoirehad staan. Gespeeld wordt opkopieën
van instrumenten uitdie periode: traverso, klavecimbel enbassedeviole
(oftewel viola da gamba).

Aanvang: 15.00 uur; toegangsprijs: f 5,- (tot 12 jaar: gratis)

Siem
Op al onze reparaties
3 mnd. bo~alj qarantie

I
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Slem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àlle merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

'cmmm
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050·3021494

creatief 1> ,

centrum ~

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453



Zotterdag 13 jannewoarie was I weer zowied: Nijjoarsveziede biede
pladdelandsvraauwen! (Summege kirreis vinnen dal "NBvP, Vrou
wen van Nu" morniks;pladdelandsvraauwen klinkl veul verlraauwder
... en minder geëmancipeerd!)

Nijjoarsveziede
Gaarmwèl

In heur openingswoord ston Janna
(de veurzilster) o.a. even stil bie t
Wereldjoarvande Vrijwillegers. Zun
deraaldij mensen dij zuchbelange
loos inzetten veur de gemainschop
zol t met de leelboarhaid in onze
dörpennait best weden. t Wordt aal
stoerderomvrijwillegers tekriegen:
mensen hemmenaal mindertied en
bliekboar ook minder zin om zuch
aargens vergees veur in te zetten.
Bie de pladdelandsvraauwen istook
dit jaarweer luktom nnijebesuurs
vraauwte vinnen:Anneke Spanoen
goa zei in febewoarie t stokje over
nemen van Henny Barla. Dat wordt
dus nog gain lege stoul achter de
bestuurstoavel ...

t Programma wer dit keer verzörgd
deur Geesje en E I~e Doddemoa.
Geesje vont mooi dat erook zoveul
manlu indezoal zatten ...en dat bie
de pladdelandsvraauwen! Volgens
heur kwammen de kirreis vol ver
wachten binnen. mor keken qoan
deweg aal stoenser. Bie "veul ze
gen" heurt toch n smokje? en dat
haar ze jahal nait zain!Geesjeleest
op n gezellege menaaier veur oet
aign waark en heur man Eitje zingt
mooieverskes. t Gait allemoalover
gewone dingen. zoas nsmoordrek
ke koopzundag, n onhandege dou
het·zuiver, ntippelstee instad (hob-

byroemte. volgens ain van mien to
avelgenoten), n Jaanfe liefzere, n
piezelemiet met t eten.groatesstn
zat eten innpizzeriaen nleerzoam
sprookje overnkeudeldoemke (win
terkoninkje).nmetworstennmaes.
Endatapmoalinonsaign toal.Sumo
megewoorden klinken welwat aans
as wie gewoon bennen. mor dat is
nou ainmoal streeksgewies.

Oeteroard ontbrakken ook de zull
gebakken rollefes - metslaqroorn l 
enderezienenmet(ol zunder)bran
newien nait. En aan t end was der
weerntombolametnhal nustpries
kes. De hoofdpries - nmooie mand
met inhold - ging noar de femilie
Brak-Hoejenbosch aan de Van der
Veenstroat.

n Maal stitlje
Dou wie gezelleg noakeuvelnd met
n kabbeltje noar hoes tou luipen,
kreeg deoavend nog nmaal stittje.
Ter hoogte van Dörpweg 18 vuil
Dina Feenstroa laankoet op t vout
pad! t Luip gelukkeg nog goud of,
mor veur t zullde geld haar z'heur
heup broken had ! t Liekt mie zoak
datdegemaintedij omhoog liggende
tegels zo gaauw mögelk liek legt.
veurdateréchtonglukken gebeuren

HiJ/ieRoamokker·Tepper

BSO Garmerwolde van start!
Op 8januari isdebuitenschoolse opvang (BSO) inGarmerwolde vanstart
gegaan. Elke maandagmiddag na schooltijdgaan een aantal kinderen 
onderbegeleiding vanJanny Bakker · naar het gebouw1je Kerkhörn, dat
pal tegenover de school ligt. Hier kunnen ze . na even wat gegeten en
gedronken tehebben - heerlijk spelen, knutselen,ol gewoon even lekker
uitrusten van een lange schooldag.
Dankzij een startsubsidie van de gemeente Ten Boer heelt de Stichting
Schoolhuis Garmerwolde - die de BSO beheert · demeest noodzakelijke
spullen kunnen aanschaffen, waaronder een kinderserviesgoed. gekleur
de talelkleden, een speelkleed en vingerbeveiligingen.

Zodra er twee of meer nieuwe kinderen aangemeld worden voor de
vrijdagmiddag,zal ookop diedag buitenschoolse opvang wordenaanqe
boden. Geïnteresseerde ouders én kinderen kunnen altijd een kijkje
komen nemen, op maandag tussen 15.30 en 18.00 uur.
Allerhandeinlormatie, inclusieldagverslagenen foto's, istevinden op de
internet-site van stichting: http://www.schoolhuis.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met het secretariaat: Annet van
Reekum. teleloon: 549 18 18.

RIS

Directe boerderijverkoop

• g roenten & fruit

• aardappelen
• scharreleieren
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost:

tevens l.NI adres~
eco\OQ1SChe pl oduCte n

Dorpsweg I . G a rmerwolde
~~~~W- Te l: 0 5 0 - 4 04 2 9 2 1

b .g.g. : 050 - 5 41 8 4 62
Fax : 050 - 40 4 29 22

' J I , , , I '" , , , ,

~
......-:-::-

..: t!!"~*e
........~ _ DAMES EN KINDER MODE

~ Jolanda Spraa kman

I / '" Hendrik Westerstraat 26 ·9791 CT Ten Boer
Telefoo n (050) 302 34 17
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KorvanZanten doetmee aandepriksleewedstrijden. (Foto:Wolter Karsijns)

Do'blij zijn wij n-et. de ge:7oorte
van onze doel-ter

Michel en Marjo Schen<
Boer laan 20

9321 XD Peize
050 -5034140

Natasja Kleveringa

Wendy
lij is q~boren

op 28 eecen-be r 2000
om 03.46 uu-.

ZU wee~t 2970 gram
er' is 50 cm lanq.

Endan totslotde laatstewinnaars
van dit mooie weekend, 50+:
1.RoeI!Jansen(Ikhebgehoord dat
hij nog nooit lager is geëindigd;
KLASSE),2.Dickvan derReeen 3.
Henri Schijf.

Wat een winnaars inéén weekend;
geweldig!
Helaas kwam al tijdens het prik
sleeënhel grasopdeschaatsbaan
ernaast er door. Maar dat mocht
voorveleschaatsliefhebbersde pret
nietdrukken:erwerdverwoed door
geschaatst.
Vorigseizoen hebben wemaaréén
dag mogen genietenvanhetijs, dit
seizoen al met Kerst en nu. Wie
weet,komen deschaatsen nogeen
keeruit dekast ... maar dit pakken
zeons niet meer af!

1. Anita op den Kelder, 2. (weer in
deprijzen)EstherSibmaen3.Joke
V.d. Woude.
Jeugd 13/16:
1.MarcSarfo,2.PeterBlaauwen3.
Janvander Veen.
17149 jaar:
1. Pieter Holtman, 2. Wim Ritserna
en 3. Richard v.d, Veen.

Nou en dan nog snel even deuitsla
gen van het priksleeën. (Het be
gint al een lang verslag te worden
en ik zou maar een klein stukje
schrijven ...) 40 deelnemers voor
het priksleeën. Alles werd in cate
gorieën ingedeeld. Dames, jeugd
13 Urn 16. 17 Urn 49 jarigen en 50+.
Dames:

Endan natuurlijk nog deuitslagen
van de jeugd op die fantastische
sneeuwende zaterdagmorgen (20
01-2001).Om tien uur stonden alle
maal kleine sneeuwpopjes op de
baan: 30 deelnemers.
Van groep 3 en4
meisjes:
1. Sandra Sarfo, 2. Tieneke Veld
man en 3 Nanda Devi V.d. Veen.
jongens:
1. Maarten Tromp, 2. Matthijs Kol
en 3.Jeroen Groothoff.
Groep 5 en6
meisjes:
1. Moniek Groothoff.2. Paulienvan
Beesten.
Groep 7 en8
meisjes:
1. Mirthe Ton, 2.Judith V.d. Belt en
3. Corine van Houten.
jongens:
1. Alex Sarfo. 2. Michiel Wegge
mans en 3. Remcode Raad.
Allemaal nogmaals gefeliciteerd!
Het was een zware strijd in die
dikke sneeuw zo vroeg in demor
gen!!!

starter Martin Wieringa. finishspe
cialistBertus Kol, lijnrechter Fokko
Oudman. geluid Dick vanderRee.
En ook de dames in de kantine 
Joke V.d. Woude, Trineke Schup
pert en Angel Stijn - hebben ons
goed verzorgd. (Nouweet gelijk ie
dereen wie zich ditweekendzo leuk
hebben ingezet om al deze activi
teiten waar te maken!)

Goed, de estafette van vrijdag
avond. Wat een succes! 27 deel
nemers.waaronder toch ook negen
vrouwelijke. Het wás me een race!
Enuiteindelijk met winnaars. De 1e
prijs ging naar een goed jong team:
Henk van Zanten, Esther Sibmaen
Jurre v.d. Berg. De 2e prijs ging
naar:Jellevan der Veen.Corry van
Houtenen Maarten de Raad.Ende
3eprijs ging naar: Arjan Balkerna.
Natasja Kleveringa en Koos v.d.
Belt.Wekregen allemaal een mooie
medaille!!
De avond was goed verzorgd door
het hele ijscomité: wedstrijdleider
WimRitserna, speaker Reini Boer,

Wie zich 't afgelopen weekend heeft verveeld, heeft het niet goed
gedaan. Want op de schaatsbaan in Thesinge is het beregezellig
geweest! Vanaf woensdag lag het ijs er zo mooi bij dat er direct
gebruik van werd gemaakt. De een kwam voor hetschaatsen ende
ander voordegezelligheid. Dat alles met elkaar beloofde een goede
start te zijn vooreen lang weekend pret.

Weekendje schaatsbaan Thesinge

Op donderdag 18 januari viel bij
velen een formulier in debrieven
busmetdeactiviteiten van datweek
end. Op vrijdagavond een estafet
terace (damesen heren gemengd).
Voor delagere schooljeugd opza
terdagochtend een wedstrijdje
schaatsen en dan 's middags een
priksleewedstrijd voor deouderen.
Heerlijk,dat werd dus een weekend
dichtbij huis blijven. 's Middags en
's avonds was de schaatskantine
geopend; dus degenendie het bui
ten te koud vonden worden, kon
den binnen heerlijk genieten van
warme drankjes. gehakt balletje of
een borrel.

Mercedes Benz
nieuw of gebruikt

AUTOBEDRIJF
H. ZONDERMAN

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Electra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD Thesinge
• Water Tel. OSO- 3024S36
• C.V Fax OSO -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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Na alle presentaties was er een
korte pauzeendeed dhr.Koekkoek
(bekend van toneelgroep "de Rij
ge") een leuk stukje. Daarna was
danhetgrotemoment .....def 1000,
gaat naar .....Thesinge!!!!!Gewel
dig! Wat waren we blij. trots en
verbaasd ... want ook de andere
dorpen hadden goed hun best ge
daan!

Op 12december 2000 hadden wij
als comité (Sake, Lotte, Minke,
Marijke,AlinaenNatasja)onze laat
stevergadering. Daarinhebben we
ervoor gekozen omdeze overwin
ning te vieren. Maar hoe? Na een
paar minuten hadden we het idee
klaar: we gaan met z'n allen gour
metten. We vieren dan onze
overwinning.hetnieuwejaar én we
nemen met z'n allen afscheid van
Lotte (die gaat voor een half jaar
naar hetbuitenland).

Natasja K/everinga

De jeugd vanaf de middelbare
school tot 20 jaar kon zich inschrij
ven vóór 2 januari. Wat een feest!
Op 6 januari zaten we met acht
gourmetstellen en 43 mensen in
het Trefpunt aan tafel! Super!!!We
waren zeer blij met deze opkomst.
Voor Lotte nog een bloemetje voor
al haar inzet. Het was gezellig ,
mensen die hielpen opruimen en
afwassen.
Wij gaan graag zo door!!!

50kleding(i.v.m. dezeepkistenrace
tijdens de feestweek). Zo hebben
we laten ziendathet geld gaat naar
het organiseren van activiteiten.
Voor het huren van spullen, ruim
tes, het kopenvanetenendrinken,
etc. etc.

wat we noggraagwillendoeninde
toekomst. SanneV.d. Bergalsdan
seres (disco), Marijke van Zanten
als filmster (filmavonden, video of
groot scherm), Latte V.d. Berg als
spook (spooktochten), Marja Hei
dema en Regina van Zanten als
vakantiegangers (kamp), Diederik
Topen Thijsde Raad als voetbal
lers (de WK voetbalavondenopvi
deo),Minke RidderenSylviaWestra
alsvolleybalsters(sportactiviteiten),
Jan van der Veen en Henk van
Zanten met spelletjes (gezellige
avondjes),BertvanHoutenalssla
ger (barbecuen) en Menko Heide
maen ik(Natasja) terugindejaren

Het is vrijdagavond 24 november 2000.
Met ongeveer 15mensen staan weonszenuwachtig omtekleden en
voor te bereiden in een klein kamertje naast de raadzaal in het
Gemeentehuis van Ten Boer. We gaan onze jeugdclub 97P van
Thesinge presenteren d.m.v. een modeshow.

Wat een plezier!!!

Gourmetavond 97P. V. l.n.r.: Sanne van der Berg, Jantine Zijl, Esther
Sibma. Lotte van der Berg, Sy/via Westra enMieke Zijl
(Foto: Wofter Karsijns)

Waarom? Omdatderaadsleden van
de Gemeente Ten Boer een prijs
van f 1000,- uitloven voor één van
de deelnemende jeugdclubs uit de
omliggendedorpen. Garmerwolde,
TenPosten Woltersumzijnookvan
de partij. Het wasdebedoeling dat
we zouden laten zien waarom wij
die f 1000,- zo hard nodig hebben.
Alina Schutterwas onze vertegen
woordiger; zij had de spannende
taak om het woord te voeren (erg
knap!).Sake Heidemaen ReiniBoer
verzorgden de muziek op de ach
tergrond.Doormiddelvan demode
showhebbenwe latenzienwat we
al zoal georganiseerd hebben en

De voorjaarsvergadering zal wor
den gehouden op woensdag 21
maart a.s. inDorpshuisDeLeeuw;
aanvang 20.00 uur. Nadere mede
delingen volgen.

Dorpsbelangen
Garmerwolde

Jongerencommissie
Op vrijdag 16 februari a.s. is er
wederom in de GEO-kantine, we
gens enorm succes, een DISCO
AVOND gepland. Aanvang 19.30
uur.Jullie krijgen allennogschrifte
lijk een uitnodiging.
We zouden graag wat meer basis
scholieren oponze disco-avonden
willen begroeten.

Toneelvereniging V.I.O.o. uitThe
singespeelt dit jaardeplattelands
komedie "Lieve vrouwenbed·
stro". Het is een stuk waaromveel
gelachenkanworden, dus wel een
kijkje waard.
Voor'teerstvoert V.I.O.o.eenrook
vrijeavondinenwelopzaterdag 3
februari. De beide andere datums
zijndezaterdagen10en17 februa
ri.Alledrie avondenworden gehou·
den in café Molenzicht; aanvang
20.00 uur.
Kaarten à f 7,50 p.p. (donateurs
f 1,50p.p.) zijnverkrijgbaarbijRoe
lie Dijkerna, telefoon 050-302 13
05. Kinderen van leden en dona
teurszijnwelkomopdegeneraleop
vrijdag 2 februari, aanvang 19.30
uur.

I
I V.I.O.D.

I

sanitair en verwarming

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TEL. 050 -5493950 - FAX 050 -5493673

~........-B__U......RINGA

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

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

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kanloorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

I

Heinder
,

vld Veen
Winkelcentrum LEWENBORG

Kajuit 272 Granig en
tel. 050 - 5422252

BELGA
FIETSEN

Gazelle fietsen
Spartamet snorfietsen

Agu regenkleding
Lichtgewicht fietstassen

Reparatie alle
merken fietsen
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Descheidende Jan Leugs (met molenlje), kaartkampioene Joke Vliemen
voorzitter Geert Bouwman. (Foto: Henk Remerie)

"De Soos"
Joke Vliem, kaartkampioene van
het jaar20001

De jaaruitslag van kaartclub "De
Soos" uit Garmerwolde luidt als
volgt:

1. Mevr. J. Vliem 5891 7
2. Dhr. J. Ramaker 57799
3. Dhr. H. Vliem 57275
4. Dhr. G. Bouwman 56236
5. Dhr. M. Blink 55804
6. Mevr. M. Paps 55649
7. Dhr. J. Reinders 54335
8. Dhr. J. Leugs 52989
9. Dhr. K. Wierenga 48639

10. Dhr. H. van der Molen47807

15ewerd Mevrouw D. van der Mo
len.Door omstandigheden heeft ze

Hallo lu,
t Is alweer n tiedje leden ...mor ik
heb weer genoten van I optreden
van onsaign pladdelandsvraauwen
koortje bie de ANBO in Ten Boer.
Veuraal dat onderdalmet dijkinder
verskes was hal verrazzend! Ikzai
Lieske en Janneke daar nog staan
met heur verske over !wij poeskes.
En vergeet d'aandre wichter nait,
dij deden t ook mooi. Zunde dat er
gain foto's van mokt bennen.
Bennen ieaid en nijook weer goud
deurkommen? t Was lekker rusteg
bie ons intdörp:dejeugd haarheur
aign vreugdevuur aan de Fledder
boschweg envanafnuurofain kon
old en jonkweer terechtindeLeeuw.
Wiehemmen totdusver n zaachte
winter had, mor toch kannen de

ook minder wedstrijden gekaart;
volgend jaar wil ze kampioen wor
den.

scheuvelrieders alweer lös worden.
Op de Thaisner iesboan bennen
zulls al wedstrieden hollen! Vot
doarnoa lagder nloag snij. Hal wat
snijmeesters (en -juffrouws) hem
men zörgd veur tiedleke inwoners.
n Mooi gezicht, toch?

o ja, veurdat ik t vergeet ... in de
vurrege G&Tston dat Johan Molle
moa in jannewoarie ophuil met t
oetbetoalen van giro-cheques.Da's
NAITwoar! Hal 2001 kennenjenog
bie hom terecht. In deloop van dit
jaar zei dermeer dulekhaidover de
klaaine postagentschappen kom
men.
En dindij aacht mobieltjesvanHans
Kloamer ... da's netuurlek onzin. t
ging om e-mailadressen! (Ik docht
altied da j'aan ain zo'n adres ge
nagt haren - net as n hoesadres 
mor dat isdus bliekboar nait zo.)

Henk Remerie heeftdekampioene
gezamenlijk met de aftredende
penningmeester, deheer J.Leugs,

Hemmen iet alheurd? De gemain
teTen Boer krigt!wij buurtagenten.
Dij mottendeleefboarhaid inonze
dörpen bevordern. As t goud is,
gonnen z'ook weer lopend en op
fiets deur t dörp. Net as vrouger,
Harrie Meier is al benuimd; hai het
roem 24 joar ervoaren bie depliet
sie, ook in de gemainte Ten Boer.
Jekennen hom berieken onder te
lefoonnummer 0900-8844.
Ze zeggen dal azielzuikersvief maal
krimineierbennenasgewone Grun
negers.Leuven iedat?De vergelie
ken iswel wat schaif. De bevolken
sopbaauw van de Grunnegers is
hal aans as van d'azielzuikers: je
mokken mietoch nait wies dat lutje
kinder en ol mensen net zo krimi
neel bennen as de middenmoot?
En boetendes: stop mor ais 400
Grunnegersbie mekoar indij klaai
ne gehörege hokjes! Geheid dat

op de foto gezet. Gezien J. Leugs
een molenliefhebber is. werd hem
een klein molentje aangeboden.

Kaartliefhebbers in Garmerwolde
e.o.: van harte welkom! Iedere
tweede dinsdag van demaand bij
dorpshuis "De Leeuw' , aanvang
19.30 uur. Opgave bij G. Bouw
man, Dorpsweg 4, Garmerwolde;
tel. 050-541 65 03.

Het nieuwe seizoen is alweer beo
gonnen. De iaruari-avond heeft de
volgende stand opgeleverd:

1. Dhr. J. van der Molen 6783
2. Dhr. J. Ramaker 6300
3. Dhr. H. Vliem 6246
4. Dhr. G. Bouwman 6226
5. Mevr. M. Paps 6163

Geert Bouwman

der onaineghaid komt.
Lustern iewelais noar Radio Noord?
Oflopen zundagmörn was Flip vant
Riet oet Gaarmwól derop. Hai het n
biologische slachterij aan t Botter
daip mor hel zulf nog nooil n daar
dood mokt; dat ken e nait. Volgens
hom springen de mensen tegen
woordeg slecht om met d'eterij:
z'hemmen derte min geldveurover.
Der wordt met knoeid! Vrouger kre
gen dedaairen wat ze neudeg ha
ren; nou mot je ze op n gekope
menaaier zo gaauw meugelk groot
zain tekriegen. En da's nait altied
goud veur degezondhaidvan mens
en daaier...!

Ziezo,da'swel weer genogl veurdil
keer. Tot n aander moal.

Hillie Roamokker-Tepper

Burg. Triezenberg straat 43 - 9791 CD Ten Boer
([) OSO - 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
zate rdag van 8.30 tot 14.00 uu r (wij zijn 's maa ndags ges loten )
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Indien je in het bezit bent van eentrouwe viervoeter, is het nccdza
kelijk dat je het beestje op verschillende lijden naar buiten moet
laten, zodat het zijn behoefte kan doen.

Een Survivaltocht langs
de openbare weg

Dit blijkt telkens weer een ware
overlevingstocht te worden.
Wanneer op zondag de kerkklok
ken gaanluiden en de gastenafen
aanrijden om dediverse kerken te
bezoeken. waag jedan nietbuiten
debebouwde kom aandekant van
de weg. De Molenweg en ook de
Lageweg wordencompleteraceba
nen, het lijkt erop of het erom gaat
wie er het eerste is. Wanneer de
kerkdienst is afgelopen, wordt het
nogwat erger: zodra menhet bord
jebebouwdekomvoorbij is(ensoms
nog niet eens) komt er gas op de
plank. men probeert elkaar op een
stukvan 100 meter nog te passe-

ren. Een kunst is het ommet twee
wielendoordebocht tegaan.Alsje
er toevallig loopt om je hond uitte
laten, moet je diverse keren tot in
de berm springen. Je kan beter
maar geen nette kleren aantrek
ken. want de spetters en modder
zittentot injehals.Dit ter illustratie,
wantonze (jonge) bestuurderskun
nen er door deweek ook wat van,
opweg naar huisof werk.

In het donker'
Maar ach,dit isnogniet het ergste;
deechtesurvivalbegintpas alsjein
het donker je hond uit laat. Op de
onverlichtebuitenwegenprobeerje

zo zichtbaar mogelijkaandelinker
kant van de weg te lopen. Gewa
pend met een zaklantaarn en ge
huld ineenveiligheidsjackga jeop
weg. Nog maar nauwelijksoppad
komt je het eerste obstakel tegen:
fietser zonder licht. Jeschrikt,want
je ziet hem pas als hij op een af
standvan vijf meter is.Jespringtin
de berm. die bij regen of sneeuw
goed glad kan zijn. Dit obstakel
kom jegedurende jewandeling ze
kerzo'ntien keertegen. Jemaakt je

er boos over. want zelf probeer je
duidelijk zichtbaar tezijn.Soms heb
ik het gevoel dateen fietser denkt
dat hij zonder maatregelen door
een ieder gezien wordt. Maar wat
mij noghet meestezorgen baart, is
het feit dat deze fietsers straks de
bestuurders zijn van de racewa
gens die door deweek en op zon
dag vande Molenweg of Lageweg
een kartbaan maken.

Yvonne Smit

Nieuwjaarsconcert
Op zondagmiddag 21 januari 2001
hebben de Alpenjagers hun jaar
1ijks Nieuwjaarsconcert gegeven in
dorpshuis "DeLeeuw'.Het was een
gezellige middag in een ontspan
nensfeer.Alleen ...deopkomst viel
wat tegen. Jammer.
De Alpenjagers hopen dat ditbeter
wordt.Dus.Garmerwolders en The
singers:devolgendekeer allemaal
komen. Echt doen, hoor!

Stiefbeen en zoon
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.
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Stiefbeen en zoon
Ulgersmaw,g 141 - 913\ BR Gronin gen
1' 1. 0.0-. 492913 - Fax 0.0-. 49 \660
aulllll. 06,.3423019

Stripboeken voereen lode prijs

Stalramen
Oud gereedschap
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G.N. Schut t erlaan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 0 50 - 30 21574
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Installa teur

centrale verwarming
elektrische installaties

sanitair
loodgieterswerk

zinkwerk en dakbedekkingen

Installatietechniek

VAATSTRA B.~
Oosterseweg tb- 9785 AD Zuidwolde Gr.
Telefoon 050,3012832 b.g.g. 06 - 52619071
Fax: 050 ,3010625
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050- 5419630
Fotograaf Thes inge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redact ie
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26.050-541 53 35
Adm inistrat ie :
PelaJuriens,
G.N. Schutterlaan 36.
9797 PC Thesinge, 050-302 38 96.
Rabobank Garmerwolde.
rek.nr.32.07.05.749

Abonnementsgeld f 20.00p.j.
Poslabonnees f 29.50p.j.
Losse nummers f 2,-

Kopij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16, ui
terlijk woensdag 21 februari
19.00 uur, zo mogelijk eerder.

Kerkdiensten
Een wittewereld: voor deeen een last, voor deander een pracht. (Foto: Wolter Karsijns)

Kan ik met de
nieuwe OpMaat

Hypotheek
ook...?

12

..Wehebbeneen pnmainkomen.
Mijn vrouw wil straks een paar jaar
sloppenmet werken omvoordekinde
ren tezorgen.
Dan willenweminderaan onze hypo
theek betalen. kan dat?
Ja, dat kan .

..Allebeinet afgestudeerd en di
rect aanhet werk .Mijn vriend wil met
een een huis kopen. Kan dat nu al?
Want echt gespaard hebben we niet.
Ja, dat ka n.

..Wezijnop zoek naar een hypo
theek waar we later weer uit kunnen
puffen. Voor desrudiefinanciering van
onze dochter bijvoorbeeld. Kan dat?
Ja, dat kan.

Rabobank
Bedum-Ten Boer

Uziethet.MetdenieuweOpMaat
Hypotheek van de Rabobank kan ei
genlijk alles. Het is een nieuwe
hypotheekvorm.die opgebouwd is uil
een leningen eenverzekering. En af
hankelijk van uwwensen kunt u dus
sparen of beleggen voor uw eind
kapitaal.Zodanigdat ualtijd maximaal
fiscaalvoordeel heeh. Uniekisdatude
OpMaat Hypotheek op iedermoment
kunt aanpassen aan uw wensen en
omstandigheden.
Meer weten? Ook dat kan.

Bel met éénvanonzehypotheek
adviseurs:
Jacob Arendsof Sjoerd CaIs
telefoon(050) 3039494

Wist-u-dat lt.

• er bij het bezorgen van de de
cemberkrant twee kaarsen in de
fietstas van dhr. Ritsema zijn blij
ven zitten? Een paar Thesinger
abonnees hebben het dus zonder
onze beroemdekerstkaarsmoeten
doen.
• Marlen Ossentjuk uit Garmer
wolde heeft meegedaan aan de
nieuwjaarsduik inDelfzijl?Zij isniet
kopje-ondergeweest.maarwaswel
kleddernat.
• op zaterdag 7 september 2002
het 125-jarig bestaanvandeopen
bare school in Garmerwolde zal
worden gevierd? Houdt er alvast
rekening mee!

Poolbiljart
Op woensdag 27 december
2000 werd in café Molenzicht
voor denegende keer het pool
biljarttoernooi gespeeld. Na
een spannende strijd mag Ri
chardvander Veen zich Kam
pioen van Thesinge noemen.
Goede tweede werd Arend
Hoekstra; op de derde plaats
eindigde Johan Oomkes.

4 februari
10.00 uur Thesinge mw. W. Tinga
Bosma
11 februari
10.00 uur Thesinge mw. Ds. H.E.
de Boer
18 februari
10.00 uur Garmerwolde dhr. Ds.
Oldenhuis
25 februari
10.00 uur Thesinge dhr. Ds. van
Wieren

Agenda
vrijdag 2 februari
café Molenzicht; 19.30 uur: gene
rale vro.o.
zaterdag 3, 10en 17 februari
café Molenzicht; 20.00 uur: toneel
vereniging V.I.O.o. speelt "Lieve
vrouwenbedstro"
zondag 4 februari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
79ste OSA-concert
dinsdag 13februari
De Leeuw; 19.30 uur: klaverjassen
bij kaartclub "De Soos"
woensdag 14 februari
DeLeeuw;19.45uur:Jaarvergade
ring NBvP, Vrouwen van Nu. Plus
lezing over dementie.
vrijdag 16februari
GEO-kantine; 19.30 uur: disco
donderdag 22 februari
Kerkhörn; 10.00 uur:KoHiemorgen
vrijdag 2 maart
BuurhoeslTen Boer; 20.00 uur:
D.V.O. speelt het blijspel "Petret
van Opa". (ANBO; ook niet-leden
zijn welkom)


