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Vaarver

Op de Dijk 17 in Thesinge woont
Arend Kol (geb. 1959), met zijn
vrouw Alwya en hun kinderen
Klaas, Richard enSandra. Kol is
een bekende naam in Thesinge
en het nageslacht werd reeds
meerdere malen geportrelleerd
in de G&T Express.
Hetistenslotteookwelbijzonderdat
allevijf kinderen van Klaasen Anneke
Kol met hun gezinnen in het dorp
Thesinge zijnblijven wonen.Anneke
Kol woont nog altijd in Thesinge
(schuintegenoverhaarzoon Arend,
aanhet Maar).Klaas Kol,die gedurendezijnarbeidzamejareneen schildersbedrijf had in Thesinge, overleed in 1986. Hetschildersbedrijfwerd
in 1970overgenomen doorschoonzoon Harm Hofstede en bij ditbedrijf
werkt Arend nu al 23 jaar als "vaarver", zoals vroeger zijn vader - een
bekende dorpsfiguur- werd genoemd.
Vandierenwinkel totdaskwast
Aanvankelijk had Arend helemaal
geen plannen om schilderteworden.
Zijn vader had aangekondigd hem
"debainen te breken"als hijhetinzijn
hoofd zou halen "vaarver" te worden, dus van huis uit werd hij niet
aangemoedigd indatopzicht.
Na zijn opleiding indeeconomisch!
administratieve sector ging Arend bij
een dierenwinkel werken. Hij hield
altijdalvandieren en droomde ervan

"Vaarver"Arend Kol. (Foto: WofterKarsijns)

hout- &marmerimitatie en vergulden
in Scheemda.Zijn oudste leermeesteris 84, dejongste 76 jaar! Tot op
hedenleert hijernog steedsnieuwe
technieken,defijne kneepjes van het
vaken houdtzijnvakkennisop peil.
InNederland was totvoor kortweinig
belangstelling voorditwerk,getuige
eengeringe vraag en weinig vaklieden. Hier begint langzaamaan verandering intekomen. InBelgiëworden dezeschildertechnieken al lartger veelvuldigbeoefend, in het zuiden van ons land groeit de belangEenmaalbegonnen met schuren en stelling en de verwachtingisdatdeze
plamuren bleekdathetschildersbloed trenddoorzet.Ookde restauratieophem wel degelijk door de aderen leiding, die eerst nog in de kinderstroomde.Met nameoude schilder- schoenen stond, kan rekenen op
technieken,diegebruiktworden voor meer belangstelling.
restauratiewerkzaamheden en houtimitatie,hebben zijn belangstelling. Restauratie in deKloosterkerk
Via zijn collega Tiddo Havinga uit Dichtbij huis kan Arend Kol zijn kennis
Zuidwolde komt hij inaanraking met inpraktijk brengen. Bij schildersberestauratieen imitatiewerkzaamhe- drijfHofstede ishij de enige diezich
den en leert hij de technieken van bezig houdt met restauratietechniekenen alservan deStichting Oude
enkele oude rollen inhet vak.
In 1996 begint hij met een opleiding Groninger Kerken een opdrachtbin-

ooit een eigen dierenwinkel te kunnen beginnen.
Maar hetbloedkruipt, waar het niet
gaan kan en na enige tijd bleek hij
vanwege een allergieniet meerinde
winkel tekunnen blijven werken. Er
waren mogelijkheden om ineen ander soort winkel te gaan werken,
maar toen vroeg zijn zwager Harm
waarom hij niet bij hemkwam werken.Een goed loonen zaterdags vrij!
Dat leek Arend wel wat en zo ishet
gekomendat hij toch "vaarver" werd.

nenkomt om het interieur van de
Kloosterkerkin Thesinge opnieuw te
schilderen,ishij degenediedaaraan
de slag gaat.Afgelopen zomerheeft
hijgedurende drie weken elke dag in
dekerkgewerkt. Toen ikerbinnenliepom eens een kijkje te nemen,was
ernergenseen blik verftebekennen.
Wel een karvol met potjes en zakjes
poeder - pigmenten genaamd - en
flesjes lijnolie,terpentineensiccatief.
Met die laatstenwordt het pigment
vermengden zo kun jezelf preciesde
goede kleurmaken. En het werken
met olie leverthetbesteresultaatop,
isArend'servaring,omdat jedaarin
het langst de gewenste houtstructuur kunt aanbrengen. Ook worden
erverschillendekwasten gebruikten
een kam omdenerven inhet hout na
tebootsen.Zo heb jeeen daskwast,
een tikroller en de duurste - een
chequeteerkwast, gemaakt van het
haar van de blauwe eekhoorn die
alleen in het noorden van Canada
voorkomt - kostmaar liefst 350 gulden! Met zo'n kwast kun jebij goed

gebruik echter wel heellang doen.
Depigmentenworden uit aardegemaakt. zoals bv, Siënna (Italië) en
krijt.
Zo zijnallebanken indekerkopgeknapt, de vloer ertussen geverfd.
leidingen en elektriciteit (van de
geluidsinstallatie) vernuftigweggewerkt en inhetnajaar werden ookde
grote toegangsdeuren opnieuw in
deverf gezet. Maarookanderetechnieken zijninde kerk tebewonderen,
gemarmerde pilaren en mooie panelen op de houten deuren na het
voorportaal.

mondreclame . een steeds grotere wordendeklantenkring.Wijwensen
klantenkring op te bouwen. Tot nu hemdaarbij veelsucces!
toe verricht hij deze klussen in de
SusandeSmidt
weekends en avonduren, maar als
dezewerkzaamheden toenemen,wil
hij graag bij Hofstede wat minder
gaan werken. Wie wil wetenwat hij
allemaal kan,iswelkom om bij hem
thuis een kijkje in de keuken te neEenkijkjeinde keuken...
men. Daar heeft hij een simpele
(Foto:WolterKarsijns)
witte,multiplex kastenwand om we·
ten te toveren tot een smaakvolle,
warmaandoende houten keuken. Er
zijnverschillendehoutsoortentebewonderen: eiken, palissander, mahonie en wortelnotenhout. Er komt
geen hamer, zaag of schroevendraaier aan te pas. Het werk ge·
schiedt in alle stilte en alles metde
kwast!

Kijkje indekeuken
DezerestauratietechniekenenhoutimitatiegevenArend Kol zoveelvoldoening,dathijerveel meermeewil
doen.Mensenmetspecialewensen Vakmanschap is meesterschap en
opdit gebied wetendeweg naarhem gezienhet nog altijd geringe aantal
al wel te vinden, maar wat Arend vakmensenop ditgebied,heeftArend
betreft hoopt hij zijn (naamslbe- eralle vertrouwenindathij zijnliefde
kendheid nog verder uit tebreiden. en enthousiasm e voor deze
Hij isbezig een websitetemaken en schildertechniekindetoekomstverhooptzo-en uiteraard via mond-tot- der uit kan bouwen in een groter
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Mijn pappa heeft Máxima gezien!
Dit vertelt dezesjarigeTessa aan klasgenootjes van basisschool "de Til". Haar vader, Henk Tammens
uit Thesinge, werkl als bode op het stadhuis in Groningen. Hij heeft er samen met zijn collega's voor
gezorgd datdeontvangst van kroonprins Willem Alexander en zijn verloofde Máxima op rolletjes liep.
In de zomer kreeg het stadhuis al
een opknapbeurt voor het geplande
bezoek op 13 september. "Wat een
afknapper was het dat na de terreuraanslagen in New Vork op 11
septemberdit feestuiteraardmoest
worden afgelast. Het programma
was alvolledigvoorbereid. De BVD
had het gebouwen de directe omgeving met hun speciale apparatuur geïnspecteerd en het was toe
aan de allerlaatste zaken. die volgens een streng protoooi nog geregeld moesten worden."
De spanning die hij toen voelde in
de dagenvan voorbereidingenwas
ernietinbegin november. Op de 6e
werden de laatste afspraken gemaakt en kreeg Henk te horen dat
hij naast allerlei andere taken de
koffie mocht serveren aan het koninklijkbezoek.de commissarisvan
de koningin Alders en burgemeester Wallage. De spanningkomt pas
's ochtends vroeg na zijn interview
om acht uur met lv-Noord. Met een
leeg plateau loopt hij de route alvast en bedenkt de volgorde van
uitserveren. Hij kent de regels van
de etiquette uit zijn opleiding in de
horecaenoptvheeft ukunnen zien
dat hij dit met stijl en waardigheid
doet. "Op zo'nmoment denk jewel
aan het maken van een uitglijder
voor het oog van de camera! Dan
was mijn dochter nu nietzo trots op
me geweest tegenover andere
kinderen. Dekoffiewas klaar enhet
wachten begon. Onwillekeurig ga

dent Kok er was en koffi e en een
broodje door mij geserveerd kreeg.
Hij zat alleen inde ontvangstkamer
en vroeg meofhij even bij mij inde
bodekamer kon zitten met uitzicht
op deGrote Markt. We hebben heel
genoeglijk over voetballen gesproken!"
Truus Top

M e e,Ge l,,,ake ..ij
é e,·lijk t-b,t \l.O. F.
Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels .

's zaterdags geopend (10-17 uur)
Gerard en Ma rgreet Klunder

Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

OSA-Kerstconcert
Henk Tammens ontving koninklijk bezoek! (Foto: Wolter Karsijns)
jedan ijsberen door de gang tot de
koninklijke bus arriveert. De ontvangst verliep heel ontspannen en
zo kwamen Willem Alexander en
Máxima ook op mij over. Hun
gezichtsuitdrukking en manier van
doen is heel natuurlijk en de interesse is welgemeend.

Opzondagmiddag 16december zingt Het Kleinkooro.l.v.Yvonne Treep
Franstalige werken uit de 19de en 20ste eeuwen kerstliederen m.m.v.
Margreet Wegelin en Joke Bos (zang) en Emma Boschma (piano) in de
Kloosterkerk te Thesinge.

Het Kleinkoor is in 1998 gestart als oefenkoortje voor twee dirigenten in
opleiding, waaronder de huidige dirigente Yvonne Treep. Het bestond
toen uitacht zangers met koorervaring - een echt kleinkoor . diehet leuk
vonden om vooral 20ste-eeuwsemuziekinkleinverbandtezingen. Omdat
een bezetting van acht personeninde praktijkerg kwetsbaar bleek, ishet
koor tot dehuidige twaalf leden gegroeid - het maximum voor de huiskamers. waar derepetities eens in de twee weken plaatsvinden.
Alsde deurenweerachter hen slui- Tot voor kort beperkten de optredens zich tot informele. sfeervolle moten, valt despanning nog niet direct mentenin het mooiekleine kerkje van Feerwerd, waar Het Kleinkoor altijd
van jeaf. Wezijn met z'nallen gaan met veel plezierzingt. Dil istevens de plek waarMargreet Wegelinen Joke
eten bij deChinees om onsevenuit Boszich aleen aantalkeren als duo lietenhoren.met EmmaBoschma aan
te leven. Als kamerbewaarder van de piano.
burgemeester Wallage ontvang ik De belangrijkste componistin het huidige programma van Het Kleinkoor
regelmatig bekende Nederlanders. is Francis Poulenc; maar ook Hindemith. Wagenaar. César Francs,
maarditwastoch anders. Dit maakt VaughanWilliams,Gounod enandere grote componisten komenaan bod.
mijn werk heel bijzonder en boven- o.a. in dekerstliederen waarmee dit "winterconcert" wordt besloten.
dien maak ikerg leuke dingen mee.
Zoals de keer dat rninister-presi- Aanvang: 15.00 uur; toegangsprijs: f 7.50/1 5.. (tot 12 jaar gratis).
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NIJDAM
HOUTMARKT - OOE-HET-ZELF
KEUKEN- EN VLOERENCENTRUM
Woldweg 6-8 (tegenover wijk Lewe nbo rg)
9734 AC Groningen-Ruischerbrug

050 - 5416135

Belga Fietsen
Groningen
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parkere n'

Gazelle Scott-USA
Be-One
Batavus
Kom langs voor gratis Fietsmeli ng
Toerfietsen
Woo n- Werk
Stad sfiets en
Racefietsen
Mountainbikes
Hyb rides
Vouwfi ets en
K inderfietse n
Spec ials

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en
Nationale FietsProjec ten
Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekled ing
ATB-kled ing
Fietsschoenen
Fietshelm en
Fiets t assen
K ind erz it j es
Fiets dragers
Acces so ir es
Onderd elen
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Oranjefeest Garmerwolde
De Oranje commissie Garmerwolde vraagt Uw aandacht voor het
volgende:

Eennieuwe trend?Sint-Maarten lopen à la Halloween!(Foto: WofterKarsijns)

Sint-Maarten en Halloween
zaterdag 10november gingen wij Sint·Maarten lopen. Net alselk jaar
hebben we een lampion op school gemaakt. Een paar kinderen
hebben aan dejuf gevraagd of zeook Halloween mochten lopen. En
dat mocht wel.
Halloween is een feest in Amerika,
net zoals wij Sint-Maarten lopen.
Kinderen gaan langs dedeurenmet
een masker opof een eng kostuum
aan en zeggen dan "trick or trea!"
(als je megeen snoepje geeft, haal
ikwatmet je uit). Alleen vierenze in
Canadaen Amerika dit feestop31
oktober.
Vanuit "DeTil"gingen duseenaantal kinderen Halloween lopen, met
een eng masker op of een enge
lampion, bijvoorbeeld Dracula of
Frankenstein. Verder zongen wij
gewoon Sint-Maarten liedjes zoals
andere jaren en zeiden niet 'trick or
trea!", of"snoep, anders haal ikwat
met je ui!"!
Het was een mooie en gelukkig
droge avond en we hebben heel

30 april, Kon inginnedag 2002
dus. valt op eendinsdag midden in
twee weken schoolvakantie, nl. de
meivakantiesamengevoegd metde
Hemelvaart vrije dagen. Twee weken schoolvakantiedus,waarin veel
dorpsgenoten er op uitzullen trekken. De Oranje commissie heeft
gemeend het programma voor
Koninginnedag 2002 hieraan aan
temoeten passen. Ook alomdatwe
helaas moeten constateren dat de
opkomst op Koninginnedag steeds
lager wordt. Op 30 april zullen we
dit jaar voor de "thuisblijvers" een
originele puzzel fietstocht organiseren, waarover wij U t.z.t, zullen
informeren.

wedstrijd en koninklijke verkleedpartijen. Houdt U deze datum 0202-2002 dus vrij! !! Nadere bijzonderheden volgen ...
In de week van 7 Um 11 januari
2002 worden weer de traditionele
enveloppen rondgedeeld en opgehaald,waarinUUw bijdrage voor
dit feest kunt doneren.
Wij verwachten U allemaal op zaterdag 02-02-2002, 's avonds om
22.02 uur in "De Leeuw"!!!

Betty Visscher
voorzitter
Oranje commissie Garmerwolde

Maarrrrr ..... op zaterdag 02·02·
2002 vindt een groots evenement
veel snoep opgehaald. Ik liep sa- plaats!!! Onze kroonprins Willem
men met Jorren Nijmeijer, Gijs en Alexander treedt dan inhet huwelijk
Joost van den Berg en Mark ten met zijn geliefde Máxima! En dat
Cate.
leek ons nu juist een hele goede woensdag 12december:
KasperBehrendt reden voor een groot
"Bekleden" vaneenstervormig frame met kerstgroen; hieraan maken
we engelen van lontwol. Kosten : f
45.donderdag 13 december:
op 02·02-2002 in dorpshuis "De Dezeavondmaken weeen deurdeLeeuw". Aanvang 22.02 uur; einde coratie: een kerstboomvormig fraDe novemberavond heeft de vol- 02.02 uur.
me bekleed met kerstgroen. KosCompleet met: Look-a-like wedstrijd ten : f 50,gende stand opgeleverd:
6591 WA en Máxima. Dansmuziek met donderdag 20 december
1.Jannes Ramaker
2. Henk Vliem
6299 de fantastische band "Feet Back". (dus niet op 19 december!):
3. Detta van der Molen
6178 Lekker eten endrinken. Koninklijke Op staand ijzerenframe makenwe
4. Kees Wierenga
6012 gasten???
een Kerstarrangement. Kosten: f
5. Ton Bouchier
5867
55,De laatste klaverjasavond in het 's Middagszal ereen kinderdisco Vooropgave en inlichtingen: Willejaar2001 is opdinsdag 11decem- zijn voor de kinderen in de basis- ke Huistra, tel.050·302 1984. AanschooIleeftijd, compleet met kleur- vang van deworkshops: 19.30 uur.
ber, aanvang 19.30 uur.

Kerstworkshops

"De Soos"

Oränjeóäl

/

,IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM OO ~
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug • Groningen

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
•
•
•
•
•
•

Electra Kerkstraat 1
Gas
9797 PD Thesinge
Water
Tel. 050 - 3024536
C.V
Fax 050 - 3024693
Zink
Dakbedekking

(tegenove r wijk Lewenborg)

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 541 57 51
www.nijdam.nl
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M. Ritsema - Bedum - tel.
K. v.d. Veen - Kolham - tel .

050-3010735
0598-393504

Knutselactiviteit voor kinderen
Voor kinderen van vier tot twaalf jaar zijn in Garrnerwolde twee decemberknutselactiviteiten georganiseerd. Om de dagenvoor Kerstnog gezelligerte
maken, kunnen ze een kerstdecoratie maken. De activiteiten zijn opgesplitst intwee groepen:voor jongere kinderen (vanvierUrn ongeveer zeven
jaar) en voor oudere kinderen (vanongeveer zeven Urn fwaalt), De jongere
kinderen kunnen kerstballen gaan maken van styropor met allerlei linten.
glittersen mooie stofjes.Deouderekinderenkunnen van hout eenkerststalleije bouwen en van papier maché met stof erkerstfiguren bij maken.
De activiteit voor de jongere kinde·
ren vindt plaats op woensdag 12
december van 14.00 tot t6.00 uur.
Die voor deoudere kinderen is een
week later: op woensdag 19 december van 14.00 tot 17.00 uur.
Deelnamekosten bedragen f 7,50
per kind. De activiteit vindt plaats in
hetspeellokaal van debasisschool.
Kinderendie mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Karla Postma
(050-541 86 10) of TIny Smit (05054171 78).Vriendjesofvriendinnetjeszijn ookvan harte welkom. (Opgave kan ook via het strookje aan

het informatievel dat bij dekinderen
thuis is bezorgd.)

Oproep voor materiaal
Voor de december-knutselactiviteiten - maar ook voor plannen voor
volgend jaar -kunnenwenog materiaalgebruiken. Heeft u nog breiwol
of -katoen, lint en kant, borduurgaren, vilt en dunne stoffen, kralen,
schelpen, knopen, glanzend papier,
enzovoort? Gooit udie dan nietweg.
Karla Postma en Tiny Smit komen
het graagbij uophalen. Belt ueven!

DS·
e IntiIS weer ·In 't 1and,
•

Op zaterdag 24 november brachten Sint-Nicolaas en z'n Pieten een
bezoek aan Garrnerwolde. Thesinge komt een week later aan bod.
(Foto: Henk Remerie)

Dierenspeciaalzaak

LEWENBORG
Het voordeligste
adres voor uw
huisdiervoeders
•
•
•
•
•

Eukanuba • I'ams
Canex
• TechniCal
Royal (anin. Prins
HopeFarms• Greenfield
Kanacorn Hill's

Kij k of Be l
Kaj uit 284
Wi nkel c en t rum
Le w enb o rg

(050 ) 5415553
• Bezo rgen in over leg

I

Veeservice
R. van der Woude
Klauwverzorging
Diergeneesmiddelen
en -benodigheden

GAR;\I ERWOLl)E
qj (050) 5424962
b.g.g. 06-2018X706

lv1~lAI\-V

lv1~

Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 - 5416272

.i
Rijlessen voor kinderen
en volwassenen
.i Pensionstalling
.i Tevens ter dekki ng: de
Gediplomeerd
schoenhersteller

bewezen NRPS- rijpaardhengst Romantoco en de
uniek gougeel met zwarte
ponyhengst (1.48m) Romantic Popcorn v, Romantico

KLUSSENBED RIJF

•I

FABER

Rijschool

Severijn
auto & m o torrijden is
meer d a n all e e n jezelf
verp laatsen

Nijverheidsweg 8
9791 DA Te n Boe r
te l/fax (050 ) 30225 10
a ut o 06 - 539 77662

P. Dijkemaw e g 3
G ro ningen

(050) 541 17 83

Adm ini stratie-

Ri tsema

Uw adres voort

financiële
administratie
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
G. N. Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon
(050) 302 13 19
fax
(050) 302 11 82
mobiel
065 1533772

Naast dagverse producten,
bieden wij u een
uitgebreid assortiment
van onze rauwkost
ensalades.
H. Westerstraat 26
Ten Boer
tel. 302 11 43
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First Move ...
al bijna twintig jaar
in the movement
Stel, je bent een jongere. Stel, jewoont in Thesinge. saaidorp.Niets
te doen. Geen overdekte hangplek. Wel een leuke groep leeftijdsgenoten waarje liever mee praat dan met je ouders.
Tegen negenen komen de eerste
discogangers binnenlopen. Sake,
Ewoud enReinizijndedisjockeys. De organisatoren vanFirst Move.Zittend V.l.n.r.:Jan Hofstede, Christiaan
Ze draaien elk een uur lang hun Ba/kema en Sake Heidema. Uggend: Reini Boer en Rik van der Woude.
eigen genre muziek. sake: R&B, Ewoud Werkman ontbreekt. (Foto: Wofter Karsijns)
hiphop, Tranc/Dance muziek.
Ewoud: veel top 40 muziek. Reini hoe problemen/overlast kunnen standen het pasje kan worden ingedraait muziek uit zijn eigen collec- worden ingeperkt. Nadat in sep- nomen.
tie, zo'n300 à 350 CD's uitdejaren tember j.1. degemoederen van en- Sake en Rik zijn druk indeweer om
tachtig. De muziek varieert van Ne- kelediscogangers zoverhit waren, depasjes (met pasfoto) tevervaarDisco First Move
Een vaste club van zes mensen derlandstalige feestmuziek tot hard dater-weliswaar buiten -een vecht- digen. En dat zijn er nogal wat.
heeft het roer inhanden.ReiniBoer, rock. De andere jongens hebben partijtjeontstond, zijn ze met elkaar Honderddertig stuks maar liefst!
denestor van deze groep, was erin bardienst, ruimen de flesjes op en om de tafel gaan zilten om te be- Daarvan komen zo'n tachtig jonge1983 ook al bij. Hij stond bijna aan houden een oogje in het zeil. Jan, spreken hoe ditin detoekomst zo- ren uitThesinge en Garmerwolde;
dewieg van deeerste discoavond, metzijn imposante verschijning.fun- veel mogelijk kan worden voorko- de overige komen vooral uit Ten
georganiseerd in november 1982. geert als uitsmijter. Om half één men.
Boer en Groningen.Erisdus duideEn hij had aan de wieg kunnen gaat debar dicht en een uurtje later Daartoe zijn de volgende maatre- lijk behoefte aan zo'n speciaal op
staan van zijn medeorganisatoren. kan de zaal veegschoon worden gelen genomen. Bij de ingang zit- de tieners gerichte activiteit!
Jan Hofstede (bedrijfswagentechni- achtergelaten. Zo'n honderdvijftig ten twee "ouderen"; dit kunnen
cus), Ewoud Werkman (student in- jongeren (in de leeftijd van zo'n mensen uitdeJeugdraad zijn, van Schaduw
formatica 3ejaars), Christiaan Bal- twaalf tot twintig jaar) hebben een de Kerkenraad of andere vrijwilli- Een schaduwzijde vaneen dergelijkema (MBOdetailhandel2e jaars), leuke avond gehad. En indirect de gers. Zij heffen entree en houden ke activiteit voor een groot aantal
Rikvan derWoude (MBOwerktuig- organisatoren ook; daar doe je het degang indegaten. Omdebezoe- jongeren isdeoverlast. Ineen klein
kers beter te kunnen registreren, dorp als Thesinge merk je daar nabouwkunde 2ejaars) en sake Hei- voor!
wordt er een pasjessysteem inge- tuurlijk iets van. Geluid van harde
dema (studentEconomie 1ejaars).
voerd. Alleen op vertoon van een muziek, geluid van optrekkende
Naast hun studie enwerk vinden ze Organisatie
nog tijd en energie om tweeweke- De disco Rrst Move moet verant- pasje, of als introducé vaniemand brommers indenacht, samenscholijks een discoavond te organise- woording afleggenbij deSOW Ker- dieeen pasje heeft, wordt dejonge- lingen buiten het trefpunt met het
ren.
kenraad. Ewoud en sake vertegen- rebinnengelaten. En - ook niet on- nodige lawaai en baldadigheden.
Dat houdt in dat dezaal moet wor- woordigen de disco in de Jeugd- belangrijk - elke keerals iemandde Maar mag dit opwegen tegen een
den klaargezet,deapparatuur moet raad. Daar leggen ze uit hoe de deur uitgaat en daarna weer naar avondje plezier van een grote groep
worden aangesloten, de speciale zaken er voor staan. Vragen toe- binnengaat, moet deze persoon jeugd?
lampen opgehangen, de koelkast stemming voor grotere investerin- weer entree betalen. De drempel is Net als bij alle grotere evenemenvolgezet met drankjes, etc. Vanaf gen,voorverkoop van zwakaleoho- hoger geworden. Het voordeel van ten wordt er door een klein aantal
een uur of zeven zijn ze bezig. Iische mixdrankjes en overleggen het pasjessysteem is dat bij mis- roet inhet eten gegooid. Moetende
En bovendien een voorkeur voor
harde muziek, diedeouders (ende
buren) naar de volumeknop doet
rennen. Dan is het toch leuk dater
twee avonden indemaand demogelijkheid is om uit te gaan in je
eigen dorp. Een discoavond inOns
Trefpunt.

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

Burg. Triezenbergstraat 43 - 9791 CD Ten Boer
(() 050 - 30212 10
Geopend: di. Vm vr. 8.30 tot 12.00 uur en 13.30 tot 18.00 uur

Nu ook de vrijdag-avond tot 21.00 uur
zaterdag van8.30 tot 14.00 uur (wij zijn 's maandags gesloten)
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Om dagelijks van te smullen!

organisatoren, die met zoveel inzet
de avonden verzorgen, hiervan de
dupe worden? Dat zou niet eerlijk
zijn. De organisatie probeert de
excessen in de hand te houden.
Door buiten tesurveilleren,door de
in- en uitloop te beperken, door de
rommel en de schade bij daglicht
zoveel mogelijk op te ruimen. En,
zoals Sake al eens eerder in het
kerkblad Onderweg schreef, het is
jammer dat disco First Move hier
alleen op wordt afgerekend.

de en - even dichterbij - naar een
schuur aan de Bovenrijge, en verzorgen daar een gezellige discoavond. Dit valt in de smaak. Voor
enkele evenementen zijn ze in2002
alweergeboekt. De extra opbrengst
gaat in de discokas, beheerd door
Sake. Daaruit worden de nieuwe
CD's,geluidsapparatuurenspeciale
lampen bekostigd. En natuurlijk, bij
dorpsactiviteiten waar muziek aan
de feestvreugde kan bijdragen, is
First Move een graag geziene gast.
Mochten jullie nog vragen, opmerAndere activiteiten
kingen ofandere zaken kwijt willen
Af en toe worden in samenwerking aan de organisatoren, ze hebben
met de jeugdgroep 97P activiteiten de beschikking over een eigen egeorganiseerd. In november was er mail adres firstmovethesinge@
een thema-avond Halloween, ook hotmail.com Door middelvan deze
voor de basisschooljeugd, en in modernecommunicatietechniek bedecember is er een disco in kerst- richten ze de discogangers over de
sfeer. Ook gaat de groep, met ap- activiteiten.Natuurlijkzijnze ookop
paratuur,weleensoptournee. Sinds andere manieren altijd bereid om
Jan Hofstede inhet bestuur zit (zou iets uit teleggen.Ze doen hun uiterhijdaarom zijn gevraagd?) heeft de ste best om het iedereen naar de
groep debeschikking overeenMer- zin te maken!
cedesbus. Makkelijk. Ze gaan naar
Roe/ie Karsijns-$chievink
Ten Post,Schildwolde,Garmerwol-

Garmer Dance Party
De swingende avond op zaterdag 10 november werd een groot succes!
Ineen leuke, sfeervol versierde zaal vermaakten zo'n 40tot 50 jongeren
zich bij de eigentijdse muzikale klanken van discogroep Fuzzion uit
Garmerwolde. Vanaf elfuurwerd het tijd voor dejeugd
vantoen.Rondhalftwaalf begon het feestpas goed
op gang te komen en genoten zo'n 150 man!
vrouw van de knoeterharde jaren 60/70 muziek.
De opkomst uit het dorp viel relatief gezienwat
tegen, maar gelukkig had Douwe Westra - de
vermaarde disjockey uit vervlogen tijden van
drive-in-show The Magic Rve - de nodige
aanhang meegenomen. Het feest duurde dan
ook tot in de vroege uurtjes ...

(Foto's: Henk Remerie)

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Schoonheidssalon

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 54 10508
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BLUE MULE
•

Rijksweg 83 •

9791 AB Ten Boer .

050 - 3021 715
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Jaarvergadering De Scheuvel
Op 23 november j.1. hield ijsvereniging De Scheuvel uit Thesingehaar jaarvergaderingin dekantine.Dater hard gewerkt was hetafgelopen
jaar,was goed tezien: opnieuw in deverf gezet, debestratingvoor hetgebouwtje uitgebreid (met rubber tegels), nieuwe bankjes, een zolder
in het gebouw om priksleeën e.d, op te bergen. Een speciaal woord van dank werd dan ook door de nieuwe voorzitter (Wim Ritsema)
uitgesproken tot Jo SChuppert, Wim Holtman, Rikus v.d. Woude en alle andere harde werkers.
Dat het volle bak was, was al van
verre te zien. Lichten pinkelden je
tegemoet; de felrode mobiele w.c.
had ook een Ilinke uitstraling en de
ruiten waren helemaal beslagen.
31 Leden hadden besloten deze
gezellige vergadering bij te wonen.
Het afwerken van de agendapunten verliep vlekkeloos; alleen de
verkiezing van een nieuw kascommissielid (naast Wim Holtman) leverde een taaie strijd tussen Eddy
000 en Ben Vink op. De stemmen
staakten en ten tweede malemoesten de stempapiertjes uitgedeeld
worden. Het werd opnieuw een
spannende strijd, maar uiteindelijk
kreeg Eddy Vink toch de meeste

stemmen.
In het bestuur werden Wim Ritsema, Klaas Slager en Fokko Oudmanineenmaalopnieuwbenoemd:
dat scheelde.
De tombola spekte de kas van de
vereniging flink en gelukkig was
Edward Oudman ditjaar ook weer
van departij om de worsten te veilen. Wie zijn vinger opstak. was
gelijkde pineut; de worsten gingen
voor grof geld van de hand. Tenslotte had de veilingmeester de
smaak zo te pakken, dat degehele
keukeni nventaris eraan moest ge·
loven: van jenever tot suikerklont.
Nettoende keukenkastjes leeg wa·

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

ren, verscheen Gerard Kingmamet
beslagen brillenglazen ten tonele
en bood de vereniging een - door
hem zelf gemaakte - prachtig inge·
lijste loto (van de Thesinger verjaardagskalender) voor de veiling

GEOklaverjasdrive
Op vrijdag 14 december iser een Kerstklaverjas inhet clubhuis van
GEO! Aanvang 20.00 uur. Inleg voor leden en donateurs: I 7,50 p.p.
(incl. koffie) ;niet-leden betalen eentientje.Eriseen prijsvoor ~ereen l
Opgave in het clubhuis, tel. 050·541 31 08 (max. 28 deelnemers).

Josje
>

<,

ENMODE, LINGERIE
.& DAMESMODE

, dé winkel voor ol uw
Ondergoed - Lingerie
-,: Beenmode - Badmode
• Nachtmode &
Damesmode maat 46 tl m 56
• >

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 322 - 9733 ex Groningen 050 - 5415222
Ook te vinden in de Win kelcentrum van Beyum en Selwerd

auplng
~
~~
$irisette·

aan. Eenprachtig gebaartotbesluit
van een wederom geslaagde
jaarvergadering.
Er waren maar twee klei ne minpunijes: er was geen structuur en
de w.c. trok niet door.

deskundig odvies oltiid aonwezig
Winkelcentrum Lewenborg
Groningen
Tel./Fox (050) 5418995

De witgoedelektro specialist.
Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

Voor de complete woninginrichting
zit u bij ons op de eerste rang

R!!/If

...

.. ÏII de Ploeg

QUICK·mp ·
FLOOR

Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en vloerbedekking!

GTER

WONINGINR ICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 3021383 Fax: 050 - 302 14 35
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Mispel inzicht
Lang, lang geleden was ereens - na een zware noordwesterstorm een wilgenboom bij mij half ontworteld. De wilg hinger wel authentiek storm-schuin bij enenige maanden later trof ik - bij het uitlaten
van de hond - iemand die in diepe gedachten verzonken hiernaar
stond te kijken.
Typisch een geval van poëtische
vervoering,zo was mijn inschatting.
Om hem niet te storeninzijnongetwijfeld gevoelvolle mijmeringen liep
ik ermaar met een grote boog omheen. Tot mijr] verbazing was hij
echter nog helemaal bij de wereld.
Hij sprak mij namelijk aan envroeg
ofhet mogelijk was de kettingzaag
indeboomte zetten enhe(geheel
te verwerken tot hout voor deopen
haard. Sindsdien sta ik iets argwanender tegenover mensen die wat
staan te staren.

wisthet niet. Het was voorhem een
aardigheidje.De alternatieve vraagbaak is het internet, met als resul' taat de bekendèovervloed aan informatie. De mispel hoort tot de
familie van rozen, staat op wapenschilden, was in deMiddeleeuwen
zeer begeerd, het hout isvan puike
kwaliteit, enzovoort enzovoort. Tegenwoordig isdemispel (in Nederland?) zeldzaam, en er zijn natuurmusea die er prat op gaan dat er
een mispel indétuin staat.
Datis hetnatuurlijk! Datgezelschap
bestondvast uitkenners; waarvoor
Een soortgelijkverhaal vertelde ie- geen zee te hoog gaat als er een
mand op deafgelopen redactie bij- mispel in het zicht is; laat staan dat
eenkomst. Het was bij hem op een een slootje een hinderpaal vormt.
mooie najaarsdag toen een klein
gezelschap - met groot gevaarvoor Op een sitewerd gelukkig eindelijk
het behalen van natte voeten - be- eens uitgelegd wat jemet de vruchzig was de sloot over te steken ten moet doen. Het gezegde luidt
omdat aan deoverkant een mispel "zo rot als een mispel', maar bestond. Hij vroeg zich afofhij iets niet doeld wordt dat de vrucht moet rijwist overde mispel.Deandere aan- pen, en dan zacht aanvoelt. Dat is
wezigenwisten - evenalsik - er bar pas vrij laat in het jaar, omstreeks
weinig van. en dus werd al gauw dezetijd. Het punt isalleen dat zo'n
door de overigen besloten dat dit rijpe mispel erwerkelijk, maar dan
maar eens uitgezocht moest wor- ook werkelijk, absoluutniet uitziet:
den.
het is bruin, zacht en vies vochtig.
Precies een rotte appel. .
.
Goed,demispeldus.Degroteham- Na enigeinnerlijke strijd heb ik er
vraag is wat je met de vruchten, maar eens één geproefd. Zoals te
ongeveerzo groot alspruimen, doet. verwachtenvielals zoveel poespas
AI jaren vraag ik dat aan iedereen. nodig isom tot daden over te gaan,
Ikzag ze zelfseens opdemarkt te werd dit een mislukking:deze miskoop staan. maarook de marktman pel was al aan het schimmelen.
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Pallet- en magazijnstellingen
Magazijnwagens
Palletwagens
Kantoorkasten
Gebruikte kantoormeubelen
Enz.
"Top way" prof. aluminium
steigers. trappen en ladders

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

-.

Dan maar de gave. dus eigenlijk
onrjjpe, vruchten. Die zien er tenminste uit als gezond gaaf fruit. dat
door de schilder Henk Helmantel
(uit Westeremden) op stillevensafgebeeld is. Helaas ... schijn bedriegt en ook deze mispelkon op de'
çomposthoop. Vervolgens maarde

appelmoes-route, d.W.Z. hetzelfde
ermee uithalen als wanneer een
mens appelmoes van appelen wil
maken..Dat geeft prima mispelmoes; waarover n iets; maar dan ....
ookniets, humeurigs valt tevermel- -IJ"
den ...
Karel Drabe
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Per 750cc' . elpuree wör~O gr~Î'ietSlliker' e
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~e.ge\'~.eg9 ~ gekookt lot ~~ vloeis~,(je glitwensle
dl[<te·lgjgt.. d'e verkregen miSPèlgelel kan men laten
~t!<oelen iriJla~~n of sle~EW gelei Protten. '"
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VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst

Voor bedrijven en particul ier
handel in:

,.

Een mispelstruik (rechts) aan de Lageweg, '(Foto: Henk Remerie)

•
•
•
•
•

, u i v e r s i n g roe n t e n &

f ruit! /

Directe hoertlerij,'erkoop

Rioolonts toppen
Aanleg en reparatie
T. V. -inspectie
Gev elreiniging
Impregneringen

~

PETER KUIL

•

g r oe nte n & frui t

•
•
•

aa r da p pele n
scharreleieren
vlees

•

boe r enz uiv el

•

salad e s & ra uwkost
t o v e r rs tN'I odl e s VOOf
ecolOQlsche Ofo d Licten

~~~1àgDorpSWeg

Noorddijk erweg 13
973 4 AS Groning en
Telefoon (050) 542 1890
Fax
(050) 542 37 78

~
!:'41~~~-:

1 . Garmerwolde
Tel : 050 - 4 0 4 29 2 1
b .g .g . : 050 - 5 41 8 4 62
Fa x: 050 - 404 29 22
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In de maak: www.thesinge.com
Op initiatief van Dorpsbelangen wordt momenteel gewerkt aan een website Thesinge. Hebben we daar
wataan,vraagt u zich af, dateen dorp alsThesinge opinternet staat? Antwoord: jazekerhebben we daar
wat aan, op verschillende manieren zelfs.

Bijvoorbeeld:
-om nieuwtjes te vergaren (bijvoorbeeld: wat iserbesloten indejaarvergadering van De Scheuvel?
Wanneer gaat deijsbaan open? ol
zelfs: Isopde Schutterlaan alweer
een "potje"geboren? AI die dingen,
die je vroeger bij de bakker wel
hoorde of bij de rabobank)
- om nieuws te verspreiden (bijvoorbeeld: een bericht van Dorpsbelangen,deaankondiging van een
muziek- ol toneelavond, inlormatie
over bouw- olwegwerkzaamheden)
- om dingen gemakkelijker te kunnenregelen (bijvoorbeeld:jewiltde
jaarvergadering van jouw vereniging plannen, maar niet per ongelukopdezellde avond dat eral iets
anders op de dorpsagenda staat.
Nu moet je een heleboel mensen
langs bellen)
- om contacten te kunnen leggen
met dorpsgenoten (bijvoorbeeldom
iets te ruilen, of als je een oppas
nodig hebt, of je zoekt iemand die
ook elke maandagmorgenwilsperten, etc.)
- en voor nog heel veel andere
doeleinden.

kan staan: van 'First move"tot"Lovende stemmen", van "W.W.K: tot
de "Taisner Steuters". Verder is er
het plan om dewebsite tevoorzien
van een soort digitaal prikbord.
waarop elke Thesingerzeileen mededeling, lelicitatie, bedankje, aanbod of vraag kan zetten. Daarnaast
kan de website ook een rol spelen
als hetgaat om recreatie. Er komt
informatie op over fiets-, wandelen kanoroutes. en over bezienswaardigheden.

Wie zijn er op dit moment met
de website bezig ?
Elisabeth Tolenaar (De Dijk 4) verzamelt informatie diedoor anderen
wordt aangeleverd. Hans van den
Brand (De Dijk 4) en Geerle V.d.
Veen (Luddestraat 11) gaan zich
buigen over de vormgeving en de
technische noodzakelijkheden.
Menco V.d. Berg (Schoolstraat 3),
Marc tenCate(De Dijk3) en Gerard
Kingma (Havenstraat5)vormen een
soort klankbordgroepje om ideeën
in te lanceren en te bespreken. Dit
gaat vooral via de email.

Het is debedoelingdat de website
straks allereerst een soort verenigingsgebouwol dorpshuis wordt,
waar nietalleen iedereen even naar
binnen kan lopen, maar waar ook
iedereen zelf actief aan kan meedoen . Om te beginnen zijn de
school, dekerken, deverenigingen
enclubjes gevraagd om inlormatie
aan te leveren die op de website

Graag willen we nu in contact komen met dorpsgenoten die mee
willen werken aan de ontwikkeling
van de website. Verder zoeken we
dorpsgenoten diedevaste contactpersoon willenzijn-liefstmet emailadres - voor hun eigen club, verenigingol groep (dat hoeft geen officiële clubtezijn).Wilt u alleenmaar
op de hoogte gehouden worden
van de vorderingen, dan kan dat

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

R,vvv7......./ meubelat
,co-vv .
eller

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . afl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

I

Tafels worden door ons
op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens
Folk ingestraat 5
Groningen
(0 50) 3139393

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624
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ook via de email (stuur een mailtje
aan onderstaand adres, dan krijgt u
bericht als er wat te melden valt).
Wilt u een onderwerp ol activiteit
via de website onder de aandacht
brengen? Bel 302 37 95 ol email
e.tolenaar@planet.nl

Op zaterdag 5 januari a.s. om
20.30 uur organiseert Huiskamercafét Jopjeeen "Niüoarsconcert" in
de Kloosterkerk in Thesinge.
Het aantal plaatsenisbeperkt, dus
reserveren is gewenst.
Kaarten (f 15.-/7 euro) zijn vanaf
heden bij café t Jopje verkrijgbaar:
tel. 050-302 30 45 ol via e-mail:
inlo@jopje.nl. Na alloop is hetcafé
geopend. Tot ziens op 5 januari!

Samen op de foto!
Het derde elftal van GEO werd onlangs door Bouwbedrijf Havenga uit
Garmerwolde indenieuwe kleren gezet. Zoalsvelen weten heeft delirma
Havenga een tijdje geleden het nieuwe clubhuis van de vereniging
neergezet; nu zijn ze bezig twee nieuwe kleedkamers aan de twee
bestaande te bouwen.
Natuurlijkzijn deHavenga'salom bekendinonze dorpen, maaropeen foto
zienwe ze niet gauw. Geheel rechts vader Havenga, links zoonPetermet
daarnaast de voetballende zoon Johan.
Het "gemiddeld boven de40" elftal wist meteen de eerste wedstrijd ineen
klinkende overwinning om te zetten. (Tekst + foto: Bertho Top)

• Posters,reproducties
& art-prints
• Aluminium & houten
wissellijsten
• Passe-partouts op maat
• Divers ophangsystemen
• Grote keuze
wenskaarten
.~ .o;
~
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Geopend:
di.cdo . en vr , van 11. 00 t ot 17.45 uu r

zate rdag van 10.30 to l 17.00 uur

Werkplaats:
Grasd ijkweg 8
Garmerwolde
Tel: (05 0) 5417517

Nijjoarsconcert!

Winkelcentrum
Lewenborg
Kajuit 282
050 - 5426699
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Kleigaten

•••

De opmerking in de vorige krant over vruchtbare klei die met zandgrond
werd vermengd, ontlokte Sieb-Klaas Iwema devolgende reactie:
"Kleigaten werden zuiver en alleen gebruikt om het eigen land teverbeteren. Afgetichelde grond ging naar de steenfabrieken.
Bij de boerderijen van Stoel, Hoving, Biobizz en die van ons waren
minimaalviergrotekleigaten. De grootstewasbijna eenhectaregroot;ook
de drie andere waren groter dan een halve hectare. Bij ons in Fledderbosch had je oorspronkelijk veengrond; aan de andere kant van het
Damsterdiep heb je klei. Je moet het zien als een soort ondergrondse
kleirug.
Vroeger ging jewel met een bootje
naar een eilandje middenin het kleigat. Je kon erookheel goed schaatsen. Zomers - als het droog was gooide je er een brandende lucifer
inen brandde deboelaf. Er groeide
dan vanzelf weer nieuw riet op. De
boeren hadden het graag willen
behouden.
Maar het waterschap kende nog
geen natuurwaarde : de boeren
moesten dekleigaten toten met het
midden schoonmaken. Anders deden zij het en dat kostte geld! Het
laatstegat isdefinitiefdichtgegooid
bij het uitbaggeren van het Damsterdiep. Erligt van alles in: van autowrakken tot slibgrond.
Aan het grondverschil, grasverschil
enJof hoogteverschil kun je vaak
nog wel zien waar het kleigat is
geweest.
Alsjewilde weten of het goede klei
was, nam je een flesje zoutzuur en
deed een druppeltje op de klei ...
Bruist het? Dan is er sprake van
goede klei. Bruisthet niet,dan ishet
geen goede klei. Waar het Eernskanaal is gekomen ...dat was niet
zo'n goede grond.
Heel vroeger liet men wel een boot
klei komen om de veengrond te
verbeteren. Maar ik heb nooit ge·

Zoekt U

hoord dat het met zandgrond werd
vermengd. Vanuit de stad Groningen gingen wel hele scheepsladingen met ontlasting het zand op."

Kerstmarkt Garmerwolde
Op zaterdag 15december zal ervanaf 13.00uur een kerstfair plaatsvinden aan deGeweideweg 11 te Garmerwolde.
Er zul len sfeer-artikelen en lekkernijen worden verkocht door o.a. de
AgriShop, de Rosarie, Hupsakee en de Plattelandsvrouwen. Een breed
assortiment van producten zal erworden aangeboden, want ook verschil·
lende hobbyisten uit Garmerwolde en omgeving zijn al druk bezig met de
voorbereidingen.
Voor dekinderen worden erspannende kerst- en winterverhalen voorgelezen. Op de boerenzolder gebeurt ook het een en ander: tussen de
hanenbalken zullen rederijkerskamer "Wester" en het "Gemengd Mannen
Koor Garmerwolde" dekerstsfeer op grote hoogte brengen.
Er is dus voor iedereen wat tebeleven indesfeervol ingerichte boerderij.
Janet Jansen Tel. 050-542 1251

OogMerk
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Eten intJopje
Op zaterdag 15 decembera.s.om
20.00 uur kunt u weer eten in t
Jopje. Rudy Noordenbos van De
Dijk zal een Indonesische rijsttafel
verzorgen, dieinbuffetvormgeserveerdwordt. Rijstdus,met detraditioneel verschillende bijgerechten
met vlees, vis, kip en groenten,
alles klaargemaakt met uitsluitend
verse kruiden! Een kippensoep
vooraf en koffie met spekkoek na,
maken deze rijsttafel compleet.
En dat alles slechts voor f 32,50!
Reserveren is gewenst! Tot ziens
op 15 december.
Huiskamercafé t Jopje
Kapel straat 1 - 9797 PJ Thesinge
tel. 050-302 30 45 - info@jopje.nl

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt- Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborq
Kajuit281 -9733CV Groningen - Tel./faxOSO-S490S49
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde :

HenkRemerie 050 - 5419630
Fotograaf Thesinge:

Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind -redactie

Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26. 050-541 53 35
Administratie:

Peta Joriens.
G.N. Schutterlaan 36,
9797 PC Thesinge, 050·302 38 96.

Rabobank Garmerwolde.
rek. nr. 32.07.05.749

Abonnementsgeld f 25,00 p.j.
(automatischeincasso f 20.-)
Postabonneesf 29.50 p.j.
Losse nummers f 2,Kop ij inleveren bij Dorpsweg
26 of G.N. Schutterlaan 16,
uiterlijk woensdag 12 december 19.00 uur, zo mogelijk
eerder.

Foto van de maand

Kerkdiensten

Halloween in Thesinge! Wie zitten er verborgen achter die enge maskers???(Foto: Wo/ter Karsijns)

2 december
10.00 uur Thesinge, ds. TImmerman/Bedum (onder voorbehoud)
9 december
10.00 uur Garmerwolde, ds. de
Jong/Hoogersmilde
16 december
10.00 uur Thesinge, ds. Kristensen/Usquert
23 december
10.00 uur Thesinge, ds. Slingerland/Sebaldeburen
24december (Kerstnachtdiensten)
20.30 uur Thesinge(Kloosterkerk),
ds. de Lange, m.m.v. "De Bazuin"
22.00 uur Garmerwolde, ds. TImmerman/Bedum m.m.v.de "Harmonie"
25 december (/ste Kerstdag)
10.00 uur Garmerwolde, ds. Mulder/Assen m.m.v.hetkoor "Lovende
Stemmen"
26 december (2de Kerstdag)
10.00 uur Thesinge, kindernevendienst
30 december
10.00 uur Thesinge, ds. de Boer/
Wartlum
31 december (Oudjaarsdienst)
19.30 uur Thesinge, dhr. Dijkstra!
Gasselternijveensemond
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JUIST DE KWALITEIT
EN DE SMAAK GEVEN
DE DOORSLAG
Ikhouvan lekker eten enbesteed dan ookveel tijd aan hetmaken
vaneen uitgebreide heerlijke maaltijd. Lekkere salades, smaakvollesauzen, verse groentes ennatuurlijk
een heerlijk stuk vlees. Omdat ik zeer
kritisch ben in de kwaliteit van mijn aankopen wisselde ik vaak van slager.
Tot ikeens opaanradenvaneenvriendinbijde
GROENE WEGslager binnenstapte.Daarwerd
ik vriendelijk geholpen en kreeg ik ook nog
antwoord op mijn vragen over de bereidingswijze van het vlees. Zij bieden daarnaast een
groot assortiment aan.Bovendien verkopenze
enkel eerste klas vlees. Voor mij geven juist de
kwaliteit en de smaak de doorslag.

Agenda
woensdag 12 december
De Leeuw; 19,45 uur: Kerstavond
m.m.v. Mevr. J. Annema (NBvP)
donderdag 13 december
De Leeuw:Kerstmiddag plus broodmaaltijd voor 55+, georganiseerd
door deVrouwenraad Garmerwolde
(opgave t/mdinsdag 4december bij
Trijn Havenga, tel. 050-541 64 25)
vrijdag 14 december
BuurhoeslTen Boer; 14.30 uur:
Kerstmiddag voor 50+ m.m.v. De
Spiekster Wichter (ANBO)
Clubhuis w GEO;20.00 uur: Kerstklaverjas
zaterdag 15 december
Geweideweg 11 ; vanaf 13.00 uur:
kerstfair
zondag 16 december
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Kerstconcert door Het Kleinkoor
o.l.v. Yvonne Treep (OSA)
woensdag 19 december
Kerkhörn; 10.00 uur: Kolliemorgen
Ons Trefpunt: Kerstmiddag plus
broodmaaltijd voor 55+, georganiseerd door de Vrouwenraad Thesinge (inl. Aukje Groothoff, tel. 302
1634)

Stoeldraaierstraat 35
Groningen 050· 3132453
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