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Laten wij duizend lofzangen zingen
Laten wij duizend lofzangen zingen. Dat is de titel van een lied datop een oktoberavond in Thesinge ten gehore wordt gebracht door het
koor "Lovende Stemmen". Zeer toepasselijk, want lofzangen zingen dat heeft deze zangvereniging wel gedaan! Vijftig jaar lang wekelijks
repeteren. Vijftigjaar lang regelmatigoptreden inkerken en ziekenhuizen. Dan kom jewelopduizendlofzangen,misschien wel inhetkwadraat.
Hoe hetbegon
Op21 juni 1952ishet koor
onder de naam "Lovende
Stemmen"opgericht. Eigenlijkishet koor nogouder. In
Thesinge waren twee koren.Beidemeteen ledentekort. Na een hele lange
avondpratenopdie bewustedatumbesloten dekoren
tefuseren enverdertegaan
onder de naam "Lovende
Stemmen". Het koor bestond toen uit maar liefst
veertig leden.Zoveel leden
zijn er later niet meer geweest.Hoewel. in1974,toen
eengedeeltevandekoorledenvan hetopgeheven Chr.
Geref. Koor erbij kwam,
waren er opeens weer 36
leden.Ineen kleindorpalsThesinge
isbij alleverenigingen hetledentaleen
heethangijzer.Ookbij "LovendeStemmen". De afgelopen periode is het
koor heel actief geweest om nieuwe
ledente vinden. Opdit momenttelthet
koor 19 leden.

Het jubilerende koor "LovendeStemmen". (Foto:WolterKarsijns)

Trouwe dirigenten
Opvallend isookdaterindievijftig jaat
maarvijf dirigentenzijngeweest.Dat
isheel weinig.Deeerstedirigent was
dhr. Nienhuis. Hij werd opgevolgd
doordhr. Vos,dietwintig jaarhel koor
dirigeerde. Tijdens zijn ziekte heeft
Trouwe leden
Nieuwe ledenvindenisdusmoeilijk. dhr. Bernardus het koor door een
Maar als ze eenmaal op het koor moeilijke periode heen geholpen.
zitten,gaan ze erniet zomaarvan af. Trouwens ooknu nog staat dhr.BerOpvallend isdateenaantal koorleden nardus klaar om dedirigent af en toe
al heel lang lid zijn van "Lovende tevervangen. Dhr.Ou Corbierkwam
Stemmen"; 35 jaar lidmaatschap is daarna en bleef 12112 jaar; daarna
eigenlijkalgewoon.Sommigen,zoals vond hij het wel mooi geweest. Zijn
de herenThomas deVries en Roelf opvolger was dhr. Kleefman; deze
Jansen, en mw. Joke Kalkwiek zijn klarinettislvan deJohan WillemFriso
zelfsal meerdan50 jaar lid van een Kapel heeft het koor vijf jaar onder
koor en hiervoor danook gehuldigd. ijzeren discipline gedirigeerd.Toenhij
Zijstapten in19740vernaar"Loven- stopte,washet moeilijk omeen nieudeStemmen".Zingenisduidelijkhun we dirigent te vinden. Derk Jan du
lusten hunleven,maardesfeerophet Corbierwildewel even helpen. En...
hij helpt nog steeds.
koor zal hieraan zeker bijdragen.

De repetities
In de jarenvijftig was hetdegewoonte
dat devrouwentijdens derepetities
breiden. Als de mannen oefenden,
breidendevrouwen. En alsdescpranen hun partij doornamen, tikten de
alten met hun pennen de maat. Tegenwoordig wordt de maat alleen
aangegevendoordedirigent. Dusom
ophet koortegaan, hoefjenietmeer
te kunnen breien ! Op demaandagavondwordt erheel watgezongen in
degrote zaal van Ons Trefpunt.lnoefenen, de puntjes op de i zetten, en
eenstukzingendateralgoed inzit ._.
het gaat achter elkaar door.
Twaalfjaargeleden ismen begonnen
de nieuwe koorstukken te nummeren. Roelf Jansen zei : "Als we bij
nummer 100 zijn, trakteer ik op gebak."Endat heeft hij gedaan. Nummer 147is momenteel aan deorde.

Numaar flinkdooroefenen,
want bij nummer 200 weer
gebak?
Tijdensde repetities is de
sfeertussendedirigent(ook
genoemdduoopieije)ende
koorleden erg ontspannen.
Opmerkingenvoor ingewijdenzoals:"Tutti,plutoworstjes,dames,jullieovergang is
niet goed", worden vaak
gemaakt.Hetslaatallemaal
op de zang van de koorleden die indeze geheimtaal
wordt aangeduid en qecorrigeerd. Renger de Vries
schijnteen specialist inar·ticu-Ieren te zijn. Derk Jan
begeleidt hetkoor tijdensde
repetitiesophethijgendhert.
Het vroegere harmonium
piepteenhijgdezodathetdeze benaming met ere heeft ontvangen. Het
vervangende orgel,een elektronisch
exemplaar zonder bijgeluiden, heeft
denaamgeërfd.
Rijk verleden
LovendeStemmen heefteenrijkverleden aan optredens en oonoerten
door deheleprovincie. Vroegerdeed
hetkoormee aan oonooursen.Omdat
niemand een autohad,gingenze op
defiets. Naar Groningen, Uithuizen,
Warffum, Stadskanaal of Appingedam. Vooral opdeterugweg werd er
luidkeels en vierstemmiggezongen.
Hetniveau lagindietijdhoog."LovendeStemmen"zongeerstindeEerste
afdeling. Later in de Ereafde!ing en
daarna in de afdeling Uitmuntend·
heid.lndeloop vande lijd deed men
niet meer mee aan oonooursen, de
voorbereiding kostte teveel tijd.Aan
dezangersdagen in de Ooslerpoort

werd nog wel meegedaan.Daarwerd
het koor beoordeeld op zaken als:
nuancering, homogeniteit, basismateriaal, horizontalelijnenen articulatie. Op zuiverheid. een woord dat
iedere leek begrijpt, kregen ze een
acht!Het koormaakteook eenradio
opname mee:drie-en-haf uur staan
voor20minuten uitzending.HeelThesingezat aan deradiogekluisterd!En
het sta-leed was gauw vergeten.
Het optreden opdetelevisiewas zo
massaal, erdedenzoveel koren aan
mee,dat de koorleden zichzelf bijde
uitzending niet meer terug konden
vinden.
AI33jaarlangdoethet koor meeaan
Rayonconcerten. Vier gemengde
koren enéénmannenkoor organiseren per toerbeurt één keerper jaar
een concert waaraan deze koren
meewerken.

Ondankseen rijk verledensteeds
geldtekort
Vijftig jaar "Lovende Stemmen", dat
betekentook vijftig jaarzorgen dat er
geld genoeg is. En zolang het koor
bestaat. heeft het geldtekort gehad.
Indejaren vijftig en zestigwerdener
afbeeldingen van emmertjes gespaard, die op Persil zeeppoeder
zaten. Wat zaldewasinThesinge in
die periodeschoongeweestzijn!Ook
werdenerkanneijes gespaard,dieop
pakken koffievan hetmerkBroekema
zaten.HeelThesingedronk natuurlijk
Broekema'skoffielEentijdlang kreeg
het koor subsidie. Toen die kraan
dichtgedraaidwerd, moest het koor
op een andere manieraan geld komen. De beroemde toiletpapieractie
werd bedacht. Een slim idee; wie
heeftergeentoiletpapiernodig.Deze
maand zijndekoorleden weerlangs
de deur geweest.

concert indeweek van hetoverlijden
van Prins Claus valt. wordt er een
moment stilteinacht genomen voordatwordtingezetmetdesamenzang:
"Komtnumetzangvan zoetetonen!",
begeleid door organist dhr. Gerard
Bernardus.

teken van dedirigent- tegelijkertijd
zitten. (Een overblijfsel van de beroepsmilitairedirigent?)

"Mannenkoor Leens" komt naar vorenen we mogen genieten van een
zestal prachtig gezongen liederen.
Ook ditkoor zingt verzorgd. Vaak is
Specialiteit
een mannenkoor eenbrijvan sonore
Daarna is het woord aan depresen- mannenstemmen.Echter, dit koor is
tatrice Irene Plaatsman. Met leuke heldervanklankkleur:deverschillenanekdotesoverdegeschiedenisvan de partijen van de hogetenoren tot
het koor. Dan presenteert"Lovende superfagebassenzijnduidelijkteonStemmen"zich onderleidingvan Dirk derscheiden.DaarnazingthetjubileJan duCorbier,meteenzestalliede- rendekoor nog enkeleliederen. Het
ren.Acappella,metpianobegeleiding laatste nummer voor de koffiewordt
van Mauricede Does.Elklied meteen gezamenlijk uitgevoerd. Indrukwekeigenkarakter. De Nederlandse tek- kendzoveelstemmen diesamen een
sten van degeestelijke liederen zijn mooi lied "Hemelse Vader"uitvoeren.
goed tevolgen,wordenverzorgd uitgevoerd en - ook niet onbelangrijk · Na de koffie is het woord aan Ou
klinken zuiver enharmonieus. Hetin Corbier.Hij studeert met alle aanwede moedertaal zingen isdespecialiteit zigendecanon "RozenFraFruun"in,
van het koor.Een overstap naar een dievijfminuten laterdoor het kerkge·
Duitse tekstvanJ.S.Bach isduidelijk bouw schalt. "Mannenkoor Leens"
mindervan kwaliteit. Na hetoptreden laatdaarna een aantal opera-achtige
verlaat hetkoor hetpodium,blijfteven liederen horen van componistenals
staan indebankenen çaat - naeen Verdi, Schubert en Wagner. "Loven-

deStemmen" sluit afmet een aantal
wereldlijke liederen. Bij het Grunneger laidje "Ain boer wol noar zien
noaber tou" wordt het verhaal beeldend uitgevoerd door boer Roelf
Koopman, vrouw Cobyvan Huis en
noaberSyboltOudman.Na hetdankwoordvandhr. Zijlema,waarbijdegenendiemeegewerkt hebben tot het
welslagen van deze avond met een
bloemetje wordenverrast.wordtnog.
maals het gezamenlijk nummer gezongen.
En dan is het echt afgelopen. Ieder
gaal zijnslhaars weegs met de nog
nazingende melodieën inhet hoofd.
Het koor oefentelke maandagavond
van20.00-22.00 uur inOns Trefpunt
teThesinge. En zoalsaleerder vermeid: In een koorzingen isleuk, ontspannend en nieuwe ledenzijnzeer
welkom!
Roelie Karsijns-Schievink

Bronnen:
itene Plaatsman,Jannie Koopman

Cash Service Rabobank in de AgriShop
Naaraanleidingvan het artikel in de G&T vanoktober over desluiting van deRabobank in Garmerwolde
per 1 januari aanstaande zijn er enkele vragen bij de redactie binnengekomen.
Deze vragen gingen voornamelijk
overdeCash Service van deRabobank die vanaf t januari 2003 zal
starten in de AgriShop van Simon
Spanninga. Dorpsweg 1inGarmerwolde.De vragenvormden eenaanleidingombijSimon endeRabobank
nogevenprecies teinformeren hoe
één en andergaat lopen.

verleend tijdens de openingstijden
van deAgriShop.Dat isvandinsdag
toten met zaterdag vanafnegenuur
'sochtendstothalfzeven'savonds;
zaterdagstol vijf uur.)

moeten deeisen zijn? Moet er een
pinautomaat binnen drie of binnen
tien kilometeraanwezig zijn?Ofmoet
debevolkingsdichtheid een maatstaf
worden? Bijvoorbeeld één automaat per vijf- of tienduizend inwoWaarom geen pinautomaat, zult
ners? Dit soort vragen komt inveru zich afvragen?
kiezingstijd altijdweer naar boven.
Het antwoordis eenvoudig:dat kan Maar zodra deverkiezingen achter
Vijftigjaar "LovendeStemmen", een
niet uit! Een pinautomaat kost per de rug zijn, wordt het snel weer stil.
concert waard
Vanaf 1 januari 2003 kan iedereen jaaromstreeks 40.000 Euro aan ex- Want dan komt de vraag: "Is dit
Aan hetjubileumwordt aandachtbe- die een pinpasje heeft contant geld ploitatie. Op basis van het aantal werkelijkeenprobleemT Envervolsteed door een concert tegeven.Op opnemen indeAgriShop (maximum pinnersdatnu gebruikmaakt vande gens: "Wie gaat datbetalenT
12 oktober verzorgt het koor samen 200 Euro). Deze zogenaamde cash automaatinGarmerwolde kostditde
met"MannenkoorLeens"een avond- service wordt uaangeboden doorde Rabobank tien tot vijftien Euro per
Henk Vliem
vullend programma. Het Gerefor- AgriShop incombinatie met deRa- transactie.Datisveelteveel.volgens
meerd kerkgebouw in Thesinge is bobank. Natuurlijk heeftde Rabobank de maatstaven van de Rabobank.
feestelijk
versierd
met liever datdeze serviceverlening al- Voor zogenaamde marginaherfstbloemarrangementen,gemaakt leen voor Rabobankrekening- le gebieden heeft de Habodoor Ina van Zanten-Beekrnan die houders zou gelden. maar Simon bank Nederland wel een spe.,.
zich even weer konuitleven in haar Spanninga kan • zoals hij aangaf - ciaal potje gevormd voor de ~
oude beroep. De koorleden en de geen onderscheid gaan maken bin- plaatsing van pinautomaten,
dirigent dragen allemaal een cors- nenzijnklantenkringtussenhouders maar zelfs aan die norage; extra feestelijk op de overwe- vanRabobankpasjesenpasjesvan men voldoet Garmerwol·
gend zwarte kledij, door sommigen anderebanken.Overigensmoethier de enOmstrekenniet.
opgefleurdmet eenrood accent. De welevenopgemerkt wordendatdeze
voorzitter, Willem Zijlema, heet de cashservice voor unietautomatisch Kan dat allemaal zo maar,zult u
aanwezigen welkom.Enhijpraat niet inhoudt dat u in de AgriShop ook zich afvragen?Isergeen welje
tegen stoelen of banken. De kerkis inkopen moet doen: de Rabobank dat eist dat er een pinautogoed gevuldmeI toeschouwers ; sa· betaalt Simon voordeze servicever- maatindebuurt moetzijn ?
men met het dertig leden tellende lening een kleine vergoeding per Nee, zo'n wetje is er niet.
gastkoor,hun dirigent Rinije teWies transactie.
Want wie moet die pinautoen de pianistJan deRoos. Omdathet (Dezeservice wordt natuurlijkalleen maten dan gaan betalen en wat
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VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

Gediplomeerd
schoen hersteller

VAN DIJKEN
Autoschade

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer 050 ·3021494

VAN 81een's
5AKKEQIJ
H. Weslerslraal18 Ten Boer 050·3021227

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Wolte rsum

Tel. 050 - 3021796

Voor:
DumperwerkzIJamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooi enstro staan
wijaltijd vooruklaar.

TOMMY

Dorpshuis

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.
Behandelingvolgens afspraak.
Teve ns verkoopvan
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verzorgingsartikelen
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Garmerwolde
V 050·5421615

Lageweg20
9798 TGGarmerwolde
Telefoon050-541861 0

A'\ee,b ell1" Clke " ij
éel'lij k H oe,t V O ,1=,
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's zaterdags geopend (10-17 uur)
Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde
Tel. 050 - 5494580 - Fax 5494579

"DE LEEUW"
Voor uw:

Brui loften
Feesten
Recepties
Ve rgaderingen
Za lenve rhu ur

Oude Rijksweg 6

Gannerwolde
050 - 5416244
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Japanse avond bij de NBvP
Woensdagavond 2november wanen weonsineen anderewereld. De
grote zaal van dorpshuis "De Leeuw" is behangen met lange felgekleurdegewaden ... De dames Mulder en deGroot zullen onsheteen
en ander verlellen over het leven van deJapanse vrouw.
Het begint algoed!Debeide dames
openen de avond op verrassende
wijzeals Akiko enJoshi.Akiko isthuis
opgevoed; zij kangoed kokenen is
zeer bedreven inikabanaen origami.
Joshi heeftgestudeerd. Deonderdanige Akiko serveertgroene thee. In
een herfstkom. bestemd voor specialegelegenheden...
In Japan worden huwelijken gearrangeerd.Deeerste keer drinkenze
alleeneenkopjethee. Hetbeoogde
paar ontmoet elkaardrie keer; dan
moetenzeweten ofze elkaarwillen
huwen of niet.
Nederland en Japan hebben al 400
jaar connecties;waarvande eerste
250jaar deNederlanders als enige
buitenlandersJapanmochten betreden. Japannerszijn heelleergierig:
het kompas,de thermometer,barometer, koepokken, staaroperatie ...
zelfs de dijken bouwen hebben wij
hen overgebracht. Moesten onze
voorvaderennogeenlange gevaarlijke zeereis ondernemen, tegenwoordigben je erin slechts 14 uur
vliegen.
Hetland zelf
Japan is een uitgestrekt land. De
noord- en zuidpuntliggen 3000 km
uit elkaar! Het zuidenkent eensubtropisch klimaat; naar het noorden
vind jeeen steeds kalerlandschap.
7(1'10 van Japanbestaatuit hele steile
bergen;erblijftslechts 30%over om
tebewonen. 130Miljoen Japanners
wonen op een klein stukje grond:
zonder tuin, de huizen op elkaar ...
Degrond iser verschrikkelijk duur!
Door een grotescheurindeaardbodem zijnerveelaardbevingen.Daardoor leven de mensen er in grote
angst'onrust:wanneer bij mij?
Destedenzien grijs van smog enstof.
In hetvoorjaartrekken deJapanners
de bergen (in het zuiden) in om te
genieten van debloeiende kersenen pruimenbomen.Ze spreiden hun
kleedjeenkijkennaardie bloesem ...
en genieten ...Ze horen niets, zien
alleen diebloesem:"horen"de stilte.
En drinken groenetheeomwakker
teblijven.
De belangrijkste godsdienst is het
boeddhisme. Boeddha staat boven
denatuurenboven hen.In iederhuis
vind je een klein boeddhahoekje.
Japannerszijnheelbijgelovigenzijn
ervanovertuigddat ereen tunnel is
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ingestort door boze geesten uit de
bergen.
De kleding
In het dagelijkse leven dragen ze
heelmoderne kleding. Maar de Japanners houdenvastaan huneigen
traditiesenbijbelangrijke gebeurtenissen komen de kimono's weer te
voorschijn. Vooréénkimono hebje
eenrol stofvan tien meternodig!De
véél telangegewaden- met aan de
onderkant een dikke gewatteerde
rand - worden bij elkaar gehouden
dooreenvijfmeter langeobi. Aande
voorkant zit karton, aan de achterkantkomt eeningewikkelde strik.
Japannershebbengeenkasten;de
kimono's liggenineen hoekje inde
kamer. De motiefjes hebben stuk
voor stuk een diepere betekenis:
kersenbloesemwijstopvergankelijk·
heid, lotus betekent wijsheid. Bamboe isheelsterk,houdt zich staande
onder moeilijke omstandigheden.
Een esdoornblad verwijst naar de
herfst en een dennenboom staat
voor duurzaamheid. Een schildpadmotief brengt duizend jaar leven,
geluken gezondheid...
De wat oudere vrouwen dragen
donkere dessins. Dejonge meid heeft
langemouwen;moederdraagtkorte
mouwen: ermoet gewerkt worden!
In een stukjedichtemouwisplaats
voor een beursje/zakdoek. Eronder
zitook een kimono;de keizerindroeg
soms wel twaalf lagen ! Door al die
lagen isde busteende taille weg,het
isallemaaléén rechtelijn.Alleende
nekisbloot;daar houdtdeJapanner
welvan.
DeJapansevrouwendragen "kiompjes"(van stof.hout,plasticofleer)om
meetedribbelen.TruustenCateen
Trijn van der Kooi worden omgetoverd totJapansevrouwenen dribbelen-ondergrotehilariteit -al buigend
doorde zaal.
Volgzaam
Bruidskimono'szijntehuurvoor 1500
guldenper uurenworden gedragen
op een houderopderug.Demooiste
kant isde achterkant. Op detrouwdagworden maarliefst drie verschillendekimono'sgedragen :éénvoor
de morgen naar de priester, één
voor 'smiddagsen één voor 'savonds
uit.
Het levenvandevrouwstaat op de
rug:

- na een week of veertien dagen zaam tezijn.Alle kinderenkrijgen een
vallen de blaadjesaf
klassecijfer:nummer 1isdeknapste.
-pioenroos staatvoormoederschap, En pasop vooroencurrentie! Om een
jebloeit op
hoger nummer tekrijgen, volgen ze
. bamboe groeit overal en is heel zelfs tot laat in deavond bijles! De
sterk; houdt zich staande onder achterste wordt van school gestuurd
moeilijke omstandigheden. Veel en gaat naar de fabriekom zolen te
moois is er niet aan. maar het is plakken. Hun hele leven bestaat uit
praktisch, je kunt het overal voor aanpassen, meedoen, naar de fa·
gebruiken. Na moeilijke tijdenkomt briek ... Mondje dicht! Moeder doet
ze weerovereind.
de kinderen, vader desociale oenDe man is alles, de vrouw tweede tacten. Ook alwordt hetnog zo laat,
garnituur;met haarzoornle,destam- jedoet wat de baas zegt.
houder,opde rug.De helewereld is Agressief zijn ze wel: judo, karate,
denken aan de orde ende regels.Uit kendo ... dat soort Japanse vechtrespect voordeoudere magde jon- sporten.
gere GEENNEEzeggen.
Vanaf drie jaar gaan de kinderen Een boeiendeavond...helismuisstil!
naarschoolendragen hetzelfdejurk- MaarikbenblijdatikgeenJapanner
je. Ze moeten het antwoord uit het ben ...
hoofdleren,hoevenniet zelftedenken. Hier leert men de jeugd volgHillieRamaker-Tepper

Sint Maarten
Een regenachtige avond op maandag 11 november 2002 in Thesinge!
V.l.n.r. Lotti van Zwol, DariaJurkowska, Maqan Veldman en Tineke Veldman. (Foto: l uae Kol)

Stiefbeen enzoon
BIEDT TE KOOP AAN:
Tuingereedschap
Hardhouten banken... € 65,Antieke kasten en banken
Stoelen en tafels
4000stuks
Horeca accessoires
Wasbakken en WC's
Kranen etc.
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TE KOOP GEVRAAGD:
Stripboeken voor eengoede prijs
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Stiefbeen enzoon
Ulgersmaweg141- 913 1RRGroni ngen
tel. 050-549291 3- Fax05 0-5491660
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Huishoudelijke artikelen. Bankstellen al vanar € 349,• Speel~oed • Toilet- en Cadeau-artikelen • Videobanden 240 minuten € 3,- • Aardewerkfponelein voor
minder dan de halve prijs
UI~enmawe~

14 - 9731 SS

6ronin~en

- (050) 549 00 70

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

Electra
Gas
Water
C.V

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

• Zink
• Dakbedekking

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

NIJDAM
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Gron ingen
(tegenover wijk Lewenborg)

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

050-3010735
0598-393504

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

Telefoon (050) 549 07 89 - Fax (050) 54 1 575 1
www.nijdam .nl

VAN

I
I
I
I
I
I
I

TOT

IDEE
DRUKWERK
- - -- --- - -1- - -- - --I

VORMGEVING
: • DRUKKERIJ

~~~Ç;~kf8 I 0

Om dagelijks van te smullen!

I•
I
I
I

UITGEVERIJ
Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
(050) 3021715
info@bluem ule.nl

Kijk voor foto's van de intocht van Sint Nicolaas op:
www.garmerwolde.net
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Oude tijden herleven!
Eind zestiger jaren. Thesinge, een dorp met veel opgroeiende
babyboomers. En de opmars van de popmuziek. In het weekend is
er niets te beleven. Een aantal jongeren zit rond het bed van
brekebeentje Jan Boer en praat over dit onderwerp.
De jeugdsoos Puffenstuf wordt geboren. Dekerkenraadgeefttoestem·
ming om in het Trefpunt bijeen te
komen.Deeerste discoavondwordt
een succes: dertig jongens en meiden komen erop af. Defaam groeit
snel en uit de wijde omtrek komen
jongeren opde disco af. Methoogteendieptepunten.Af en toe wordt de
aantrekkingskracht van de disco zo
groot dat het bezoekersaantal de
tweehonderdoverschrijdt. Endatleidt
onherroepelijktotproblemen.Totop
heden isdat het geval, wantdehuidigeFirst Move kampt ook met deze
perikelen.
In hetalgemeen kijken denu veelal
veertigers meteen gevoel vanheim-

Telefoon

06· 5461 10 91
Dagelijksgeopend van:
Dinsdag tlm zaterdag
van 10.30 tot 18.00 uur
Zondag
van 13.00 tot 18.00 uur

wee terug op de tijdvan Puffenstuf.
De tijd waarin de hele wereld nog
bestonduit hetdorp, de school en de
vriendenkring.Veelverkeringenzijn
ontstaanopdezezaterdagavonden.
Echter,zoenen indezaalwasuitden
boze. Hierop werd goed toegezien.
De discoavond werd rond kwart voor
elf afgeslotenen het licht ging weer
feller schijnen.Achterde voormalige
kleuterschoolisdoor heelwat stelletjes na afloopvan de disco gezoend.
"Verder ging het niet," vertelt een
toenmalige hevig verliefde tiener.
Alhoewel, tijdens het slowdansen
haakten hun,indie tijdgrote,gespen
in elkaar en moest het paar zich
blozend van elkaar verwijderen. Ze
zijntrouwens alweer heel wat jaren
getrouwd en hebben samen drie
tienerzonen. (De tiener van toen is
nu een gerenommeerdredactielid.)

J

,

.

De "oprichters "van Puffenstuf; v.J.n.r.Jan Boer,AmoldZuur, Peter Heide·
ma, Bert Ridder en Kees vanZanten. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Kees vanzantenen Peter Heidema
fungeren beurtelings als diskjockey.
Kees heeft een duidelijke voorkeur
voor de soulmuziek. De originele
singletjes en piek-ups zorgen voor
een wat omfloerste muziekklank.De
sing le~es zijntoentertijdletterlijkgrijs
gedraaid ende kwaliteit van deook
nog originelegeluidsboxenisinvergelijking met de huidige normen niet
geweldig. Toch zorgt het voor de
juiste sfeer en er wordt weer naar
hartelust slow-gedanst. Eénpaartje
verdwijntzelfs achter de gordijnen;
hun intimiteitwordt met harde hand
verstoord doorde andere aanwezigen.

Dejongeren zullen zich vastdeogen
hebbenuitgekeken.AIdieove~arige
pubersschuifelendopdedansvloer,
denkenddat zenogveertienzijn.
Afen toe wordt erook zeventigerjaren muziek gedraaid van hedendaagse cd-kwaliteit door o.a. Sake
Heidema,dezoon vanééndertoenmalige diskjockeys.

Om een uur of half twee gaat het
grote licht weer aan. De eindtune
wordt gedraaid en het is weer gewoon 2002. De oren en benen van
Inmiddels is het alweer zo'n dertig
de aanwezigen hebben dat al een
jaar geleden dat Puffenstuf werd
poosje lalenmerken. Jewordtouder,
geboren. Aanleiding voor een nospapa!Inhuize Heidemawileen uurtalgische blik inhetverleden:Puffentjelater de thuiskomende gast zich
stuf op zaterdagavond 2 november De jeugd van tegenwoordig zorgt stilletjes naar de echtelijke sponde
2002.De bezoekers komen van hein- goed voor de "oudies", Ze hebben begeven. De indeweg staande strijkde en verre. In Kampen gaat op de bardienst. De prijzen van de con- plankverhindert dit.Vroegerwas dit
desbetreffende zaterdagochtend sumpties zijn anno 2002 in euro's. de krakende traptrede of depiepenvroeg detelefoon: "Gajemee naar Het is nietmeer mogelijk omzoals devoordeur,diedetelate thuiskomst
PuffenstufT Deverbaasde gebelde vroeger voor vijf gulden dronken te verried. Is er iets veranderd?
is meteen enthousiast en vertrekt worden. Toen werd men van vijf
spoorslags naarhet Groningse The- pilsjes al behoorlijkaangeschoten!
Roe/ie Karsijns
singe. Rond detijdwaarop vroeger
de avond werd afgesloten met een
vaste tune van de Shadows begint
heITrefpuntvoltelopen.Blikken van
herkenningenopmerkingen als:"Wat
isdiegrijs,kaalofdikkergeworden."

Wist-u-dat

Oliebollen

•••

• de dames van de NBvP afdeling Garmerwolde op zaterdag 7
december weer van 10.00 tot 16.00 uur met hun "kniepertjes" bij
Intratuin staan? Dekniepertjes worden uiteraard terplekke gebakken,
maar om aan de grote vraag te kunnen voldoen wordt er ook veel
thuiswerkverricht.
• iemand elkemorgen alheelvroeg eenfles melkleeg drinktendaarna
delege fles inhetbushokjeaan deRijksweg gooit?En datterwijlop nog
geen halve meterafstand een prullenbak staal!

Lekker de lekkerste !

------~.~-----~

KWALITEITSVLEES VAN

Let op!

SCHOTSE HOOGLANDERS "

t/m 31 december stad plaats

Winsum (dorpsplein)
Haren (Rijksstraatweg)

06 54944004
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• smakelijk produkt uitnatuurgebied
'
' ." \ .
• rechtstreeks van producent
;'1:~',;~.:l,';·.;, J
• diepvriesklaarbezorgd
. x: " ~' ~1 . .
Bel voor folder 4042027 (Westerbroek)
'
.
of ga naar www.zuidlaardermeer.netlberens
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Reconstructie Kern Thesinge
Fase 1

Agenda

• tlm 22 december
Abbemaar; Expositie van Annemarie Wijffels:werken ingemengde technieken, en Jaap Verhoeven: objecten (glas en keramiek) en raku vazen. (Geopend opvrijdag, zaterdag
Eindoktoberheeft Koop Tjuchem de
en zondag van 13.00-17.00 uur; en
laatste hand gelegd aan de werkop afspraak)
zaamheden indekern van Thesinge.
Deze hielden hoofdzakelijk in: het
• woensdag 11 december
leggen van riolering indeKapel- en
De Leeuw; 20.00 uur: Dia-lezing
deHavenstraat, het asfaltverwijdeover de Baltische Staten door dhr.
Doornbos uit Haren. (Landbouwren en vervangen door gebakken
vereniging;gasten zijnwelkom)
klinkers en hethaventjerevitaliseren.
Het resultaat iszichtbaaren hopelijk
• zaterdag 14december
naar iederswens.Mocht ertoch nog
t Jopje;20.30 uur:Optreden van het
trioStowaway uitAppingedam met
wat zijn,geeftuhet dan dooraande
GemeenteofdeDorpsverenigingen
shanties,sea-en riversongs.Recht
misschien kunnen we uw suggesties
voorz'nraapen acapella gezongen.
ofopmerkingennog verwerken in de
Info & reserveren : 050-302 30 45
tweedefase.
• dinsdag 17december
De Leeuw; 14.30 uur: Kerstmiddag
Archeologie
Het vernieuwde straatbeeld vande Thesinger haven.(Foto: WolterKarsijns) plus broodmaaltijd voor 55+, georganiseerd door de Vrouwenraad
Omdat zich inde kern vanThesinge
vroeger het kloosterterreinbevond, permanent geëxposeerd kan wor- dezesubsidietoegekendwordt,zuI- Garmerwolde. Aanmelden Vm zawas dekans grootdat werestanten den inThesinge.Dekans datditook lenwe uverderhierover informeren. terdag 7 december bij Trijn Havenga, tel. 050-541 64 25
va n het klooster tegen zouden ko- daadwerkelijkzalgebeurenisredemen. We vonden inderdaad alsnel lijk groot, maar pas nadat fase 2 Bedankt bewoners
• woensdag 18december
fu ndatieresten van een groot ge- afgerond is zal hier meer duidelijk- Alslaatstewil ikgraagdebewoners DeLeeuw; 20.00uur: Kerstavondbij
bouw, eenleerlooierij,kogels,schoe- heidover komen.
bedankenvoordegeweldige mede- deNBvP
nen, glas in lood etc., etc. Er is al
werking diewe kregenvaniedereen • donderdag 19december
gevraagd waterzoal gevonden isen Website
en metnameSusandeSmidt voorde Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
waardit dan blijft, echter deuitwer- Wij hebbentijdensdewerkzaamhe- hapjes ensapjes die door haarwer- • vrijdag 20 december
kingo.a. indevormvan rapportage denvan fase 1steeds de standvan denrondgedeeld.Ookdevrijwilligers Buurhoes/Ten Boer; 14.00 uur:
wordt gecombineerd met de vond- zaken mettekstenfoto'sweergege- van de Cultuur-historische werk- Kerstmiddag voor 50+ m.m.v. Fré
sten diewevolgend jaar bijdevol- ven opdewebsitewww.tenboer.nl. groep die niet terugdeinsden voor Schreiber(ANBO;ookniet-ledenzijn
gendefase naar verwachtingzullen Dezeinformatieisnogsteedstezien het 'neuzen'inde vetteklei verdienen welkom)
aantreffen. In principe worden alle op dewebsite bij het onderdeel 're- een grotepluim.
• zaterdag 21 december
vondsten door de Rijksdienst voor constructies'.
Dehoop isdatfase2,dieindelente De Leeuw; Midwinterfeest
het Oudheidkundig Bodemondervolgend jaarvan startzalgaan,netzo • zondag 22 december
zoek (ROB) opgeslagen inspeciaal Subsidie
zal gaan verlopen alsdezefase.
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
daarvoor bestemde depots.
Medio mei 2002 is voor de reconhet Nonet Musica Son o.l.v. Cas
U kunt erzeker van zijndat wij als structie subsidieaangevraagd inhet
A.J. Drost Straatman zingt romantische werGemeente ervoorpleiten datinied er kader van het plattelandsontwikkeCoördinatorBeheer ken en Nederlandse kerstliederen.
gevaleengedeelte vandevondsten lingprogramma Nederland. Zodra
vande Gemeente Ten Boer (OSA)

Graag voldoe ik aan het verzoek van de redactie van de GT·Express om u te informeren over de
reconstructiewerkzaamheden in de oude kern van Thesinge. Als directievoerder ben ik het eerste
aanspreekpunt voor zowel uitvoering als het financiële gedeelte van deze reconstructie.

Drogisterij - Parfumerie
Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen 050 - 5410508

creatief
centrum

~

~

.

-c

Stoeldraaierstraat35
Groningen 050· 3132453

-+-~B....-.U__
RINGA

sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garm erwolde
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673
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oonsistoriekamer. Later werd Kerkhörn gebruikt alsruimte.

Soosmiddag inGarmerwolde. "Rummicub"is eenserieuze zaak!
(Foto: Henk Remerie)

Soos van Garmerwolde
Garmerwolde heeft een soos. Bij veel oudere mensen wel bekend
misschien, maar bij veel jongeren niet.Wat is heteigenlijk, hoeis het
ontstaan en heeft het nog een reden tot bestaan?

De geschiedenis
Beginjarenzeventig werd erinTen
Boer een bejaardensoos opgericht.
Een aantal leden van dePlattelandsvrouwen afdeling Garmerwolde bedacht dat zoiets ook wel inGarmerwalde kon en onder leidingvan Hillie
SCholma werd hetinitiatiefgenomen
om een "Soos' opte richten. Twee
toenmalige bestuursleden van de
Plattelandsvrouwen.tewetenJanna
Hazeveld en mevrouw Ellérie, zijn
naar Ten Beer geweest om tekijken
hoe alles daar inz'nwerk ging. Alras
werd besloten dat het in Garmerwalde ook maar door moest gaan.
Deoprichterswaren SimonVeninga
en JannaHazeveld.Als ruimte werd
gekozen voor het Groene Kruisgebouw (de huidigewoningvan defam.
Verbree).

Wat was het doel van de "Soos·?
Indejaren 70 was ernog niet veel te
doen indeomgeving ennog lang niet
iedereenhad een auto. De gezelligheid werd wat meer in het dorp gezocht en voor debejaarden was er
nog maarweinigvertier.Hetdoel van
de "Soos' was om regelmatig een
gezellige middag te organiserenmet
spelleljes.
Als ereenbijeenkomst werd gehouden,moest deruimteeerst ontruimd
worden, dat wil zeggen: er was in
dezelfde ruimte een oonsultatiebureau. En alsdebijeenkomst afgelopen was. moest dekamer natuurlijk
weer ingericht worden.
Op een gegeven moment werd het
Groene Kruis gebouw verkocht en
moest er naar een nieuwe locatie
worden uitgekeken. Dat werd een

Heinder
vld Veen

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890
24 uurs-dienet

,

Voor bedrij ven en partic ulier
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way· prof. aluminium
steçe re. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon
050· 3024833
B.g.g.
050 - 3022689
Fa x
050 - 3024834
Mobiel
06 • 51581046
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Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

~
PETER

KUIL

Aantal leden
In het begin was er een grote opkomst.maarhetbegint een stuk minder teworden. Tegenwoordig zijn er
maarzeven mensen meer lid. Er is
één keer per 14 dagen een55+ bijeenkomstwaargekaart engerummicubtwordt.Hetbegintom twee uuren
eindigt rond deklokvan vijf.
De gemeente TenBoerverleentsubsidieaandeclub voordehuurenvoor
derest wordt ereen kleine bijdrage
gevraagd voor koffie enthee en afen
toewat lekkers.
De redenvanhet verminderde ledenaantal iswaarschijnlijk toteen aantal
punten terug tevoeren. Tegenwoor-

Hetzouweljammerzijn alshetophield
tebestaan,wanteen aantal mensen
beleeft er nog veel plezier aan. Dus
Garmerwolders, als jevan gezelligheidhoudtenjebent55jaarofouder,
word dan lid vande"Soos"!Eris één
keer per 14 dagen opdedinsdag een
bijeenkomstin Kerkhörnvan 14.ootot
17.00uur;deeerstvolgende datum is
10 december. Men kan zich opgeven
bij Willie Rozema, depenningmeester; haar adres is: W.F. Hildebrandstraat21.
Delta van derMolen

Garmerwolde
vergadert •••
Op de Najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde d.d. 13november jl. zijn 60personen aanwezig. Uiteraard
wordtuitgebreid terug gekeken opdereünie van deOBS. Een school
vooreen dorpalsGarmerwoldeiseen basisvoorziening,diekoste wat
kost in stand moet worden gehouden. Het boek, defoto's ende COrom zijn ter plekke verkrijgbaar; evenals de nieuwe dorpsgids van
Garmerwolde.
Ook deopruimactievanhet kerkhof
was eensucces:maar liefst 40 dorpelingen hebben meegeholpen!
Waarvoor onze hartelijkedank!
Het Oranjecomité kijkt met voldoening terug ophét huwelijkvan2002:
02-02-2002. De geplande fietstocht
op30 apriliswegens slecht weer niet
doorgegaan.GEO heefteen sponsorovereenkomst gesloten met defirma SwissCombi.

Eenheethangijzerblijktdeabominabele toestand van de W.F. Hildebrandstraatende L. V.d.Veenstraat.
Is het wel verantwoord dat de
reoonstructiewerkzaamheden worden doorgeschoven naar2005? De
kelders engarages lopenvol bijhevigeregenvalende grotegaten inhet
wegdekvrágen om ongelukken!Door
het uitbreidingsplan ontstaan nog
meer problemen ... Er wordt zelfs
geopperd dat we beter uit waren

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.I . gediplomeerd

Examentraining
per computer

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-54 13045)

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.

'i,#':IIH'U11i#i l 'Jli J
Noorddijkerw eg 13
9734 AS Gron ingen
Telefoon (050 ) 542 18 90
Fax
(050) 542 37 78

dig isiedereen mobieler en erisveel
meer te doen dan 30 jaar geleden.
Misschien iserook een zekere mate
van onbekendheid bij de bewoners
van Garmerwolde.

Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905

worden vrijdagavond thuis
gebracht
Tevens:
Suede -rein iging
stoppage en
kled ingreparatie

GOED VOOR UW GOED

geweest bij deStad !In 1988/89was
erweinigdraagvlak,maarhoe zitdat
nu? Eris veelveranderd ."
Dorpsbelangenheeftdeverkeerssituatie bij deschool reedsaangekaart
bijdeGemeente:vóór het eindevan
het jaar krijgen ze reactie.

Omgevingsp/an Garmerwolde
Morgen komen de mensenvan Landschapsbeheer naar Garmerwolde
om tebekijken wat demogelijkheden
zijn. Ook mensen met kleine erven
kunnen mee onder één noemer.
Uiteraard wordendehoekjes in het
dorp (pleintje Koningsheert, deentree vanhet dorp en het driehoekje
bij de Oude Rijksweg) meegenomen. DefamilieBouchier heeft een
acuut probleem:door deafgelopen
storm staan een aantal bomen op
omwaaien !
Een volgend belangrijk punt is: De
Jeugd,
De Voorjaarsactiviteiten (foto workshop, brommersleuteldagen streetdance) zijn goed verlopen, In het
najaarwerken 11jonge Garmerwoldersindeleeftijdvan 12 tlm 18jaar
met rederijkerskamer 'Wester"aan
deopvoering vaneentoneelstuk.
Dé wens van de jongeren is een
JeugdOntmoetingsPlaats, (Zie verslag elders.)Na de nodige uitleg door
de jeu9d melden zich geen tegenstanders, Carel Hazeveld stelt zich
spontaan beschikbaar om mee te
helpen;mevr.Starbiedt destam van
eeneikenboom aan.Ergaatzogauw
mogelijk een concreet plan richting
Gemeente, Hopelijk is de JOP het
volgendvoorjaargereed,Landschapsbeheer helpt bij debeplanting.

Ontwerpwedstrijd 'Kern metpit"
Veel mensen vindendat we teweinig
ontmoetingsplekjes hebben in het
dorp, plekjes waar wandelaars en

Adminin ratie-

Ritserna

fietsers kunnen rusten.DeKoninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij
heefteenwedstrijduitgeschrevenom
deleefbaarheiddoor zelfwerkzaamheid te vergroten. Wij zijn genomineerd om meetemogendoenaande
wedstrijd. Ontwerpeencreatief plan
voor eenbuitenbankje enlof bedenk
een plekje waar ze moeten staan!
Vóór juli moethet plan zijnafgerond,
(Er moet natuurlijk geen water op
blijvenstaan en kinderenmoetenzich
er niet aan kunnen bezeren.) De
hoofdprijs is:Eeuwigeroem! (Naamsvermeldingophet bankje.)

Tuinkeuring
De prijzen voor de Zomertuinen •
mede beschikbaar gesteld door de
AgriShop- zijngevallen op:
1. Geweideweg 8 (Strootman): 2.
W.F, Hildebrandstraat 22 (Mieke
Welling); 3. Oude Rijksweg 29(Vera
Beers en Luuk van Schaick) en 4,
Grasdijkweg 11 (Anouschka en Henk
Tuinerna),
Op maandag 16 decembervindt de
keuringinkerstsfeer plaats.

financiële
admin istratie
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
G.N. Schunerlaan 46
9797 PC Th esinge
relefoon
(050) 302 13 19
fax
(050) 302 I 1 82
mobiel
06 5 1533772

De Sees in Thesinge
Elke woensdagmiddag is er vooroudere dorpsgenoten gelegenheid
om elkaar in het dorp te ontmoeten. En dus gebeurt dit heel
toepasselijk in "OnsTrefpunt". De berichten dathetnietzogoed gaat
met deze Soos laten bij deG&Teen belletje rinkelen. Deze voorziening
moet toch niet ook verdwijnen uit ons dorp!

Endanwordt het nutijd voor kunstenaar/dichterlverteller Guillaume Pool
uit Haren. Gekleed in een lang rood
gewaad en rinkelbellenomdeenkels
roept hij - volgens eigen zeggen •
associatiesopmeteen magiër,zwerver,Jehovahgetuige,kinderlokker (hij
probeert het kind uit ons te lokken),
goeroe ".Hetismaar watjeerinziet:
jemoeteen bee~e fantasie hebben in
het leven. Wist u dat snurken heel
belangrijk is inhet liefdesleven? Het
houdtde relatie wakker!
De moraal die hij ons meegeeft, is:
Luisteraltijdmetontzettend veelaandacht naar het verlnaal van deander.
Eenwijzeraadinditjachtigeiktijdperk

Bij mijn bezoek aandeSoos blijktdat
de 'groep"deze middag bestaat uit
vier dames die het spel rummicub
spelen.Ze zijnindekleinezaalgaan
zitten.waar het lekkerwarm isen de
theepot al klaar staat. De laatste
stenen moetennogweggelegd wor·
den. Jegaat onwillekeurig rneeqluren naarmogelijkhedendieeen ander misschien over 1 hoofd heeft
gezien.Maarhelaas, dedameszijn
aardiggetraind envoorikhet weetis
het spel uiten moeten destrafpunten
geteld worden,Na dezelaatstezetis
ertheepauzemetietslekkersen tijd
om bij tepraten.

Hillie Ramaker-Tepper

De Soos draait van oktober totmei
elke woensdagmiddag van14.00tot

JPCOM
computers

Uw adres voo r:

De Soosin Thesinge; vin.t. Lily van Ti/borg, Rika Boer,Zus Ridder, Menk
Ko/en RoelieDijkema. (Foto:Lucie Kol)

r@' .
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17.00 uur, Er staan nu teven leden
op de lijst die per keer een kleine
eigen bedrage betalen.Dezaalhuur
indusiefthee isdaarmee niet gedekt,
maar wordt aangevuld uitde subsidievandegemeente TenBoer.Eris
een sjoelbak aanwezig enelkwille·
keurigander spel kan bij voldoende
animo gespeeld worden. Jaarlijks
wordt ervlakvoor kersteen gezellige
middaggeorganiseerd. Erwordtdan
bingo gespeeld,waarmee leukeprij·
zen gewonnen kunnen worden.
Volgensde huidige leden zou heteen
reuze verarming zijn voor het dorp
als deSoos verdwijnt. Want eenmaal
weg zalhet niet gemakkelijkzijnom
weer opnieuw op te starten. Het

Voor iedereen die anders wil
Brood- Banketbakkerij

re p a ra t ie s
upgrade
n ie uw
basistrain ing
windows
info/prijslijst :

www.jpcom.nl

050 - 549 07 75
of afhalen
dorpsweg 59
garmerwolde

\X7i nkelcenrrum Lewen borg
Kajuit 322 . 9733

ex Groningen 050 - 5415222

Ook te vinden in de Winkelcentrum van Beyurn en Selwerd
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moet voor ieder duidelijk zijn dat je
niet verplicht bentom elke woensdag
tekomen en dat jeper keer betaalt.
Die vrije inloopzou toch voor heel wat
mensen aantrekkelijk moeten zijn ! Op woensdag 6november jJ. kwamen 28 jongeren in dorpshuis "De Leeuw" bijeen voorhet houden van
En een eigen inbreng wat betreft de reguliere Jaarvergadering. Als speciale gast was uitgenodigd mevrouw Aleida Wind, jongerenwerk·
ideeën voor ontspanning en vermaak ster voor de Gemeente Ten Boer.
is welkom. Georganiseerd kom je
vaak gemakkelijker tot activiteit op
allerlei gebied. Ikhoorde aliemand
"samenfietsen,wandelen.klootschieten. musea bezoeken, zwemmen"
noemen.
Voor meer informatie kunt URoelie
Dijkernabellen,wantzijismomenteel
desecretaresse van deSoos.

Jangerenvergadering Darpsbelangen Garmerwalde

De toekomstige JongerenOntmoetingsPlek inGarmerwolde.
(Foto: Auke G. Kuipers)

Ja/Nee sticker
Deze sticker heb ikop de brievenbus om destroom reclame
te weren. Nu gaat men mijn
deur ook voorbij als het om
mededelingen/activiteiten van
verenigingen gaat waarvan ik
lid/donateurben.Hoewelikgeen
vergaderingen bezoek, wil ik
toch graagopde hoogte blijven.
Dat er oud papier zouworden
opgehaald, wistikniet. Toevalligzag ikmijn buren met papier
sjouwen en was nog juist optijd
met inpakken toen de auto de
straat in reed.
Kan er voor gezorgd worden
dat ik oonvocatieslmededelin·
genvoortaan inde brievenbus
vind?

bedoeling dat 1/3 deel door dege·
meente zal worden vergoed; 1/3
deel komt uit diverse fondsen en 1/
3 zal de jeugd zelf moetenbetalen.
Dit laatste deel kan door zelfwerkzaamheid worden verkregen, bijvoorbeeldhetstorten vanzand en
het leggenvan devloertegels.
Het ligt inde bedoeling dat deJongerenOntmoetingsPlaats gereali·
seerd zal gaan worden ophet voetbalveldje en speeltuin aan deOude
Rijksweg. Vóór dit plan definitief
door zal gaan,zullen eerst de bewonersvan de Oude Rijksweg geraad·
pleegd worden op de Najaarsvergadering.

N.B.OpdeNajaarsvergaderingvan
Dorpsbelangen gehouden op 13
november j.1. zijn door de60 aanwezigen geen bezwaren aangevoerd
Voor deze plek is gekozen om de metbetrekking tothetplaatsenvan
veiligheid en zijn ligging ; ditin ver- een JongerenOntmoetingsPlek.
band met aantrekkingskracht van (Zie ook verslag vergadering Dorpsbuitenaf. Voor optimale veiligheid belangen elders in deze krant.)

Janna Star-Wassens

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP

NOORDHOf

Bovag-lid - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

HOF5 TEDE-

Folkingest raat 5
Groningen
(050) 3139393

JOOP

NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624
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v.c.f.

Tafelswordendoorons
opmaat gemaakt
van diversehoutsoorten
engeheel naaruw wens

Geopend:
di.-do . en vr . van ' 1,00 to t 17 .45 uur
zate rdag van 10 .30 t ol 11.00 uu r

Werkplaats:
Grasdijkweg 8
Garmerwolde
Tel : (050) 5417517

o

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

~

..

lif ·'. lA ~

,,\ .. ~~.
G.N. Schut t erl aa n 28
9 79 7 PC THES ING E
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3 021574

I

Intocht van Sinterklaas in Thesinge 30 november
om 13.30 uur bij de Til
1

~

.'e'
1

Belga ~ietsen
Groningen

W"'Ikelcertru'TI Lewen bOf9

.<.alUil 272. 9733 CT

050-5-422252
Belga

Fte1 5 en~1 2 mo ve

NIJDAM

nI

Gazelle Scott-USA
Batavus
Be-One
Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfietsen
Woo n- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwf iets en
Kinderfietsen
Spec ials

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en
Nationale FietsProjecten
Reparatie alle merken r

Regenkleding
Racekleding
ATB-kleding
Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes
Fiets dragers
Accessoires
Ond erdelen

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken vloeren - Laminaat - Parket
Koldingweg 5
9723 HL Gron ingen
(Industrieterrein De Driebond)

050 • 5498416

I

www .nijdam .nl

Installatietechniek VAATSTRA B. V.

Sierbestrating
Showterras 3000 m 2
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

auplng
~

DbnIoPIIó
"'$irisette"
- - "QRf

....

.. iiIde Ploeg

::
1::::
Oo st ers eweg Ib
••
•• 9785 AD zuidwolde Gr
••

••

: :••: . Tel. (0 50) 301 2832
www.vaats t ra.nl
vaatstra@va at stra .nl

•

24 uur service

Voor de complete woninginrichting
.zit u bij ons op de eerste rang
Bij ons vindt u topmerken op het gebied van:
gordijnen, laminaat, binnen- en buitenzonwering en
vloerbedekking!

, Î\

QUIC<·STEP·
FLOOR

_ _

1~;; ; ; ; ; ; ;rr=r--==--_-c--

WONINGINRICHTING - MEUBELMAKERIJ
Stad sweg 63 - 9791 KB Ten Boer Tel.: 050 - 30213 83 Fax: 050 - 30 21435
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050·541 53 35
annetteramaker@GRN .albrachl.nl
Penn ingmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050-541 10 19
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 12,50 p.j.
Bij automatische incasso € 10,00 p.j.
Postabonnees € 14,50 p.j.
Prijs per krant € 1,25
Hoofdartikel op internet :
www.garm erwolde.netl
Kopij inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag lldecember 19.00 uur.

Foto van de maand

Midwinterfeest

Rustpunt inhetrondje Klunder, met uitzicht op de Stad. (Foto: Truus Top)

Erediensten
SOW gemeente
1 december
10.00 Thesinge Ds. de Jong
8 december
10.00 Thesinge Ds. Pieterman
15december
10.00 Garmerwolde Ds. Katerberg
22 december
10.00 Thesinge Dhr. Pol
24 december, Kerstnachtdien·
sten
21.00 uur, Thesinge Ds. de Lange
m.m.v. het Heman-orkest uil Zuidwolde
22.00uur, Garmerwolde,m.m.v.de
Harmonie en het Gemengd Mannenkoor.
25 december, Kerstdienst
10.00 Thesinge Ds. Timmerman
26 december, Kerstdienst
10.00 Garmerwolde kindernevendienst
29 december
10.00 ThesingeDs. Slob
31 december
dienst nog onbek~:S.3à,,/.:~

~~

~~~
~~":?l

1::>-
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Stoomfluitjes

.1

Te koop:
paarwandelschoenen:maat 38.
half hoog model. merk Salomon. 3
paarschaatsen: maat 35, 38 en 39.
Tel.: 050-302 12 93
Gezocht:
• Voor het starten van een BSO in
Thesingeben ikopzoeknaarspelleties, speelgoed,enz.Astridde Glee.
tel. 050-30235 13
• Voor de decemberkrant: oude
foto'svantradities rond oudennieuw
(slepen. carbidschieten,klokluiden,
oliebollen bakken, met de koets of
arreslee naardekerk,enz.enz.] Bel
vóór 8 december naar Truus Top
(050-302 12 93) of Hillie Ramaker
(050-541 53 35)

"De Soos"
De novemberavond heeft de volgende uitslagopgeleverd:
1. JoReinders
6836
2. Henk Vliem
6811
3. Geert Bouwman
6650
4. Wilma Tammeling
6627
De volgende klaverjas-avond isop
dinsdag 10december,aanvanghalf
acht.

De Feestcommissievan Garmerwolde organiseert opzaterdag 21 decembera.s. een spetterend Midwinterfeestindorpshuis"DeLeeuw"m.m.v.The
Magic Five! (dj Douwe Westra)
Aanvang 22.00 uur; entree 4 Euro p.p.
Het voorprogramma - geschiktvoor jong en oud - is nog een verrassing!
Aanvang rond 19.00/20.00 uur. Houd de brievenbus inde gaten!

OogMerK
OP TICIE N

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.
• moderne contactlenssys temen • gediplomeerde spedalisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549

