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Over vele drempels naar de Victorie
Een interview met dr. R{udy) Bremer
Rudy, je bentgeboren in Amsterdam ; maar ookgetogen ?
'Ja, eigenlijkwel : enkele periodes
heb ik in het buitenland gewoond
en geleefd. Op m'n 26ste naar Engeland, later drie jaar Verre Oosten (Iran, Pakistan, Thailand), maar
altijd weer terug naar Amsterdam.
In 1967 kwam ik in Groningenstad; twee jaar later werd het Thesinge, en dat is hetgebleven."
Zeer lang (34 jaar) woon je hier
in Thesinge. En bevalt dat?
' Er was ook een wat moeilijke periode, met de G.N. Schutterlaan
als 'race-baan'. Maar je zou kunnen zeggen,ikben over deDREMPEL. Het bevalt ons (echtgenote
Renee en mij) hier goed. We gaan
niet meer weg. Alhoewel ik een
hitte-liefhebber ben (de tropen) ,
en daarom wel eens weg heb gewild; maar nu niet meer."
Jouw grote passie is al sinds
jaar en dag de OSA-concerten.
Wat betekent OSA en wat betekent OSA voor jou persoonlijk?
"OSA = Stichting ter Organisatie
van Speeldagen voor Amateurmusici. Hoewel de concerten in de
praktijk een zekere klemtoon op
de renaissance- en barokmuziek
vertonen, worden er in principe
geen beperkingen aan deaard van
de uitvoeringen gesteld. Zowel de
middeleeuwse als de 19de- en
20ste-eeuwse Europese muziek
komen in de OSA-serie aan bod :
en zelfs aan andere soorten muziek of muziek uit andere werelddelen wordt van tijd tot tijd plaats
geboden.
De doelstelling is o.a.:
- om 'amateurs'een kans te geven
op een echt podium opte treden -

Rudy Bremer (Foto: Wolter Karsijns)
voor betalend publiek
- de amateurs komen ook om de
professionals te horen
- om eens in de twee jaar of zo
jonge, nog niet bekende, NoordNederlandse componisten op het
podium hun werk telaten uitvoeren.
Voor mij persoonlijk geeft heteen
goed gevoel. Nou ja, drie of vier
van deserie concerten waren misschien niet zobest; een stuk ofwat
waren daarentegen super. We hebben toppers qua publiek en muziek, b.v. alswe volksmuziek brengen, zoals Ierse muziek: een volle
kerk, dus een batig saldo. Zulke
groepen nodig ik ook regelmatig
uit; nee, niet ieder seizoen.
Ik wil ook een stukje cultuur aan-

bieden aan Thesinge en dewereld
eromheen. Financieel lukt het niet
altijd. Als er niet meer dan tien
uitvoerenden zijn, neem ik ze mee
naar huis voor dehap en dedrank.
Dat is ook een passie van me:
feesten aanrichten.En vergeet niet:
we kunnen deserie alleen maar in
stand houden omdat we nooit honoraria betalen en de uitvoerenden mij nooit om geld vragen .
Fantastisch!
Het is zeker geen levensvulling,
maar een serie. Ik hang mijn ziel
en zaligheid erook niet aan op: er
is geen opvolging, en dat is jammer, maar het zal mijn hart niet
breken."

Tijdens de concerten is er geen
pauze. Wat is hiervan de reden?
'Ja, nu niet; maar vroeger was er
wel degelijk een pauze. Renee en
ik organiseren de ooncerten voor
deStichting OSA, maar erwerd en
wordt ook een beroep op anderen
gedaan : een sponsor, een vriendin die affiches ontwerpt, een vriendin als kassajuffrouw ... De Culturele Vereniging gemeente Ten
Boer zorgde vroeger voor de p.r.
(kranten), bekostigde de affiches
en leverde de afwasploeg. In de
pauze werd erdan inhetkeukentje
naast de kerk koffie, thee, fris, en
soms bier en wijn, verkocht. De
opbrengst ging naar de al eerder
genoemde Culturele Vereniging.

Toen die vereniging zichzelf per
01 -01 -2000 ophief, was het moeilijkom mensen te vinden voor het
schenken, opruimen, afwassen,
enz. We hadden geen zinom alles
na afloopook nog eens optemoeten ruimen. Dat ging gewoon niet.
Inmiddels was t Jopje geopend.
Toenheeft hetbestuur vandeOSA
het probleem opgelost door niet
zichzelf, maar de pauze, optehef·
fen.
We waren in één klap van de verkoop,de rotzooi en dekoffiekas af.
Ik vond en vind het trouwens wel
jammer zonder zo'n pauze: concerten met een pauze zijn prettiger. ontspannender; ook voor de
uitvoerenden.Maar Susan (vanhet
huiskamercafé)heeft nugeen concurrentie meer en heeft meestal
na afloop het café vol zitten. De
bezoekers kunnen dan bij de zgn.
'nazit' nogeenpoos met demusici
praten • nadat die zich van hun
gevechtstenue hebben ontdaan en daarna gaan ze met mij mee
naar huis."

kunstenaars: Renée Kartodirdjo,
sopraan; Ludy Vrijdag, tenor; MargoFontijne, viola dagamba; David
van Ooijen, luit en Rudy Bremer.
verteller, vormen dit ensemble.
Teksten van Shakespeare, Sidney,
Donne, Raleigh, Campion en andere grote dichters uit de tijd van
Elizabeth I en Jacobus I passeren
derevue, getoonzet door degrootste Engelse componisten tussen

Eenzangeres waarmee ikvroeger
optrad zei eens: 'In deze kerk kun
jeniet lelijkzingen'. Dan ishet toch
te zot om er geen gebruik van te
maken, mede om de cultuur naar
het platteland tebrengen. Ikwoon
HIER. Sinds kort subsidieert de
gemeente Ten Boer tweemaal pianohuur perjaar; ook een reden om
te blijven! We hebben een laaqdrempelige serie: voor de

PAS OP: de toegang tot het HONDERDSTE OSA·concert in de
Thesingse Kloosterkerk iszeer beperkt.Tijdigreserveren,liefst per email, wordt danook metklem aangeraden (ophalen uiterlijk een half
uur voor aanvang). E·mail: info@compagnia.nl; tel.: 050-30237 35.

wel wat Thesingers, maar dat is
een groepje mensendie hier al vrij
lang wonen, maar toch 'import', en
ik zou er toch ook wel eens wat
meer, nou ja het woord moet er
maar uit, 'autochtonen' willen ontmoeten. Stap ook eens over de
DREMPEL van de kerk, voor de
muziek. Graag zou iknog wat meer
ruimtewillen hebben.Erisnuplaats
voor slechts 100 mensen in de
kerk, en als straks al die Thesingers komen ...
Aan deandere kant is het natuurlijk een oud gebouw, eigendom
van de Stichting Oude Groninger
Kerken, dusveel kun je en mag je
er niet aan veranderen."

Rudy, bedankt voor hetinterview;
toegangsprijs hoef je een bezoek en datonaangenamemannetje(die
niet te laten."
acteur uit vraag 5) was de hele
avond in geen velden of wegen te
Rudy, tot slot: Nog vele, vele
Ben je opgevoed met muziek,
bekennen.
jaren wensen we jou met de
en ben je DOCTOR in die muziek?
OSA-concerten en via dit otJakob vanderWoude
"Geen van beide. Eigenlijk doctor gaan blijven we uitstekend op
inde Engelsetaal- en letterkunde, de hoogte. Heb je nog wensen? P.S. Het 101-ste concert. door het
leraar Engels. Ik was docent aan 'Ach ja, misschien nog wat dona- koor De Noordelijke Polyfonisten
De opening wordt meestal door de RUG, en in Peru en Thailand teurs...Nee, wacht: wat meerThe- o.l.v. André Cats, vindt plaats op
heb ik ook Engels gedoceerd. Ik singers die de concerten gaan be- zondag 21 december. Weet u
jezelf gedaan, met de çevteuben Anglist van opleiding, en daar- zoeken. Ja, erkomen zonu en dan welkom. Aanvang: 15.00 uur.
gelde woorden: "Maar u bent
hier natuurlijk niet gekomen om in gepromoveerd.
naar mij te luisteren ..." en dan
Mijn pleegouders konden geen
volgt de naam van de optreden- noot lezen. Ze draaiden wel muziek. opdekoffergrammofoon, het
de (n).
bekende ijzeren repertoire: 'Eine
Bij het 100-ste concert komen
kleine Nachtmusik' en zo. Ze hadwe WEL naar JOU luisteren.
den een reusachtige liefde en ontKun je iets vertel/en over dit
100-ste concert?
zag voor alle vormen van kunst.
"Ja, dat doe ik. Op 16 november Mijn pleegvader was arbeider, hij
a.s. om 15.00 uur treedt het En- werkte in een hoedenfabriek. Ik
semble Victorie opin de Thesing- mocht studeren. Ik vertaal af en
se Kloosterkerk. Eerst was erTrio toe; o.a. liederen voor concerten
Victorie: drie heren, o.a. met ge- en programma's uit allerlei talen.
toonzette verzetspoëzie uitde80- Uit deoude periode; oude muziek
jarige oorlog, pro-Hellands en dus dus."
anti-Spaans. Dat trio is nu uitgebreid met een sopraan en een gam- De Felicitas- of Kloosterkerk is
biste. In Alkmaar begon de Victo- al vele jaren jouw 'concertzaal'.
rie - voor ons als optredenden ei- Wat is de reden datje in al die
genlijk in Medemblik: daar zijn we jaren nooit een andere locatie
Dette ten Doeschate tussen haar wekkers. (Foto:Wol/er Karsijns)
begonnen met de uitvoeringen - hebt gezocht?
en in Thesinge staat de Victorie "Welnu, ik zat acht jaar in het bestuurvan Musica Antiqua Nova in
voorlopig even stil.
Het programma dat wij hier bre n- Groningen. Daar worden de uitgen gaat over een repetitie in een voeringen in diverse locaties ge·
17de-eeuws Londens theater: 4 houden; o.a. deLutherse kerk, de
musici en 1 acteur moeten een Synagoge. de Aa-kerk ...
Getik van wekkers verwelkomde de bezoeker van de kerk in Thesinge,
feestprogramma in elkaar zetten. Voor deOSA lag Thesinge voor de geluid van verstrijkende tijd. In het koor stonden maar liefst 500 (!)
Die acteur (Rudy B.) is een druk, hand; de stichting is hier immers wekkers, zonder duidelijke ordening. Ze liepen evenmin gelijk, enkelen
onaangenaam mannetje, die op- opgericht. Bovendien is het een zelfs helemaal niet, maar tikken. dat deden ze!
drachten geeft en weinig begrijpt. schitterende locatie. Voor kamer- Stelt u zich eens voor hoeveel kringloopwinkels en rom melmarkten de
Hij speelt de baas tijdens de repe- muziek. snarenspel en zang een kunstenares moest aflopen voordat zij al deze wekkers bijeen had ! Het
titie, en dat pikken de musici niet; prachtige akoestiek; voor orkes- uiteindelijke idee voor de installatie ontstond pas ná het bezoek aan de
daar draait het hele stuk om. Er ten wat minder geslaagd. dat geldt kerk van Thesinge. Eenmaal binnen begon deklok teslaan, eenmagnifiek
heerst een oplopende spanningtij- trouwens ook voor het spreken. geluid. Daarvoor al bemerkte zij de werking van het mechaniek van de
dens de repetitie. Maar 'prima la De predikanten van vroeger en nu klok:desuperieureakoestiekvanderuimte maakt hetsubtiele geluid goed
rnuslca' :hetisbovenaleenprach- waren daar meer op getraind, bo- hoorbaar. Dezeervaringenmaaktenindrukenbrachten dekeuzeop"tijd'.
tig concert.
vendien hadden ze op de kansel Ook alomdat opdeplekvan dehuidigekerkeerder een klooster stond,een
Vijfervaren professionele podium- een 'klank'bord ter beschikking.
plek met een heel eigentijdse indeling rond degebedenvan demonniken.
1580 en 1690. Een landelijke premiére."

Kunst in de Kloosterkerk
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55 + reis Thesinge
Ook dit jaar organiseerde Dorpsbelangen weereen reis voor de55+,
en wel op woensdag 24 september. Om half negen werd vertrokken
van "smidshouk". De bus was bijna vol. Dit keer ging de reis naar
Friesland, n.1. de Friese Elfstedentocht per toeringca r.
Het weer was wat wisselvallig. In
Groningen kregen wedeeerstebui
en inHeerenveendetweede. Daarna klaarde het op en brak de zon
door. Onze chauffeur, Piet Boer.
vertelde onderweg overdebezienswaardigheden, die we voorbij reden.
InSneek werd gestopt voor dekoffiepauze.lnhetpaviljoen Sneekermeer werden wegetrakteerdop koffie met gebak.
Wegens wegwerkzaamheden konden we niet naar Sloten. Trouwens
overal onderweg waren omleidingen enook moesten we vaak voor
een brug wachten, zodat we veel
oponthoud hadden onderweg. Bij
Woudsend belandden we in een
file: twee vrachtwagens wilden tegelijkover deveelte smallebrug en
datlukte natuurlijk nooit! Geen van
beide wagens kon terug. Gelukkig
gingen ertwee auto's uitderij; toen
kon deene vrachtauto achteruil en
was het probleem snel opgelost.

in Leeuwarden een uurtje om wat
rond tewandelen. Het was heerlijk
weer, zodat weopeenterrasje konden zillen om wat te drinken.
Daarna zelle de bus koers naar
Zwaagwesteinde. Hier genoten we
in restaurant 'Old Dutch" van een
driegangen diner. Bij ieders bord
stond een soort standaard alsherinnering aande Elfstedentocht.
Toen onze honger endorst gestild door de nieuwste Groninger wijk singe terug en kwam er een eind
was , ging het over de Frie- Gravenburg. Daar wordt een heel aan een mooie engezellige dag.
sestraatweg huiswaarts. In Gronin- dorp bijgebouwd.
gen ging Piet nog even met ons Tegenhalf negenwaren we inTheRoe/ie Dijkema

Bij Mirns ging het de dijk op en
redenwelangs het IJsselmeernaar
Stavoren. Daar stond het 'Vrouwqe- nog steeds te wachten op de
terugkomst vanhaar inzeegegooide ring.
We vervolgden onze weg naar Hindeloopen voor de lunch in restaurant "Het Kalkoentje". Dat ging er
goed in. Na het eten konden wenog
even de dijkop. Het was nog druk
op het IJsselmeer: we zagen veel
schepen varen.
Hierna ging het naar Workum voor
een bezoek aan hetJopieHuisman
museum.Ookhierhaddenwe pech:
destraat was afgezet.omdat ereen
wedstrijd met paard en wagen gehouden werd. Ook was ereen veemarkt of -keuring in de straat. Het
lukte de chauffeur omonsvia een
omweg dicht bij het museum af te
zetten. Nou, dat was wel een kijkje
waard! Er waren hele mooie schilderijen bij. Hoe langer je keek, hoe
meer je zag.

Jarenlang heeft de kerkvoogdij erover nagedacht hoe de kerk in Garmerwolde, ons
culturele erfgoed, op verantwoorde wijze veilig gesteld kan worden voor de toekomst. Na veel wikken en wegen is nu besloten dekerkover te dragen aan de
Stichting Oude Groninger Kerken. Er is overeenstemming bereikt over de
voorwaarden.

Overdracht kerk Garmerwolde

De SaW-gemeente Garmerwolde
en Thesinge blijft gebruik maken
van dekerk voor diensten en actio
viteiten. Er zal een plaatselijke
commissie gevormd worden, die
toeziet op verantwoord beheer en
gebruik.

Binnenkort is het zover dat dedefinitieve overdracht va n de hervormde kerk kanplaats vinden. Er
wordteenofficiële bijeenkomst gehouden op vrijdag 21 november
om 15.30 uur in het kerkgebouw.
Tijdens deze bijeenkomst zal de
acte voor de notaris passeren .
Daarnaast wordt kort uiteen gezet
wat denieuwesituatie voor moqeIijkheden kan bieden voordekerkelijke gemeente en voor het dorp.
Jaap de Vries, echtgenoot van de
Na een uur werd de busweeropge- vroegere hervormde predikantzal
zocht. Omdat weerg achter liepen een aantal bijzondereaspecten van
ophet schema, steldedechauffeur het kerkgebouw naar voren brenvoor om Harlingen, Franeker en qen. Carel van Aurich zal het orgel
Dokkumte latenvallen. InDokkum bespelen. Ook het Gemengd Manzouden wegelegenheid krijgen om nenkooruit Garmerwolde heeftzijn
wat rond tekijken. Datging dusniet medewerking toegezegd.
door; in plaats daarvan kregen we

De bijeenkomst is niet alleen bedoeld voor officiële genodigden.
Iedereen die zich betrokken voelt
bij dekerkisvanhartewelkom. Na
afloop isereen receptieindekerk.
De kerkvoogdij

~oor Brood-Koek en Banket,

in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Warme bakker voo r ieder eetmoment
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Kaartclub De Eendracht 50 jaar
De klaverjasvereniging in Thesinge, metals officiële en wat statige naam "Sociëteit De Eendracht", bestaat 50 jaar. De redactie van
de G&T heeft ondergetekende verzocht hierover een verhaal te schrijven. En, toeval of niet: persoonlijk heb ik wat met deze club,
hoewel ik nooit lid ben geweest. (In Thesinge werd vooral geleerd, dat toeval niet bestaat en alles wordt gestuurd. In dit geval door
Truus Top, maar dit ter zijde).
De betrokkenheid : mijn ouders
hebben jaren het café gerund,
waar de kaartavonden plaatsvinden. Als kind heb ik de gezelligheid opgeslurpt. Toevalligerwijs
ben ik een uurtje voor aanvang
van één van de kaartsessies op
een herfstachtige zaterdag in '59
ter wereld gekomen in hetzelfde
pand. Waardoor o.a. door de logische afwezigheid van mijn moeder en de grote opwinding bij pa
(wie wil er nou niet zo'n zoon?)
het een en ander misliep in de
catering. Zo zat er bijvoorbeeld
geen koffie in de filters en werd
maar gelijk met een borrel begonnen. Ook mijn broer zag het eerste levenslicht op een kaart/
soosavond. Verder is mijn moeder al jaren fanatiek lid van de
club en richt zij haar - en ook wel
eens onze - agenda hier (dus)
naar. Enzo isditverhaal totstand
gekomen door een gesprek met
haar, Roelie Dijkerna, en "tante"
Pieke Kampen. Tot slot vind ik
klaverjas gewoon een leuk spel

Koopman. We lopen de geschie·
denis van de club door, tevens
impliciet een stuk Thesingse historie.Eenbrok déjà vu overspoelt
mij.

Kaartclub "De Eendracht'; v.l.n.r. Roelf Koopman, Mevr. Kampen, Bram
ten Cate, Roelie Dijkema en Greet van der Meer. (Foto: Wo/ter Karsijns)
en doet het me denken aan mijn
verblijf in de Libische Woestijn,
waar ik het veel speelde.

in Hoogezand. De dames zijn beide bestuurslid, zeer helder van
geestmet een opvallend goed ge·
heugen en helemaal Gronings.
Goed geheugen
Hun gemiddelde leeftijd loopt al
We zitten gedrieën op een nazo- aardig naar de 80! Het bestuur
merse zondagmiddag in dewarm vormen zij overi gens met meingerichte woonkamer van me- vrouw Greet van der Meer en de
vrouw Kampen, oud-Thesingse, heren Bram ten Cate en Roell

Klaverjas, Het Spel
Het klaverjasspel wordt op verschillende manieren gespeeld. Vormen zijn bijvoorbeeld "Amsterdams",
"Rotterdams" en kraken. In het kort. zoals men het bij de Eendracht in Theslnge speelt.
Middels nummertjes uit de buul wordt per boom bepaald wie waar zit. Per tafel zijn ervier spelers en 32
speelkaarten, die worden geschud en verdeeld , bij voorkeur 3-2-3, zodat ieder 8 kaarten heeft. De troef
wordt gedraaid en een vandevier speelt,derest past. Speeltniemand,danisereen zoek:despeler naast
de gever kiest een andere troef en speelt verplicht. Men speelt samen met de overbuurmanivrouw, de
maat. Degene,diespeelt.komt uit (begintde eerste keer, daarna de winnaar per slag) en moet samen met
deze maat minstens 2punten meer maken dan de tegenstanders, meerdan 82 punten. Lukt dat niet, dan
gaat de spelernat. Een vandevierschrijft.Erwordt 16 keergedeelden dat isdeboom. Elkeavond worden
vier boompjes gespeeld.
Dekleur enwaardevan dekaart bepalen depunten(totaal 152), maarbijvoorbeeldook de laatste slag (10)
en deroem, wanneer het stuk(20) of drie(20) dan wel vier (50) opvolgendekaartenvandezelfde kleur op
tafel liggen, leveren EXTRA punten op. Vier boeren optafel leveren 200 punten op, vier andere plaatjes
100, maar dit gebeurt zelden. De roem meldt men. Het eigenlijkedoel van het spel isalle slagenbinnen te
halen;dit heet een mars en levert 88 punten extra op. De puntenworden opgeteld en zo wordtdewinnaar
bepaald.
Bij te groot fanatisme, dan wel te veel pietluttigheid, spreekt men van met het mes op tafel spelen. In
Thesinge nadrukkelijk niet aan de orde. Het bestuuris tevens scheidsrechter bij grotere problemen.
De kunst is om met vooral goed onthouden en geoorloofde tactieken als seinen, snijden, zonder troef
spelen (waar de dames en de dubhet na enige discussieook mee eens zijn geworden) en bijvoorbeeld op
de roem spelen depunten binnen te halen. Klaverjas is een concentratie-spel en vooral mooi, spannend
en gezellig. Er kan een borreltje bij gedronken worden.
Liefhebbers die eens mee willen doen, zijnvan harte welkom op iedere laatste zaterdag van de maand
in Café Molenzicht in Theslnge; aanvang acht uur. De kosten zjjn nihil.
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Exacte datum ?
Onbekend isdeexacte datumvan
oprichting. Echter, op één van de
jaarvergaderingen, die van '78,
vroeg een (andere) illustere Thesinger, dhr. Roelf Ridder, of er
nog iets aan het op dat moment
25-jarige jubileum werd gedaan.
Zo vermelden denotulen,dievanaf '65 zijn opgetekend in een en
hetzelfde schrift met harde kaft.
Dhr. "Opa' Ridder was zelf een
van de oprichters, samen met
"Meester' Van der Molen en dhr.
Reint Kuipers, zoals ik later vernam. Dus hij kon het weten, of
had hij gewoon zin in een borrel,
Videco, van het bestuur ... In ieder geval is het jaar 1953 aanqehouden als oprichtingsjaar. Min
of meer nadat een groepje mannen iedere zaterdagmiddag bijeenkwam inCafé De Waay, zoals
de eigenaar in die tijd heette, om
te klaverjassen.
Alleen mannen ...
In debeginjarenwerden vrouwe n
geweerd; eerst midden jaren 60
mocht mevrouw Kampen als eerste vrouw lid worden. Haar man,
"Smid"AnjesKampen,had opzich
genomen omiederekeerwatprijsjeste verzorgen en liet hetkopen
ervan graag aan zijn vrouw over.
En toen ze diedan een keer kwam
brengen, mocht ze ook wel mee
doen. Momenteel zijn beide sexen
na tijden van emancipatie gelukkig evenredig vertegenwoordigd .
Namen van oud-dorpsgenoten
passeren de revue : Siebolt en
Roeit Ridder, TineZuidema, Renco Boer,JoLammerts, Lou Steenhuis. Maar vooral die van Jan
Slump, één van de pilaren waar
de vereniging jaren op heeft gesteund. Hij is ook begonnen met
het bijhouden van het scorebord,
datinhet caféhangt.Hierop wordt
de totaalstand weergegeven en
Jan had hier een mooi "oepke"
aan. Het aantal leden was in het
begin rond de twintig; later groeidedit naar ongeveer 30, zoals nu.
Ter beoordeling van het wel ot

niet lidworden heeft de club jaren
een wat elitaire ballotage gevoerd,
die pas in de jaren 70 officieel is
opgeheven. Naast de ballotage
zijn om uiteenlopende redenen
soms ook mensen geroyeerd.
Competities
Men speelt incompetities vaneen
jaar, twaalf keer derhalve. nogmaals traditioneel op iedere laatste zaterdag van de maand. Van
deze twaalf scores mag men de
hoogste acht laten tellen en de
beste wint de wisselbeker. Daarnaast is ereen bokaal voor degene met de meeste "marsen", het
eigenlijke doel van het spel. (Zie
Het Spel.) De dames Kampen en
Dijkema hebben debeker zelf ook
eenaantalkerengewonnen,evenals Roelf Ridder, Tine Zuidema,
GerritBoer, KeesKamphuis, Sien
Steenhuis, Sjoerd Mook, Harrie
Blokzijl, mevr. Ter Heide, Bram
ten Cate, Jaring de Wolf, Klaas
Zuidema, Greet van der Meer en
onze melkm anJohan Mollema als
laatste winnaar in 2002.
Toernoo ien
In vroegere tijden zijn ook toernooiengeorganiseerd met deomliggende dorpen Harkstede, Engelbert en Hamweg. Soms werden deze avonden bezocht door
wel honderd klaverjassers en dat
leverde mooie avonden en hoge
scores op met als één van de
hoogtepuntenvooral de tebestellen "stoet met karbe noade". En in
het begin was het klaverjassen
als onderdeel van de gemeentelijke Sporlrecreadein Thesinge
door de "Soos" georganiseerd.
Het bestuur en de leden kunnen
met trots terugzien op een gedenkwaardig jubileum. Op één
keer na, in '83 - na het faillissement van dedeslijdse eigenaresse - is onafgebroken in hetzelfde
café klaverjas gespeeld op iedere laatste zaterdag van de
maand. Een begrip in Thesinge
en mijn leven. Bestuur en leden :
van harte.
Siebolt

"De Soos"

r

De klaverjasavondinoktober heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
6251
1. Riëlte van derMolen
6113
2. Delta van der Molen
3. Joke Vliem
6059
4. Wilma Tammeling
5957

Nieuws Dorpsbelangen Thesinge
Dinsdag 7 oktober hebben we ons halfjaarlijks overleg met Burgemeester en Wethouders vanTen Boer
gehad. Het overleg verliep in een prettige sfeer en een groot aantal uiteenlopende onderwerpen kwam
aan bod. Interessante punten waren:
- Hardrijders op de Molenweg: De
politie heeft een aantal keren gecontroleerd en mensen aangehouden. De gemeentegaalexperimenteren met een tijdelijke drempel om
de snelheid verder te verlagen. De
drempel is in bestelling en zal
binnenkort worden gemonteerd.
- In de vorige G&T heb ik vermeld
dat de subsidie voor de restauratie
van de molen Germania binnen is.
Dat is ook wel zo, maar er is nog
méér geld nodig. Totaal is ca.
170.000 euro nodig, waarvan nu
64.000 binnen is.
-De gemeente had ook goed nieuws
voor de jeugd. Voor het organiseren van jeugdactiviteiten komt 1200
euro per jaar beschikbaar (het col lege moet nog wel akkoord gaan).
- We hebben het college uiteraard
ook gevraagd naar hun standpunt
inzake de"by-pass"tussen de Rijksweg en de Eemshavenweg. Hieris
een uitgebreide toelichting op gegeven. Kort samengevat komt het
hierop neer: De gemeente heeft al
langetijd aangegevendat deRijksweg te druk is. Ze wil de weg door
Ten Boer ontlasten van verkeer en
daaromeen soort rondweg. dieten
noorden van Ten Boer begint. Dit
zijn overigens al zeer oude wensen. De gemeente is blij dat de
provincie dit nu ook erkent.
In tegenstelling tot wat in het Dagblad van het Noorden staat, is nog
geentracé bekend. Of de aftakking
directnoordvan Ten Boer begintof
bij Loppersum staat niet vast en
ook deaansluitingopdeN46isnog
nietbepaald. De komende jarenzal
de provincie eentracé studie doen.
Op basis van deze studies zal de
gemeente voor en tegen afwegen
eneenkeuze maken. Op voorhand
wordt niets uitgesloten. U begrijpt
dat wij niet gerustgesteld zijn door
dit antwoord en we hebben onze
mening dan ook duidelijk overgebracht.
- We hebben het college ook gevraagd naar de toestand van de
Singel. De Singel staat niet op de
rol om met voorranginhet"meerjareninvesteringsplan" tewordenopgenomen. Wel is de Singel (zoals
elke weg in de gemeente) opgenomen in hel reguliere onderhoudsplan.Dit houdt indatinhet voorjaar
(februari) gekeken wordt naar de
toestand en dat eventueel reparaties verricht worden (zoals recent

met de Molenweg is gebeurd). In
februari 2004 zal met extra aandacht naar de toestand van de Singel gekeken worden.
Tot zover een aantal punten uilhet
halfjaarlijks overleg.
lets heel anders isde cursusGronings. Op verzoek van de ledenvergaderingzijn wij een cursusGronings aan het organiseren. Deze
start in januari. Tot nu toe hebben
we te weinig deelnemers om deze
door te laten gaan. Als alternatief
kunnen we reclameop Radio Noord
gaan maken, maar het zou jammer

zijn als de cursus dan vol zit terwijl
toch nog inwoners uit Thesinge (of
Garmerwolde) mee hadden willen
doen. Meer informatie staat elders
in deze G&T. Aanmelden kan bij
Sake Heidema. tel 302 16 29.
Belangrijke data om alvast in de
agenda te noteren zijn:
Intocht van Sinterklaas:
29 november 2003
Nijjoarsverziede:
10 januari 2004
Menco van der Berg, secretaris

Cursus Gronings
Hierbie wat gegevens veur de cursus "Heur es aan":
16 moandagoavends. Elke cursist mout ien t bezit wezen van n buuswoordenboukje van Reker. Kinnem ze ook op cursus kopen. Om t
Lesmatrioal ien te stoppen, is n multomap neudeg (23 rings).
Wat onderwaarpen dijaan bod kommen:
Taal :
Geschiedenis:
- Van alle kerken
- Spelling
- Van Jonkers en borgen
- Jan Boer
- Ede Staal
- Wolter
- Röpmeroog
- Grunnens lald
- Boerenploatsen
- n Stukje grammatica
- Enz.
Wie sloeten de cursus àf mil n schoulraaiske.
En voor wie dit nietkan lezen:
De cursus wordt gegeven door Kees Reinders en Fré Schreiber; en
beslaat 16 maandagavonden, vanaf januari 2004.
De kosten zijn 25-30 euro (o.a. afhankelijk van de locatie).
Geef je op bij Sake Heidema, telefoon: 302 16 29 of sakeheidema@email.com

Voor de gevoelens van medeleven en warme belangstelling,
welke wij mochten ontvangen en ondervinden na het overlijden
van mijn lieve vrouw, mijn zorgzame moeder en onze lieve oma
CATHARINA WOLTERS-KOENES
zijn wij u zeer dankbaar.
W. WOLTERS
H. BETTEN-WOLTERS
H.R. BETTEN
Anna
Jetze
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Swiss Combi alweer enkele maanden in bedrijf
Even een opfrissertje voor het geheugen van die lezers die zich bij het lezen van deze titel, afvragen: "Wie of wat is Swiss Combi?"
Indevolksmond staat Swiss Combi voordeSlibdrooginstallatie aan deGrasdijkweg in Garmerwolde. Officieel heet hetbedrijf: Swiss Combi
Technology Nederland B.V. Zoals gezegd draait de fabriek alweer enkele maanden. Reden voorde redactie van de G&T omeens langs te
gaan.

Een korte terugblik
In de afgelopen jaren heeft u in de
G&T regelmatigstukjes over Swiss
Combi kunnen lezen. Dat begon
destijds met een uitgebreid verhaal
in onze krant van mei 2000. Hierin
werd uitgelegd wat deplannen waren en hoe defabriek werkte. Inde
oktober uitgave van onze krant in
datzelfde jaar. staatvervolgens een
verslag van debezichtiging aaneen
gelijksoortige fabriek van Swiss
Combi in Mönchengladbach. Op
uitnodiging was een groep van
vijfendertig geïnteresseerden,
waaronder eenwethoudervanTen
Boerenenkele Waterschappers. te
gast bij Swiss Combi. Opgemerkt
werd dat de bezochte fabriek zeer
netjeswas, daterbijna geen herrie
was en dat het er totaal nietstonk.
Ruimeenjaar laterstaat indeG&T
een verslag over de zogenaamde
hoorzitting die in het kader van de
vergunningprocedure gehouden
werd. Verteldis toen onder andere.
dat verwacht werd dat de fabriek
zo'n tien tot twaalf maanden na de
datum dat alle vergunningen binnen zouden zijn, zou kunnen werken. En afgelopen zomer was het
danzover. In juni vond de commissioning en start-up van de eerste
lijn plaats en injuli volgde detweede. (Toelichting: de term commissioning en start-up staat voor de
overdrachtsprocedure van de fabriek doordeaannemerroouwer aan
de opdrachtgever.) In die periode
van enkele weken werd alles uitgebreid getest, gestarten ingeregeld,
zodat tenslotteeen feilloos werkende fabriek kon worden afgeleverd
aanSwiss Combi, zo vertelde Pascal Duchange de plant manager,
aan ons. We waren afgelopendinsdag 14 oktober een kleine middag
opbezoek bijSwissCombi.We.dat
zijn dan Sieb Klaas Iwema enHenk
Vliem. Sieb Klaas had dit bezoek
geregeld. Hij was als voormalige
buurman, zeer benieuwd hoe één
en ander in praktijk echt functioneerde en als enthousiast G&Tbetrokkene had hij de redactie er
meteen bij gehaald.
De fabriek
Enthousiast legt Pascal ons eerst
evenkort uit hoe defabriekprecies
werkt en hoeveel ton zuiveringsslib
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je op normale toon met elkaar kunt
praten. En het stinkt nergens. Behalve dan bij het innamepunt van
het zuiveringsslibendatdan alleen
alsereen vracht gelost wordt. Daar
blijven we dan ook maar erg kort.
Omdat het merendeel van het proces bij hoge temperatuur plaatsvindt, zijnvrijwel alle leidingen en
apparaten geïsoleerd. Zeblinken je
tegemoet. Verder laat Pascal zien
dat erop tientallen plaatsen meetapparatuur geplaatst is die onder
andere ook gebruikt wordt om het
proces veilig telaten verlopen.Vanwege de hoge procestemperatuur,
gecombineerd met een brandbaar
Laden van granulaat vanuit de silo 's. (Foto: Sieb Klaas Iwema)
product en ook nog een deel van
het product in stofvorm, bestaat er
theoretischkansopbrand ofexplosie.Hetzuurstofgehalteinhetmeest
kritische gedeelte van het proces
wordt daarom omlaag gebracht
(naar circa zes procent) en verder
wordt de hele procesinstallatie bij
eenbeginnendebrand onmiddellijk
onder water gezet.
De fabriek wordt continu vanuit de
Controlekamer geregeld en bewaakt door operators. Vanzelfsprekend hebbenzij daarbij debeschikking over de meest geavanceerde
apparatuur die eropdit gebied bestaat.
De fabriekisruim opgezet envoorGranulaat halverwege de procesgang (Foto: Henk Vliem)
zien van alle gemakken zoals vergaderruimte, compleet ingerichte
per dag verwerkt wordt tot granu- momenteel aan om ook dat nog te keuken, douches, enzovoort. Er is
zelfs een wasmachine en droger.
laat. Het slib van de rioolwaterzui- verhinderen.
vering (70 tot 80 procent water) Het granulaat heeft energetisch ge- Ookde vrachtwagenchauffeursmowordtdoor middel van warme lucht zien,ongeveer eengelijke verbran- gengebruik maken vandeze faciliingedampt totdater nog maar zo'n dingswaarde als bruinkool. Het teiten.
8% water inzit. Middels een inge- wordtdaaromook gebruiktals (bijnieus procédé wordt er voor ge- )brandstofinenergiecentrales enin Enkele wetenswaardigheden
zorgd dat het eindproduct uit kleine decementindustrie.Anderetoepas- - De plant managerPascal Duchankorreltjes bestaat (granulaat). TIj- singsterreinen zijn: voor bodem- ge woondeen werktealruimtwintig
dens ditproces wordt het slib indi- verbetering van parken, voormali- jaar in Nederland (Drachten, Phirect tot 800 graden Celsius verhit. gevuilstortplaatsen, golfbanen. en- Iips) voordat hij inGarmerwolde bij
Deze hoge temperatuur zorgt er zovoort; alseen soortkunstmest in Swiss Combi plant manager werd.
voor dat allerlei bacteriën vernie- de akkerbouw of als toeslagmiddel Van oorsprong is hij Fransman.
tigd worden en dat ook alle geur- in de steen- en betonindustrie.
- Pascal heeftmet de buren vande
stoffen (stank) verbranden.Het gra- Het granulaatiszeergemakkelijkte slibdrooginstallatieafgesproken dat
nulaat ruikjedusniet (wel weeriets transporteren en doordat vrijwel al zij hem altijd kunnen bellen als ze
als je er water bij doet). Omdat de het water er uitgehaald is,komt één hinder van defabriek ondervinden
hele procesgang in een gesloten vrachtwagengranulaatovereen met (tel. 549 21 28). Hij zal dan direct
systeem plaatsvindt,dat bovendien tien vrachtwagensslib. En hetstinkt actie ondernemen om het probleem
constantop een onderdruk gehou- niet.
teverhelpen. Liefst dus Swiss Comden wordt. is er ook bijna geen
bi direct bellen, want een dag later
stolovertast Alleen tijdens het Ia- Vervolgens bezichtigen we uitge- (of via via) werkt vertragend.
den van een vrachtwagen komt er breid defabriek. Watmeteen opvalt - Erwaren in de afgelopen maaniets stof vrij. Swiss Combi werkt er is dat alleser schoon uitziet en dat den een paar iIlachten over ge-

~

luidsoverlast (claxon) in de nacht.
Dit zijn zogenaamde procesalarmen,die afgaan om deoperators te
attenderenop het feit dat erergens
iets geregeld moet worden. Aan dit
probleem (hoorbare alarmen in de
nacht) wordt gewerkt.
- De "witte" rook die soms uit de
schoorsteen komt, is de condenserende waterdamp inderookgassen. Naarmatede winternadert zal
derook dus steeds witter worden.
- Het granulaat wordt op ditmoment
tegen vervoerskosten bij een elektriciteitscentrale in Duitsland afgeleverd. Inwoners van Garmerwolde
dieeenpaarzakgranulaatalskunstmest voor hun tuin willen hebben
kunnen dat gratis ophalen, aldus
Pascal. Wel zelf zakken meenemen.
- De fabriek is vanaf zondagavond
tien uur tot vrijdagavond tien continu in bedrijf. In het weekend vindt
onderhoud plaats.

- De doorlooptijd van het proces is
circa twintig minuten (van aanvoer
slib tot granulaat).
- Op maximum capaciteit gebruikt
de fabriek 800 kuub aardgas per De Feestweekcommissie Garmerwolde organiseertop zaterdag 29 nouur. De verwerkingscapaciteit (wa- vember as , indorpshuis ' De Leeuw" een gezellige avond voor iedereen
terbasis)bedraagtdan achtton (225 die van muziek houdt en (eventueel) van dansen.
ton slib per dag). De fabriek be- Hiervoor isuitgenodigd deband New Image, een groep bestaande uitzes
schiktover twee identieke produc- personen, die muziek len gehore zal brengen voor ieder wat wils. Zij
tielijnen zodat de verwerkingsca- spelen zowel jaren 60 alsde90-er jaren muziek,country and western,rock
paciteit gemakkelijk aan het slib- and roll, Duits en Nederlandstalig. top 40 hits, enz. enz.
Wij hopen datjullie deze avond alvast noteren envrij houden! Het belooft
aanbod kan worden aangepast.
- Erloopt nog een studie naar nuttig een muzikale dansavond te worden!
gebruik van de restwarmte uit het
proces. Nu gaat dat verloren inhet Tot ziens op 29 november
warme proceswater dat afgevoerd Plaats:
dorpshuis "De Leeuw"
wordt naar de rioolwaterzuivering. Aanvang: 22.00 uur
Feestweekcommissie Garmerwolde
Misschien heeft u één en ander
inmiddels zelf ook geconstateerd,
want afgelopen zaterdag 25 oktober heeft Swiss Combi een 'Open
dag" gehouden.
Henk Vliem

Avondje uit in Garmerwolde!!!

Groninger Concert

Op zondag 9 november a.s. is er om 19.00 uur in de Geref. Kerk
Wigboldstraat 3 in Ten Boer een Groninger uitvoering met de titel "Van
scheppen en Vannijs Scheppen" over God en Zijn schepping. over de
natuur en ons omgaan daarmee.
Het zal worden uitgevoerd door het Chr. Gem. koor "Excelsior" uit Ten
Boer o.l.v. Aly Muller in samenwerking met het Interkerkelijk kinderkoor
"Eigen-Wijs", eveneensuitTen Boer. o.l.v.Gea V.d. Heide. Enverschillende solisten en musici.
De toegang is gratis.

Attentie! Attentie!
Ik ben Ruth Stuut, en ik hou van paarden!
Maar... eenpaard moet eenstukje land hebben! Wie-o-wieweet iets voor
mij? (Omte huren).
Dorpsweg 21 , 9798 PC Garmerwolde; tel. 050-541 16 97

Pompoenen. hondjes en mensen op de Pompoenenmarkt in Garmerwolde op zaterdag 27 september. (Foto: Henk Remerie)

P.S. Ook gezocht: halster + touw. bandages + hooivork en longeerlijn +
longeerzweep + sporen. Heb je een van deze dingen en doe je er niels
mee? Bel dan gerust! (Over deprijs hebben we het dan weL)

Oliebollen

leoopl
BEKKEMA
eoop uweigen supermarKt

Lekker de lekkerste !

-------~.~------~
Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Hoofdweg 42· Harkstede
I telefoon 050 • 4041218

I

Bezoek COOP ook op internet:
www.coop.nl

AFDELING VERS
• Slagerij • Vleeswaren
• Groente en fruit
• Sl ijterij . Kaa.s • Zuivel
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"Bent u in het bezit van een hond??"
Velen uit degemeente Ten Boer zullen zich bovenstaande vraag, diebegin van dit jaar aan dedeur werd gesteld: wel ~.er!nneren . Want to~n
ging dhr.Fluks op pad langs alle voordeuren in de gemeente Ten Boer; enwas hetcontroleren geblazen. Wat met altlid In goede aarde viel

Maar eerst een stukje historie over
de hondenbelasting: Hoe is deze
ontstaan en waarom ?? De heer
Kruize, werkzaam voor de gemeente Ten Boer, is zo vriendelijk geweest mij een historisch overzicht
te sturen.
Sinds de totstandkoming van de
gemeentewet in 1851 hebben de
gemeenten de bevoegdheid tot het
heffen van hondenbelasting.Wist u
dat er al in de 15e eeuw belasting
op honden was? Ruim 500 jaar
geleden hadden o.a. Utrecht en
Leiden albelasting op honden.Eerst
werd erbetaald innatura(?) en later
in geld. Tot aan de Franse Tijd
(1810) werd deze belastingopbrengst gebruikt voor de armenzorg. Na die tijd wensten de gemeenten deopbrengst van dehondenbelasting niet meer te gebruiken voor sociale doeleinden.
In deze periode (begin tse eeuw
dus) kwam hondsdolheid met regelmaat voor, wat een ernstig gevaar was voor de volksgezondheid.
De gemeenten kregen Koninklijke
toestemming om de belasting als
maatregel tegebruiken met als voornaamste doel het bestrijden van
hondsdolheid. Vanaf 1851 maakte
dehondenbelasting ononderbroken
deel uitvan het gemeentelijk belastingstelsel; niet zo zeer om de inkomsten van de gemeenten tevermeerderen, dan wel in het belang
van deopenbare veiligheid het aantal onnodige honden te verminderen.
Het doelwas dus het aantal honden
te beperken, want: het zijn ongemanierde beesten, ze lopen los
op straat, veroorzaken rommel,
maken kinderen bang, zijn een
hinder voor het verkeer en een
gevaar voordevolksgezondheid.
Vanaf 1920 gold deze beperking
niet meer voor alle honden:honden
die een nuttige functie vervulden,
zoals waakhonden en bedrijfshonden, werden door dewetgever enigszins inbescherming genomen. Het tarief voor bedrijfs· en
waakhonden moest tenminste 20%
lagerzijn dan voor deluxe honden.
Dit werd in dejaren erna teruggedraaid, net als de doelstellingen.
De gemeenten zijn bevoegd - en
niet verplicht - hondenbelasting te
heffen; zij zijn vrij inhet bepalen van
8

den: "Ik schop je van mijn erf af!'
- "Ja hoor, ik heb een hond.""Maar
ustaat niet geregistreerd." "Nee, hij
zit inde kameropde stoel."(echtgenoot ...)
- "Ja, wacht ueven" ... en haalt een
urn op uit dekelder.

Jonike "Arends", Dorpsweg 61.
de hoogte van het tarief en in de
besteding van deopbrengst. Overigens wil de burger graag dat ereen
relatie bestaat tussen de
hondenbelasting en de besteding
ervan. De gemeente Groningen
geeft een gedeeltelijke kwijtschelding bij een minimum inkomen.
In alle gemeenten is de strekking:
het verkrijgen van inkomsten en
niet zozeer meer het beperken van
het aantal honden. Met een aanslag bereik jeecht niet dat dehondenbezitter het bij één hond houdt,
het dier keurig aangelijnd heeft en
zijn behoefte op het hondentoilet
laat doen (áls die er zijn).

Aan het geblaf kan dhr. Fluks inschatten hoeveel honden eraanwezig zijn, ofhoren tezijn. En volgens
zijn zeggen klopt dat voor 95%. Bij
twijfel,en wanneer erniemand thuis
is, volgt hercontrole; net zolang tot
hij iemand thuis treft. Wanbetalers
kunnen een aanslag van dat jaar
plus een jaar extra tegemoet zien.
In principe isde gemeente Ten Boer
van plan met regelmaat (elke twee
jaar?) controles uit te voeren. Dus
houdt dekrant in degaten!

Zo, dat was een hele verhandeling.
Nu terug naar de heer Fluks; voor
de gemeente Bedum doet hij de
Wanneer uw trouwe viervoeter,ook
controles iedere twee jaar.
De gemeente Ten Boer heeft zeker wel Canis familiaris genoemd, niel
tien jaar geen controleur gehad, meer aanwezig is • door wat voor
denkt dhr. Fluks. En hoewel het in reden dan ook - meld ditpersoonlijk
de krant aangegeven staat dat er bij de gemeente. U kunt dan het
controle komt,blijkt het voor menig- bedrag voor het resterende deel
een toch nog een verrassing. En van het jaar terug krijgen;én ukrijgt
niet altijd een leuke! Hoewel som- geen aanslag meer voor het volmige voorvallen toch grappig zijn. gende jaar. Wel de moeite waard
dus.
Enkele voorbeelden:
Leni Arends
- Mensen in hun ondergoed bij de
deur
- De hond is een logé .....
- Mensen die vreselijk boos wor-

Website Tbesinge: levendige boel
Het laatste nieuws van Dorpsbelangen
Activiteiten van groep 7 en 8
De 4-mijllopers en hun tijden
Het ophaalschema voor oud papier
De schoolvakanties
Artikelen over de opgravingen
Fietsroutes en informatie over exposities
enz. enz.
Jekunt het niet bedenken of het staat wel op dewebsite van Thesinge. Wetenswaardigheden, informatie,
nieuwtjes over het dorp en haar bewoners zijn sinds een paar weken tevinden opdenieuwe website.
Wat vooral nieuw is,isdewerkwijze. Er zijnnu allerlei verschillende mensen (volwassenen en kinderen) die
verschillende pagina'sop dewebsite bijhouden. Het ishierdoor een zeer levendig geheel. Jekunt zelfs een
emailabonnement afsluiten opde pagina (of pagina's) die je interessant vindt; dan krijg je thuis op je pc
bericht als ereen nieuw stukje geplaatst isindat onderdeel. Reageren opstukjes kan ook. En wie zin krijgt
om mee tegaan doen ... neem contact op. In ditnieuwe systeem kunnen correspondenten en redacteuren
via hun eigen pc stukjes opdewebsite plaatsen.
Namens alle webwerkers, welkom op www.thesinge.com
Elisabeth To/enaar
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SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garm erwol de
TEL. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

sanitair en verwarm ing
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v.o.f.

MZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ
De winkel voor service & kwaliteit
G .N. Scnut t erlaan 28
9 79 7 PC THES INGE
Telefoon 0 5 0 - 3021957
Fax 0 5 0 - 3 021574
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Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen
(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl

Belga F."e t se n
Groningen

Goederen gebracht in de
L. V.d. Veenstraat 3
Garmerwolde (050-541 3045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht
Tevens :
Suède-reiniging
stoppage en
kfedingrepara tie
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Gazelle Scott-USA
Batavus
Be-One

Bij ons loop je binnen voor.....
Ontwikkelen en dru kken van vut tekaartj e to t com plet e huisstijl

979 1 AB Ten Boer
(05 0) 30 2 17 15

•

RUim e coll oct ie f am tliedrukw erk

info @bluemule.nl
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Kom langs voor gratis Fietsmeting
Toerfiet sen
Woo n· Werk
Sta dsfietsen
Racefietsen
Mou ntainbikes
Hy bri des
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ial s

A4min;',,",;' ·

Uw fiets ook leverbaar via
Bedr ijfsFiel sen Nede rland en
Nationale FietsProjeeten

Repa ratie alle merken!

Regenkledi n g
Racekled in g
ATB-k leding
Fietssc hoe nen
Fietshe lmen
Fietstassen
Kinderzitjes
Fietsdragers
A ccessoires
Onderdelen

Ritsema

Boeker' , pr og ram maboekjes, gidsen, pencdrek en. f lyers et c.

Eigenlijk te crNtief en veeüijdig o m op te noemen
Kom ee ns lan g s voor ee n vrijb l ijv end eav ie s.
Idee ën ui twissel en kan voor bei de pa rtij en verfrissen d werken

AGRISHOP

Uw adres voor:

divers in groenten & fruit

financiële
administratie
&

jaarverslagen
&

aangifte
inkomstenbelasting
G .N. Schutt erlaan 46
9797 PC T hcsinge
telefoon
(050) 302 13 19
f.1X
(050) 302 11 82
mobiel
065 1533772

Voor bedrijvenen particulier handel in:

• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
+ Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prof. aluminium
steigers, trappen en ladders

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

•

Rijksweg 8 3

•

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
~
• aardappelen
• schorreieieren ~
• vlees
• boeren zuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /54 18462
Fax (050) 4042922

Voor motor, bromfiets
of fiets naar
MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - Olf. SUZUKIdealer

Alle merken onderdelen
en acceso ires lev erbaar
Prima service en rep aratie

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Goed en gezond van de boerengrond
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Hanny &Gijs gaan emigreren

ZONE

Gijs en Hanny Hoogerkamp-Kalk zijn, als u dit stukje leest, net
aangekomen opBonaire. En dan niet eventjes naar Bonaire vooreen
leuke vakantie, nee zij gaan voorhetgrote avontuur! Ze zijn van plan
om er minstens vijf jaar te blijvenwonen.
Inmiddels hebben ze eral eenmooi gezorgd dat het Jubileumboek van
huis gekocht. Zo opde foto's echt deOBS er piekfijn uitziet.
een huis om van te likkebaarden. Samen runden Hanny en Gijs al
Ze zijn van plan om daar op Bonaire jaren een internetbedrijf. Eenlucraeen duikschool over te nemen. Per tieve business. zoals ze zelf zegjanuari 2004 willen ze die school gen, zeker in degouden tijden van
met z'n tweeën gaan runnen, sa- een paar jaar geleden.
men met circa vijftien man perso- Overigens blijven ze eigenaar van
neel. Het klantenbestand bestaat een drietal sites (namelijk Gratis.nl,
voor 70% uit Amerikaanse toeris- Aanbieding.nl en Korting.ni). Ook
ten. Die komen daar met cruise- vanuit Bonaire isdat gemakkelijk te
schepen voor een stop vaneen dag doen, aldus Gijs. Want internet is
of drie, vier. Bonaire is geliefd bij immers wereldwijd.
deze cruises omdat daar het mooiste koraalrif ter wereld bestaat. In Garmerwolde hebben zij een heel
Verder zijn Hanny en Gijsvan plan leuke tijd gehad. Veel feestjes en
om hun duikschool ook interichten gezellige mensen. Ze nodigen ievoor het duiken (onderbegeleiding) dere Garmerwolder, diebinnenkort
door minder validen.
naar Bonaire gaat, dan ook uitom
zéker bij hen langstegaan (natuurEven een opfrissertje voor uw ge- lijk wel even van tevoren aanmelheugen: Gijs en Hanny woonden al den: hanny@hoogerkamp.nl of
weer ruim vierjaar inGarmerwolde. gijs@hoogerkamp.nl).
opdeKoningsheert. Hanny heeft in Gijs en Hanny: heel veel geluk en
die jaren veel energie gestoken in succes toegewenst daar opBonaihet dorpsgebeuren. Ze zat onder re. En wellicht: tot ziens.
andere een paar jaar in Dorpsbelangen. En ook heeft ze er voor
Henk Vliem

Hanny enGijs zijn inmiddels vertrokken naar warmere oorden enverkochten daarom hun overbodige inboedel. (Foto: Henk Remerie)

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
Gr ningen 050· 3132453
10

Snelheidsduivels Garmerwolde opgelet!!!!!! (Foto: Auke G. Kuipers)

Yereniging DorfJs~elangen
Garmerwolóe
- Op woensdag 19 november a.s. houdt de Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde haar Algemene Leden/Najaarsvergadering in dorpshuis
' De Leeuw' ; aanvang 20.00 uur. Naast degebruikelijke agendahoudtde
heer Freddy Riddering een praatje over zijn bezoek aan Maleisië, met als
afsluiting van zijn verhaal een videofilm over dit bezoek.
- Op zaterdag 22 november zal
Sint Nicolaas wederom een bezoek
brengen aan ons dorp. De goede
man komt met een aantal knechten
rond 13.00 uur per boot aan. Na de
feestelijke intocht zal het hele gezelschap haarintrek nemen incafé
Jägermeister, waar we er - samen
met dekinderen -weer een gezellige boel van gaan maken.
- Vanaf 6 december zal detraditionele kerstboom weer uit Duitsland
komen. De boom wordt ook dit jaar
weer geschonken door het dorp
Hesel. Herman Huiskes en Auke
Kuipers zullen een hoge boom uitzoekenindegrote bossenvan Hesel en het transport naar ons dorp
begeleiden. Onze gemeente onderhoudt een vriendschapsband met
Hesel en jaarlijks zullen de negen
dorpen een kerstboom aangeboden krijgen. Dit gebaar stellen wij
zeer op prijs, hetgeen wij ook dit
jaar weer zullen verwoorden ineen
toespraak door onze woordvoerder
Herman Huiskes. Ook is het de
bedoeling dat er nieuwe verlichting
en versiering voor de boom zal
worden aangeschaft.
- Rondom de kerk en de school
zullen de trottoirs en de Dorpsweg
worden aangepakt en komen er
verkeersremmende constructies.
Onze prachtige kerk heeft een geheel nieuw hek gekregen en de

oude pilaren zijngerenoveerd, hetgeen het aanzicht duidelijk verbetert.HiervoordankaanLandschapsbeheer. Ook zijn vele verwaarloosdegraven gerenoveerd.Het schoolpleinisopnieuw bestraat en erworden prachtige nostalgische straatlantaarns geplaatst;definanciering
is verzorgd door degemeente Ten
Boer, de school en de Vereniging
Dorpsbelangen. Over enkele wekenzullen wij de omgeving kerk en
school niet meer herkennen!
- De Jeu deBoulesbaan heeft een
betere verlichting gekregen, zodat
voortaan ook 's avonds gespeeld
zal kunnen worden. Verder isde 14
meter lange schutting beplant met
klimop, wat over een aantal maanden uitgegroeidzal zijn tot een lange groene muur. Ook de JOP zal
met klimop worden beplant; we hopendat dit nogvóórdewinterinvalt,
plaats kan vinden.
- Er bestaat in Nederland een Cannabiswegenkaart. Dat heeft een
dorpsbewoner, die in Amsterdam
opbezoek was, ontdekt. Doch wat
schetstzijn verbazing:tussengrote
steden als Rotterdam, Den Haag
en Utrecht werd notabeneook Garmerwolde bij Groningen genoemd!
Zou ons dorp dan toch ...?
Auke G. Kuipers

Oude Rij ksweg 11
9798 PA Garmerwolde
T (050) 5416501
F (050) 5419268
I www.havenga .com
E info@havenga .com

BOUW v.o.f .

~

Autorijschool

c.:

VRIESEMA

~

Examentraining
per computer

Dorpshuis
Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Wigboldstraat 20
Ten Boer
Telefoon 050 - 3021905
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DAMES- EN KINDERMODE

Jolanda Spraa kman
He ndrik Westerstraat 26 - 979 1 CT Te n Boe r
Te lefoo n (050) 302 34 17

"DE LEEUW'

Theoriecursus:
dinsdagavond
19.30 uur.
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Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 - 5416244
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Hooto .....eg 70 •
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Siem
Op al onze reparaties
3 mnd. bolla9 qarantie

•

BOVAG Autobedrijf
Groene Zoom 2 Ten Boer OSO - 3021494

Jasje

j

U?",·ne.
9~17 Hor~stede

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goedopgeleidemonteurs in huis om à/fe merken
auto's In topconditie te houden en te brengen.

BEENMODE, LINGERIE
&DAMESMODE

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

Tel: OSO-1040791 •
FO. : OSQ·40d0 65Q •

,/ L-

dé winkel voor al uw
. Ondergoed - Lingerie
Beenmode - Badmode
. I
ij
Nachtmode &
Damesmode moot 36 t/m
JB
deskundig advies altiid
aanwezig
Winkelcentrum lewenborg
-"'-- --

\ \oo il: hr ilkngbzl'n besta an niet.

-

--',. .--'--

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

---'

Installatietechniek VAATSTRA B. V.

mooie ogen wel.
• de nieuwvn- grl1lT;ttjl":"o

gbJl'1l

• ~l1l )(' r1il' h r

en ul tradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Wintlelcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

::.:::i!~9~~;:~~:;r~~od~e
www.vaatstra.n l
vaatstra@vaatstra.n l

Gr.
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24 uur service
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Lijkenhuisje bij de Kloosterkerk
Veel oud-inwoners van Thesinge kunnen zich nog wel herinneren dat
het lijkenhuisje er stond. Bij de restauratie van de kerk In 1972·73
moest hetbaarhuisje verwijderd worden I.v.m. hetverzwaren van de
fundering van de westgevel.
Onder de westgevel - die in 1786
als het ware er achter werd geplaatst -zijntoen palen geheid,met
daar overheen een brede betonplaat,waardoor ervoor debouwers
teweinig ruimte overbleef om ditte
kunnen uitvoeren. Het lijkenhuisje
was trouwens in een dusdanig vervallen staat, dat er weinig aan te
verbeteren was.
Het huisje was oorspronkelijk bedoeld om ermensen die gestorven
waren aan een besmettelijke ziekte, inoptebaren. Ook kwam schijndood veel voor; ook deze mensen
werden ereerst neergelegd,totmen
zeker was datdepersoon was overleden.

Fivelingo kwam als laagste uit de
bus en heeft het werk inmiddels
met oude materialen, naar volle tevredenheid, uitgevoerd.

Er werd vervolgens een bespreking
geregeld met de plaatselijke commissie, waarin wij ons eerder genoemd idee weer naar voren brachten. Maar, zoals dat gaat: van het
een komt het ander. Na enkelebesprekingen werden een viertal deskundigen op dit gebied ingeschakeld, die op9 oktober hun concept
idee metons hebben beproken.Men
had een maquette gemaakt, zoals
men de inrichting dacht te maken.
Het geheel zag erkleurig en span- Er bleek in het dorp enige verwarring te bestaan over de plaats van het
nend uit. Het zal een expositie wor- nieuwe lijkenhuisje bijde Kloosterkerk. Mevr. A. Ko/-Haak heeft nog een
In het kader van de reconstructie den met als thema het schrijfatelier, schilderij (gemaakt door dhr. A. Engelage, een zwager van kuiper Luchvan de dorpskern werd door de dat hier in het Klooster was. Het tenberg) van het vroegere gebouwtje en wat blijkt?? De nieuwe staat op
projectleider van de gemeente Ten geheel zal in onderhoudsvrije ma- precies dezelfde plaats als vroeger!! (Foto's: Wo/ter Karsijns)
Boer (A. Drost) gevraagd om zo- terialen worden uitgevoerd.
.veel mogelijk ideeën aan tedragen,
die kunnen bijdragen om de leef- Zoals gezegd : het is een concept
baarheid van het dorpte vergroten en het wordt een kostbaar geheel.
en mee konden liften inde subsidie Maar zodra het definitief wordt en
aanvrage. Zo ontstond het idee om het financieel rond is, hoort u er
het lijkenhuisje te herbouwen en meer van.
het pad rond het kerkhof weer in
Overigens heeft deStichting inmidoude staat terug Ie brengen.
Er werd contact opgenomen met de dels een vijftal lijkenhuisjes in de
Stichting Oude Groninger Kerken; provincie, waarin men eveneens
ook deze mensen waren meteen een expositie wil inrichten; ieder
enthousiast. Door deStichting werd met een ander thema. Waarna men
een tekening gemaakt, waarna een op termijn hierover een folder of
viertal aannemers uit de regio wer- boekwerkje wil uitgeven.
den uitgenodigd om een prijsopgave te doen. De werkgemeenschap
Piet Huisman

Patiënten en verzorgers hebben
ondersteuning nodig bij hetomgaan
met ingrijpende gevolgen van dementie. Wij bieden steun indevorm
van lotgenotencontact, begeleide
vakantieweken, een dag en nacht
bereikbare Alzheimertelefoon en
Alzheimer Cafés. Ons netwerk van
regionale afdelingen is hierbij onHet aantal mensen met dementie in misbaar. De mogelijkheden voor
Nederland groeit snel. Steeds meer zorg verschillen vaak per regio en
mensen zoeken antwoord op hun een luisterend oor en een helpende
vragen en oplossingen voor de pro- hand inde buurt zijn erg belangrijk.
blemen als gevolg van dementie.
Voor acceptatie van dementeren- Alzheimer Nederland steunt wetenden in de maatschappij is goede schappelijk onderzoek naar het ontvoorlichting nodig. Alzheimer Ne- staan van dementie, een betere
derland informeert en adviseert naar diagnostiek, mogelijke behandeling
de laatste inzichten en werkt aan de en manieren van goede zorg. Het
deskundigheid van beroeps- heeft veel weg van een grote en
gecompliceerde puzzel. Sommige
krachten in dezorg.

Alzheimer
Nederland
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stukjes zijn algevonden, maar veel
is nog onbekend. De werking van
de hersenen is nu eenmaal veel
ingewikkelder dan van bijvoorbeeld
knieën oflongen. Hoe meer onderzoek we kunnen inzetten, des te
eerder is er kans op belangrijke
resultaten! Medisch onderzoek levert aanknopingspunten voor nieuwe behandelingen in detoekomst.
Maarwij geven ook financiële steun
aanonderzoek dat opkorte termijn
albijdraagt aan een betere kwaliteit
van leven van patiënt en partner.

Erediensten SOW

2 november
10.00 uur Thesinge,
ds. Timmerman uit Bedum
5 november (Dankdag)
nog niet bekend
9 november
10.00 uur Thesinge,
dhr. G.J. Logemaat uit Groningen
16 november
10.00 uur Garmerwolde,
ds. Ypma van Terschelling
23 november
Dit jaar valt de collecteweek tus- 10.00 uur Thesinge,
sen 2 en B november. Met uw ds. deJong uit Leek
steun kunnen wij ons werk voor 30 november
mensen met dementieen hun fami- 10.00 uur Garmerwolde,
lie voortzetten!
dhr. Sprenger
Maud Onderstal

Voor de complete
~
woninginrichting f'jl
~~
zit u bij ons
,. ;
$irisette"
" . op de eerste rang <::
Bij ons vindt utopmerken op helgebied van:
/
\'\
aiiI
go rdij nen, laminaat, binnen - en buitenzonwering _~~'
auplng

Tafels worden door ons
op maat gemaakt
van diverse houtsoorten
en geheel naar uw wens

....

Folkingestraat 5
Groningen
(050) 3139393
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en vloerbedekking!
,

Geopend :
QUICK'STEP'
FlOOR

Werkplaats:
Grasdijkw eg 8
Garmerwolde
Tel: (050) 54175 17
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d i.-do. en vr. van 11.00 tot 17 .45 uur
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Itadsweg 6J Ten Boer (OSO) JOW8J

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

/

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon

JPCOM

0505421890

computers

24 uurs-dienst

Sierbestrating

Degelijk & Goedkoop

Complete PC

Showterras 3000 m 2

€ 549!

Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

www.jpcom .nl
050 - 549 07 75
dorpsweg 59 garmerwolde

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

Ook voor reparaties & upgrades

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

Elektra
Gas
Water
CV

Kerkstraat 1
9797PO Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax050 - 3024693

• Zink

• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504

•
•
•
•
•

Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V .-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

p~ KUIL

t;I#I~/tdl;tcrf"d#il?t3~
Noorddijkerweg 13
9734 AS Groningen
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www .kuilreiniging .nl

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

050 • 5498416
www.nijdam .nl
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Prachtig muziekspektakel
met veel te weinig publiek!
Erg jammer was het dat deze zeer goed verzorgde avond, waaraan veel
energie is besteed, door zo weinig mensen werd bezocht.
De aanwezigen, waaronder burgemeester Pot met haar man, hebben
genoten van een muziekprogramma met heel veel afwisseling.

Kunstworkshops
Veel kinderen van "De Til" inThesinge en de OBS Garmerwolde hebben
tijdens de herfstvakantie hard gewerkt. Ongeveer 200 kinderen deden
mee aan kunstworkshops voor kinderen van alle basisscholen in de
gemeente Ten Boer. Van schilderen tot zingen, toneel, dansen, boekbinden, het ontwerpen van een cd hoes en het makenvan een video clip, enz.
enz.
Donderdag 16 oktober werd het project afgesloten met een presentatie
van alle workshops in het gemeentehuis in Ten Boer. De tentoonstelling
"De wondere waterwereld" (schilderijen, acryl oppapier), waar ongeveer
50 kinderen aan hebben meegedaan, isnog enkeleweken tebezichtigen
in het gemeentehuis.

De Harmonie speelde met veel en·
thousiasme herkenbare swingende nummers (wie durft nog te beweren dat een fanfarekorps'hoernpapa" muziek is?) en het Jachthoornkorps Bedum gaf twee keer
een leuke show.
Na de pauze was het podium bezet
door twee groepen: de Big Band
Zuidwolde, met in hun bezetting
onder meer twee gitaren,een piano
en een presentatrice/zangeres,
speelde o.a. filmmuziek. En onze
blaaskapel de Alpenjagers, met als
invalkrachten Roelf z'n twee dochters en schoonzoon. Het geheel
werd leuk aan elkaar gepraat door
mevrouw Kalk uit Muntendam .
Doordat erzoveel afwisseling was,
bleef ieder geconcentreerd luiste·
ren. Kortom: de mensen die erbij
zijngeweest, hebben van een fijne
avond genoten!

Ter gelegenheidvan het maar liefst
tachtigjarige bestaan van de "Harmonie" uit Gannerwolde, dat preciessamenvielmet het dertigjarige
bestaan van "De Alpenjagers" (die
overigens voortgekomenzijn uit de
Harmonie), was op 27 september
een muzikaleavond inde Tichelhal
in Ten Boer.

H.H.

GAIIMER & TllESINGER
EXPRESS
Bij dezen willen wij iedereen

heel hartelijk bedanken
voor de spontane felicitaties
naar aanleiding van onze prijs!
De redactie

GAIIMER & TllESINGER
EXPRESS
Kinderen tijdens het schilderen in Kerkhörn. (Foto: Wolter Karsijns)
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De raad gaat de boer op!
De gemeenteraad van Ten Boer gaat in gesprek met haar burgers.
Garmerwolde bijt het spits af op donderdag 25 september: zo'n 35
personen buigen zich over de toekomst ...
In het kadervan het dualisme heeft
de raad een eigen verantwoordelijkheid gekregen. De raad
houdt zich bezig met de hoofdlijnen; steltkaders en legt er een zak
geld naast. B&W moet deplannen
uitvoeren.
De raad vertegenwoordigt de burgers, maar uiteraard kunnen de
burgers ook zelf initiatief nemen.
Een voorstel, voorzien van 50
handtekeningen,komt zonder meer
op de agenda van de raad. (Ook
een babbeltje met een raadslid wil
nog weleens helpen.)
Stuur eventuele correspondentie
altijd in afschrift aan de fracties:
alleen aan B&W gericht, krijgt de
raad ze niet onder ogen. Als een
inwoner een brief met een klacht
naar de gemeente schrijft, hoort er
gewoonantwoord optekomen."De
mensen zitten ergens mee;help ze!
En als de brief toevallig op de verkeerde plaats terecht is gekomen,
stuur hem dan even door," aldus
een der aanwezigen.

· Het plannetje Stollenga is wat
vertraagd. De mensen begonnente
klagen over extra verkeersdruk;
toenis er uitgevonden omde nieuwe weg naar voren te ontsluiten.
Bovendien zijn er een paarstukjes
asbest gevonden; het wachten is
op een schoongrondverklaring . De
provincie heeft alle gemeentes behoorlijk in de tang waar gebouwd
mag worden; dus je zoekt gaten.
• Wat voor huizen komen er en
hoeveel?Creëer geen brandgangidee, zoals in Lewenborg !
• En waarom is het nieuwe hek op
de plek van onze mooie achtertuinen er nog steedsniet? (Janvan
Dijk zal de patrijzen, fazanten en
zwanen in zijn tuin erg missen ...)
- Swiss Combi heeftheel veel heet
water over; maak dat rendabel!
- De verkeersveiligheid
Hoe hard wordt er gereden bij de
school?
En die driesprongaan het eind van
deOude Rijksweg iseen levensgevaarlijk punt!

Het gaat deze avond om de lange Het tweede deel vandeavond gaat
termijnagenda. We praten dus niet over de toekomst van Ten Boer.
over losliggende stoeptegels e.d., - Blijven we zelfstandig of is gemaar over de ontwikkelingvan het meentelijke herindeling een optie?
dorp. De volgende onderwerpen En met wie?? En wat levert het
komen o.a. aan bod:
op??? Momenteel wordt gekozen
- Het (stoffige) onderhoud van de voor zo veel mogelijk samenwerGrasdijkweg
king.
-Toekomstsuggestie situatieGEO- - Er komt een verbinding tussen de
terrein: verleg de ingang naar de N360 en de Eemshavenweg. Hoe
Lageweg; builen de woonwijk!
wordt Meerstad ontsloten?
- De aanpak van de riolering in de - Inde randdorpen wordt gebouwd
Hildebrandstraat en de v.d. Veen- naar eigen behoefte; hierbij wordt
straat komt ná de Bouwerschap- ook aan destarters gedacht!Om de
weg
voorzieningen op peil te houden,

f bbe maa ~
GAL

IJl

ERIE

H Ef S eH ' N • • • I J

Wisselende exposfties

~ingstijdel:
vrijdag . zaterdall· 2Cfldag
van 1).()()-11.QO lAr en cp afspraak

I

Kleine Doerak

/11;

•

baby- en
kinderkleding
va n de betere
kwaliteit

I

zal het dorp Ten Boer zich moeten
verdubbelen. Als Ten Boer zegt:
Groningen kom maar op, dan zijn
Garmerwolde en Thesinge er binnenkortgeweest. De N360zou een
dode weg worden, maar het heeft
eerdereen aanzuigingskracht. Het
Damsterdiep heeft oorspronkelijk
gekronkeld;jezou hetDamsterdiep
weer kunnen laten meanderen. Het
autorijden wordt onvriendelijker
gemaakt en het openbaar vervoer
vriendelijker. Diegroene strooktussen Garmerwolde en Groningen is

heel belangrijk! De dorpen doen
ook veel om zichzelf belangrijk te
maken.
Tot slot wordt er gestemd over een
aantal stellingen. De meerderheid
blijkttegen herindeling,heefterbest
wat voor over om het voorzieningenniveau in het dorp op peil te
houden en wil het gebied tussen
Groningen en Garmerwolde open
houden.
Hillie Ramaker-Tepper

Test of uw pensioen
uw carrière kan volgen.
Op de carri èreladd er klimmen is leuk.
Maar als u uw pen sio en niet laat m eeklimmen,
moet u lat er een grote stap terug doen.
Het zog enaamd e pen sioengat ontstaat bij
steeds meer mensen.
Zet nu de eerste stap in de richt ing van een
goede financiële toekom st .
Kijk op www.raboban k.nl of bel 0900-0907
en maa k een afspraak met de adviseu r
van uw Rabobank .

Waar?
Galerie&1heeschenkenj Abbemaar
Ker1<straat lliI
9191 PO Theslr9'
Tel. 050 5211886
e-mail:gal~.n1

Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (OSO) 5 424519
Winkelcentrum Paddepoei

Tel. (OSO) 579 3 111

Het is tijd voor de Rabobank.
Rabobank

www.abbemaar.nl
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Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
WolterKarsijns050-302 2071
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-54t 53 35
anneneramaker@GRN.albrachl.nl
Penningmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde
050·541 10 19
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00p.j.
Bij automatische incasso € 10,40p.j.
Postabonnees: basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.nel
Kopij inleveren bij Dorpsweg 26of
G.N. SchuIlerlaan 16, uiterli jk
woensdag 19november 18.00uur.

Foto van de maand
Open dag waterzuivering in Garmerwolde. Inde naastgelegen slibfabriek konden belangstellenden zich indrie
talen laten voorlichten over de werking van de imposante machines. Nietgeschikt voor mensen met hoogtevrees!
(Foto: Henk Remerie)

Agenda

tJm 23 november
Galerie Abbemaar: expositie GerdaDuiverman(beeldeninbrons en
steen) en Karin Hardonk (2-dimen.OI
sionaalwerk). Open: vr. za. en zo.
van 13.00-1 7.00 uur
woensdag 12november
• het emailadres vandeVereniging Dorpsbelangen Garmerwolde vanaf Gezocht
heden weer is: dorpsbelangengarmerwolde@planet.nl?
• oppas-adres; tijden in overleg De Leeuw; 20.00 uur: viering 70• er nieuwe verwijsborden naar derioolwaterzuivering zijn geplaatst?
(maandag Um vrijdag 's ochtends jarig bestaan NBvP Vrouwen van
• decollecte van de Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhel- niet i.v.m. school). Lisa Mocking Nu, afdeling Garmerwolde
zondag 16november
(bijna 17 jaar), teI.050-5418451
mina Fonds in Garmerwolde € 490,35 heeft opgebracht?
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
• debibliobustijdenzijngewijzigd? InGarmerwolde staat ievoortaanvan Te koop aangeboden
09.40- 10.10 uur en in Thesinge van 10.15-11.40 uur.
• playstation 1- spelcomputer, in- 100ste OSA-concert
• Auke G. Kuipers nog tot 12 december zwart-wit foto's exposeert opde clusief kabels, controler, memory- woensdag 19 november
galerij in het "Torentje van Frits", A-H vestiging Rijksweg O-H Brug? card en 3 spellen: € 45. Jurjan De Leeuw; 20.00 uur: Leden/NaGroothuis, tel. 050-541 61 18
jaarsvergadering Dorpsbelangen
Openingstijden tijdenswinkeluren.
Te kooplgratis af te halen
Garmerwolde
• deopbrengst voor depeuterspeelzaal € 839,55 was
• blauw-grijs buffetkastje (twee- vrijdag 21 november
delig: boven een klep + 2 deurtjes • 15.30 uur: Overdracht Hervormonder) 90 x 136 cm (gratis); kook- deKerk Garmerwolde
plaat, elektrisch, 4 pits (15 euro); • BuurhoesfTen Boer; 20.00 uur:
kookplaat, gas, 5 pits (15 euro); Toneelgroep "De Kiekdeus" speelt
deurkozijn met bovenlicht, meranti, "Deverkeerderubriek".(ANBO; ook
83x 203 + 30 cm(1 5euro) ;TL-bak niet-leden zijn van harte welkom)
(4 buizen) 60 x 60 cm, 6 stuks zaterdag 22 november
(gratis); TL-balk, 150 cm en 60 cm, Garmerwolde; ± 13.00 uur: Intocht
3stuks (gratis); tweepersoonsledi- Sinterklaas
kant, bruin-geel. 140x200 cm (gra- zondag 23 november
tis) en een eenpersoons matras, t Jopje; 14.30 uur: Lex Koopman &
200 x90 x 16 cm (gratis). Vliem;tel. The Stumbleweeds (coun1ry-folk541 6341
rock; zang en gitaren). En1ree: € 7
Gevraagd
donderdag 27 november
• Wie wil er gedurende ca. 4 uur Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
perweekwerkzaamheden inenom zaterdag 29 november
ons huis aan de Molenweg 17 te • Thesinge: Intocht Sinterklaas
Thesinge verrichten?
• De Leeuw; 22.00 uur: de band
Telefoon 050-5426243
New Image
De organisatoren rond de verzamelde curiosa voor de GEORommelmarkt
op vrijdag 3 oktober. (Foto:Henk Remerie)

Wist-u-dat
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Stoomfluitjes

