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Toveren met ijzer
PatriciaSuerenMichelleSmelik wonen alweereen paar jaaropeen prachtig, rusliek plekje aan het Kardinger Maar, in deboerderij van "Van
Zwol". Naaste buren wonen op kilometers afstand. Een lange betonweg vanaf de Lageweg leidt naar hun onderkomen.
De expansiedrift van de naburige
Stad maakte dat hun vorige woonplek aan de Euvelgunnerweg werd
ingesloten door industrielepanden.
Noodgedwongen verhuisden zenaar
hun nieuweplek.Eenverstopplekje.
Helemaal zelf opgeknapt met af en
toe assistentievan een professional.
Alhoewel. helemaal...
Patricia: "We zijn nooit klaar; de inpandigeschuurmetlemenvloer moet
nog wordenopgeknapten erzijnnog
meer klussen dieliggentewachten."
Wát erisopgeknapt. isgeheel inde
sfeervan de eeuwenoudeboerderij.
Met het comfort van de 21e eeuw.
Alleen ditfeitisalgenoegom detwee
dames te interviewen in het kader
van de rubriek"Bouwverhalen".

tevinden.Ook iszij bezig eenkleine
solopraktijkoptezetten.Maar daarvoor moet je een klantenkring en
bekendheid opbouwen. Het kleinschalige van zo'n praktijk is echter
welzeeraantrekkelijk.Datgeldtook
voor de stiel van partner Patricia.
Juist deonafhankelijkheid en de eigen inbreng maken de producties
uniek..

Natuur
Wat opvaltisdat Patricia veel werkt
met thema's die verwijzen naar de
natuur. 'Detorenophetwad",'Boze
bomen","Hetwoeste baren"en haar
nieuwstevoorstelling 'Hetvogelhuis",
Zijspeell veel indeNationaleParken
dieons landrijk is. (N.B. Het laatste
park is onlangs geopend in het
Theater Suer
Lauwersmeergebied). De meeste
Echter. de bedoeling van het intervoorstellingen wordenbuitenopgeviewisom meer tewetenkomen over
voerden aangepastaan de beschikhet Theater Suer. Weet u het nog?
bare ruimte.Een bos isnatuurlijkeen
Jaren geleden.bijde feestelijkheden
prachtigeomlijstingvoorb.v.devoorrondom de opening van het Boer PatriciaenMichelle. (Foto:Wol/erKarsijns)
stelling "BozeBomen".Hetgaatover
Goensepad,reedereenbizarfiguur
wortels, ontworteld zijnenjewortels
opeenvreemdvehikel over het pas kening van een nieuw idee, maar Kleinschalig
zoeken. Hetgaat nietgoed inhet bos.
aangelegde fietspad. Eentrommel- heeftditinhaarhoofd.Soms lukthet Michelle zorgt dat het werk en de Iemand heeft een gevaarlijke stof
fietser met alspassagier een wolfs- snel om haar hersenspinsel om te uitvoeringen vanPatricia gepromoot (C0 2)indebomengespoten en dat
figuur. Later op de dag was er een zetten ineen figuur metdeuitstraling worden.Daarbijwordt ze professio- voelt ergonaangenaam.Een oplosvoorstellinginhetdorpThesingemet en de aard die ze heeft bedacht. neel ondersteunddoordeThesinger sing is niet zo snel voorhanden en
IJzeren Heinen eenlocomotiet.Uze- Maarvakeriszedagenlang aanhet grafisch ontwerper Aly Pepping en natuurlijk weet iedereen het beter.
renHeinheeftzijnhanden vol aanhet zwoegen om het idee concreet te webmaster Ton Ensing. Eenprach- Deene oplossingisechterabsoluut
oplossen vandeproblemendie ont- maken. Niet alleen de vorm,ook de tige website (www.theatersuer.nl) deandere niet.Endebomenworden
staan. Deze voorstellingen zijn er mechaniekjes moetenkloppen. Bij- en prachtig foldermateriaal, o.a. in steeds bozer...
twee uit een reeks van een achttal voorbeeld de draaiende ogen; ze devorm van ansichtkaarten,zijn het Hetisnietmetwoorden uitte leggen
vasteproducties.
kijken jebijna angstaanjagend echt visitekaartjevanhet theater.Omdat hoe Patricia dezevoorstelling geeft.
aan. Trommels, toeters en bellen oppapiereen voorstellingmoeilijkis Ze klimt in de boom, praat er mee,
Autodidact
maken de figuren extra levendig.Het uitteleggen,maakt Michelle foto- en betrekt het publiek erbij. en vraagt
Patricia maakt zelf defiguren,beel- lijktofze met groot gemak ijzer met videomateriaal van de voorstellin- aan allerlei•doorhaarzelfgemaakte
den en attributen diezij bij haar solo- handen breekt, maar helisweldege- gen. Dankbaar maakt ze daarbij - creaturenwat deoplossing is.
optreden gebruikt. Autodidact, zon- lijkinspannend werk, dankzijdezwa- gebruik van hetdigitaletijdperk, snel IndenatuurvindtPatricia haarinspider enige opleiding hiervoor, tovert relasapparatenen de daarbij beho- engemakkelijk. Michelleispsycho- ratie:"Ikzie en voel signalen teover;
zeuit ijzerdemeestwondel1ijkecrea- rende hitte en oncomfortabelehou- loogenindiehoedanigheid3,5dag de natuur doet iets metmij."
ties. Ze maakt vooraf geen werkte- dingdie delasseraan moet nemen. perweek bij Bureau SlachtoHerhulp

dat jedeel uitmaakt van een groter
geheel. Besef,maarook een creatiever proces bij het bedenken van
oplossingen.-

zomersvan dejaren tachtigtrokken maaien,hooien.Taken,diejenietzo
Michelle enPatriciaerop uit.Op de gemakkelijk over kunt en wilt laten
bonnefooi. Zes wekenlangvoorstel- aaneen oppas. Echter, in het ritme
lingen gevend. trekkend van cam- van dezewerkzaamheden -op een
ping naar camping.Anno2003 isdit uitgelezen plekje aan het Maar .
minder gemakkelijk. Het werk in en vindenPatricia enMichelle hunrust
Uniek theater
Patricia is begonnen met "gewoon" rond de boerderij vraagt ook hun en inspiratie.lnspiratievoor nog meer
theaterwerk. Bij deGroninger Jozef aandacht. De zeven pony's, drie voorstellingen met een boodschap
van der Berg ging ze in de leer als geiten, kippen, honden en katten van de natuur.
poppenspeler. Uiteindelijk vindt ze moeten worden verzorgd. Voeren,
daar haar huidigespeelvorm.Jekunt
Roefie Karsijns-Schievink
hetobjecltheater,figuurtheaternoemen. Deze speelvorm is vrij uniek.
Omdefiguren die Patricia uitbeeldt
tot leven te wekken, is een ander
vakmanschap nodigdan het acteurschap.
In de begintijd speelde ze veel in Er is dit keer nietzoveel nieuws te melden. We zijn drukbezig met het
c1ub- en buurthuizen eninscholen. organiseren van de bekende activiteiten in december en januari.
Nuveelmeer buiten indeopenlucht. Later zultudaar meer over horen.Ik beperk me daarom maar even tot
Delocatieswaarze speelt,bevinden een paar binnengekomen postzaken.
zich vaak beneden degrote rivieren.
Vooral in België. Zo'n veertig keer • Van degemeenteTen Boer ont- uitmaakt, weten we niet. DorpsbelanInteractief en educatief
Het publiek speelt een rol endenkt per jaar wordtde Mercedesbus ge- vingen we het bericht dat ze de gen gaat in ieder geval heen, maar
mee. Endat is nujuistdebedoeling start.DezevervoertMichelleenPa- opmerkingen diegemaaktzijntijdens iedereeniswelkom (3 decemberom
van devoorstellingen. Bij voorkeur tricia met hun zwareijzerenattribu- dedorpenronde aanhet verwerken 20.00 uur in de raadszaal van het
geenvastetribunes en geenmicro- ten naar straattheaters. festivals, zijn. Hierbij zitten zowel onderwer- gemeentehuis in Ten Boer).
foon. Wel wordtergeluidsinstallatie buurtfeesten en de - al eerder ge- pen voorde raadalsvoorhet college. • Ookhebben webericht uilSpanje
gebruikt voor demuzikaleomlijsting noemde -Nationale Parken.Inokto- Indecemberverwachtenze daarom gekregen dat we op zaterdag 29
van de voorstellingen. Als Patricia berhoefden ze nietzovervanhuis.Bij met een overzicht tekunnen komen. novemberhoog bezoekkunnen verhaar eigen stemgebruikt,naturel,is achterbuurman Herbert Koekkoek Dat wordtdan opdewebsite van de wachten. Over hoedat verder gaat,
hetpubliekactiever.Ze moeten meer gaf Theater Suer een succesvolle gemeente geplaatst.
volgt noginformatie.
moeite doen omwat te horen en te voorstellinginhet kadervan Dieren- • Verderwasereenuitnodigingom • Tot slotnog even decursus Grozien. Bovendien werkt een micro- pad. Een cultureleactiviteit vóór en een openbare commissieverqa- nings. De aanmeldingen beginnen
foon belemmerend. Patricia maakt dóórbasisschoolkinderenuitdege- dering metalsthema "deactualisatie nu binnen te komen. Fré Schreiber
van deregiovisie"bijtewonen. Ge- (één van de docenten) zal binnengebruik van allerlei maskers endan meente Ten Boer.
zit zo'n ding gewoon in de weg of
deputeerde Calon zal deze actuali- kort opRadio Noord reclame gaan
werkt niet goed. Een voorstelling Detoekomstvan het theaterwerk is satiepresenteren aan deraad. Ook rnaken. Als u belangstelling heeft,
geven is dus een interactie tussen onzeker. Subsidies en sponsorgeI - hetpubliek magz'nmeninggevenen neemdan snel contactopmetSake
spelerenpubliek.Somsisdeinterac- den moeten blijven stromen omde vragen stellen. Of de verbindings- Heidema (302 16 29).
tie er meteen bij het begin. soms diverseactiviteitentekunnen bekos- weg tussen de Rijksweg en de
duurt het heellang voordaterchemie tigen.Een theater als Suerinhuren, Eemshavenweg hier onderdeelvan
Mencovander Berg. secretaris
isontstaan.Endatligt,aldus Patricia. kostnatuurlijkgeld.Detijdvangratis
niet altijdaan hetpubliek."Hetiswel spelen op kinderfees~ es is voorbij.
eens voorgekomen dat ik na een Kan ook niet meer. De onkosten zijn
langereis,opgehouden door allerlei hiervoor veel tehoog.Theater Suer
files.onmiddellijk na aankomst moet moet dus meer aan deweg firnmespelen. Zonder enige tijd van voor- ren.Alhoewelook het (timmer)werk
bereiding en dan soms ook nog in aan deboerderij het aantal voorstel- • Binnenkorteen feestje?Abraham/Sarah?Voor eenleukeverrassing,bel
eenomgeving dieikniet prettigvind. Iingen heeft geminimaliseerd. Inde 050-5420729. Zang. dans, op elk tijdstip van dedag.
Een tribune met heel veel mensen,
die op datmoment even vermaakt
moetenworden. Inmijnvoorstelling
moeten mijn publiek en ikzelf naar
GALERIE
elkaar toegroeien:
laT H (E SC" I! • I l • I J
Het publiekis ook verschillend. de
volksaardspeeltdaarinnadrukkelijk
Voor cadeaus,
mee."NoordelingenzijnwatafwachWisselende
expostttes
Veeservice
huishoudelijke artiketend (doe maar gewoon), de Brabanders zijn uitbundiger, bijna carlen en kleine afdeling
R. van der Woude
~ oIIlBstijden:
navalesken deBelgenzijnbeleefden
w1jdas . zatrnlag. mndall
speelgoed.
van 13-00 -1~ lAr en cp afspnoak
terughoudend.Elkpubliekvraagtzijn
Klauwverzorging
eigen aandacht.Natuurlijkspeeltook
Diergeneesmiddelen
het aantalkijkers endelocatie mee.
Op eenstadskadeheb je ander puen-benodigdheden
bliekdanbijeen bezoekerscentrum
vaneenNationaalPark.IkgeefeduGaleriea1heeschenker1j Abbernar
Ker1<straat 9a
catievevoorstellingenmeteenboodGA RME RWOL DE
9797 PO Thesinlle
schap. Het isleuk dat detoeschou1) (050) 5424962
Tel 050 5277886
weriets meeneemt.Besefdat wat de
b.g.g. 06-20188706
e-nllIl:gaI~n1
Telefoon (050) 541 4040
mensdoeteigenlijkpeanutsis.Besef
wwwabbemaar.nl

Nieuws Dorpsbelangen Thesinge

Stoomfluitje

bbemaa

CAIEi"

CAIEll

Winkelcentrum
Lewenborg

2

p~w

$'likn

0r,!,(4'>" '\

(1)'\

[\

''f:! \

\

(p,

~p{ diICUI\en
I
Voetreflexmàssage
\
Zonnebank,
'.

\

<s:>

)

I'runusstr aat SI
wij k: Solwerd
Tele foon (050) 541 8468
A m bul ant (OSO) 5736989

DOSTERHOf

lvt cLv-tfnv

!::e~.

9797TAThesinge
050- 541 6272
www.romanfico.ni

.I Rijlessenvoorkinderen en
volwassenen

.I Pension stalling
.I Tevens ter dekking :

zoals: Slootonderhoud.

Maaikorven. Klepelmaaien.
Grootpakpersen,
Grondtransport,
Mest verspreidenen
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renovatie

Nijvemeidsweg 5 Ten Boer (050) 3023614

050·5421615

Autoschade

dakisolatie

B.V.

Oude Rijksweg 3
Garrnerwolde

Lageweg 22 Garmerwolde

bitumineuze dakbedekkingen

LA NDB OUWMECHA NISATIE BEDR WF

Tevensverkoopvan
verzorgingsartikelen

Loonbedrijf
N • •~.o flu. ft

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.

• CASE,IH. ALO. LELY
• HARDI . FELLA
• KVERNELAND. KONGSKILDE
• FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM
• PEGORARO. KEW . TORO
• STIGA . HUSOVARNA
• MTD. GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER
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Behandeling volgens afspraak.

de bewezen NRP5-rijpaardhengst Romantico en de uniek
goudgele ponyhengst (L 48m)
RomanticPopcorn v.Romantico

Voor een compleet
programma tractoren en machines

OOSTERHOF

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

Schade herstellen ,
dat laat je toch
aan de vakman over !
Kollerijweg 14
Wollersum
Tel. 050 - 3021796

OogMerK
OPTICIEN

H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227

Scho~nmakerij
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service
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Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

MiéJd"eljans
J\I\ e e,b e l,,, ak e" ij
é e ..lij k H oe.+ V.O .r=:
Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout!)
Tevens verkoop Antieke meubels,
's zaterdags geopend (10-17 uur)
Gerard en Margreet Klunder
Dorpsweg 58
9798 PG Garmerwolde
el. 050 - 5494580 - Fax 5494579

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen
Te l. : 050-5410286

• moderne conlactlen5.'1"temcn • gedipillmecnle specialisten

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

Win~elcentrum

Gediplomeerd
schoenhersteller
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De gemeenteraad komt met ons praten: Een hete avond!
Café Molenzicht in Thesingeis vrijdag 31 oktober het strijdtoneel van meer dan 80Thesingersen de gemeenteraad vanTen Boer. Zo zou
hetkunnen lijken vooreen argeloze, toevalligebezoeker. Er wordt somsheftig gesproken over o.a, de plannen voor een nieuwe weg eneen
multifunctioneel centrum.
Voordat dezediscussie op gang komt,
vertelt deraad - bijmonde van o.a.
griffier Liesje Faber - iets over het
dualisme. Heel inhet kort houdt dat
in:de raadsleden sturen op hoofd·
lijnen (geven een visie),burgemeester &wethoudersvoeren deze uit, en
deraad controleert of dat goed gebeurt. De raad krijgtambtelijke ondersteuning van een griffier. En deze
schrijft nietmeteengriffel,zoals Roelf
Jansen veronderstelt, maar maakt
gebruik van moderne middelen.
De presentatie van de raad werd
getoond met behulp van het computerprogramma Powerpoint. Na de
uitleg over het dualisme hebben we
het over de toekomst van de gemeenteTen Boer. Heeft deze kleine
gemeenteoverlevingskansen? Moeten we herindelen, bezuinigen of
samenwerken? Dedenkrichtingvan
deraad issamenwerken:o.a. parnciperen inde regioraad, deregiovisie
Groningen-Assen en Marenland.
Daarbij kan ook worden gedachtaan
uitwisseling van personeel, kennis,
inkopen diensten en uitbesteden van
werk. Tevens inzetten opgroei, uitbreidi ng van de kern Ten Boer om
hetdraagvlakvoor devoorzieningen
te vergroten. De raad wil niet afwachten, maar zich actiefopstellen.
meedenken en meepraten. En ...
ook nietonbelangrijk:een eigen visie
ontwikkelen.Bij nieuwe ontwikkelingen, zoalsMeerstad, waterberging,
hogere woningbouwopgave en mogelijkeennieuwe weg N360-Eemshavenweg, isdatook wel nodig.
Dit inhet kort depresentatie van de
raad. Veel nuttige informatie, maar
eigenlijk komendeThesingers maar
voor twee dingen:Het plan vooreen
multifunctioneel centrum inThesinge(school, peuterspeelzaal en ons
Trefpunt in één gebouw) en over
plannen om een weg aan teleggen
tussenTenPost en deEemshavenweg ergens terhoogte vanKlunder.
Ommet het eerste tebeginnen. Op
korte termijn moet ereen oplossing
komen voor het huisvestingspro·
bleem van debasisschool De TIl en
het,ook als dorpshuisgebruikte,Ons
Trefpunt.Erzijn noodsituatiesdieom
actie vragenen niet om plannen op
langeretermijn.Schoolkinderen zitten(niet voor straf)opdegang inde
tocht, peuters spelen in een lokaal
dat daarvoor nietgeschikt is en het
Trefpunt zalper1januaridichtmoe-
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ten. Op dit moment wordt eralleen
maar onderzoek gedaan naar de
mogelijkheid van een multifunctioneel gebouw. Denk ook eens aan
andere oplossingen om de
huisvestingsproblemenaan tepakken, zoals ruil , verbouwingen e.d.
Vanuithetdorp wordt kritisch gereageerd opdemededeling van raadsledendat men hierover eigenlijkniet
zo goedisgeïnformeerden dat wordt
afgewacht tot er een plan van het
College optafel ligt. Nietafwachten,
vinden de Thesingers, maar actief
gaan meesturen, want er zijn genoeg vraagtekens bij nut en noodzaak van zo'n multifunctioneel eentrum.Jekunthetgeld maar één keer
uitgeven. Overdeeventuelewoningbouw ophet aan tekopen stukje land
van Ritsema,waar het centrum zou
moeten verschijnen, wordt eigenlijk
niets gezegd door de aanwezigen.
Wel wordt opgemerkt dater, wat er
ook gebeurt, gedacht moet worden
aan het uiterlijk endesfeer van de
Kerkstraat: het schoolgebouwen de
boerderij van Ritsema met boomgaard zijn zeer beeldbepalend. En
ga oponderzoek. kijk naar andere
multifunctionele gebouwen. Werkt
hetdaar goed.wat zijn devoordelen
boven een gedeelde energiereke·
ning?Gemeenteraad,doe iets,isde
boodschap van deThesingers.
Het andere hete hangijzer van de
avondisnatuurlijkdebypass. Gedeputeerde Staten van Groningen willen
deweg Groningen-Delfzijl(N360)en
de Eemshavenweg (N46) kortsluiten meteen verbindingsstukten noorden van Ten Boer. Hetis debedoeling dat het autoverkeer GroningenDelfzijldaarlangs wordt afgeleid.Op
het doorderaad getoonde kaartjeis
een snelle verbinding ineen rechte
lijnvanafTen Post naar deEemshavenweg getekend.Niet handig,want
nu denkt iedereen datdeweg daar
precies langsloopt. Volgens de raadsleden moet je die lijn zien als een
"planaloqische" lijn die een richting
aangeeft,echter nog geen definitie·
veweg.Maar een dikke vettelijn,die
recht overjelandelijkgelegen boerderijisgetrokken,iserg bedreigend
en lijktlevensecht!
Deplannen zijn nognietklaar, maar
erwordt wel gestudeerdopmogelijke tracés. Het isduidelijk:Thesinge
wilgéénwegdoor hetlandschapen
vindt datdegemeenteraad vanTen

Boer ditopdeagendamoet zetten.
Wat isdevisie van deraad en zijn er
anderemogelijkhedenom desteeds
meerdichtslibbende N360teontlasten? Als je vijftig handtekeningen
kunt verzamelen. kun je als burger
een onderwerp aandragen dat dan
in degemeenteraad opdeagenda
geplaatstwordt. Terplaatseworden
handtekeningen verzameldvoor zo'n
"burgeriniatief", maardelijstiswaarschijnlijkniet rechtsgeldig omdat er
geen namen en geboortedata e.d.
zijn ingevuld. Kor van Zanten (Molenhorn) van Dorpsbelangen houdt
ditindegatenenregeltzonodig een
nieuwe lijst.
Verder wordternog gesproken over
derestauratieplannen van dekorenmolen Germania. De plannen zijn
klaar, maar wanneer gebeurt ernu
iets?De toestand van demolen vraagt
om een snelleaanpak. Molenstichting Fivelingo ishiermeebezig,maar
deze onderhandelingen gaan buiten
deraad om. Ook devoorzieningen
voor digitaalverkeer worden aanqekaart. ADSL, breedband of een satelliet diehet heledorp van internet
kan voorzien.Deprovincieismeteen
onderzoek gestart naar de

(on)mogelijkheden, maar eigenlijk
heeft de raad hierop geen invloed.
De internetaanbieders hebben dit
wel.
Overdestoeptegels,verlichting,onderhoudgroenvoorziening wordtniet
gepraat. Zijnhierover vragenof opmerki ngen dankunnendeze opeen
formulier wordeningevuld. De raad
"neemt dit dan mee".
Het is even wennenaande nieuwe
situatie met het duale stelsel. Inde
praktijkvalthet niet meeomprecies
hetonderscheid temaken.Een visie
ontwikkelen, toekomstgericht denken - ook gemeentegrenzenoverschrijdend -is niet gemakkelijk. Dat
blijkt tijdensdeze bijeenkomst. Een
powerpointpresentatiehouden over
het dualisme,visieen anderezaken
isbetrekkelijkeenvoudig,maarinde
praktijkvalt het nog nietmee!Inelk
geval is duidelijk geworden dat de
raadsleden en de Thesingers gespreksstof genoeg hebben. Goed
voor een hete discussieavond, die
een uur langerduurde dangepland.
RoefieKarsijns-Schievink
met dankaan Elisabeth Talenaar
(websiteThesinge)

creatief
centrum

Stoeldraaierstraat 35
G oningen 050 - 3132453

Hij is er weer ...Sinterklaas!
Ook in Garmerwolde, mèt Pietenenpakjes natuurlijk. (Foto:Henk Remerie)

SOLITAIRE & GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer
sanitair en verwarming
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050-5493950 - FAX 050-5493673

Valck estraat 1a - Tel. 3021785 - Ten Boer
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De winkel voor service & kwaliteit
G.N. Sc hut t er laan 28
9797 PC THESINGE
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NIJDAM
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen
(tegenover wijk Lewenborg)

Tel . (050) 549 07 89 - Fax 541575 1 - www.nijdam.nl

Tevens:
Su èoe-reiniqiru;
stopp age en
kfedingreparatie
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Gazelle Scott-USA
Batavus
Be-One
Kom langs voor g ratis Fietsmeting
Toerfietsen
Woon-Werk
Stads/ietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
K ind erfietsen
Spec ials
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Goederen gebracht in de
L. v.d. Veenst raat 3
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• groenten & fruit
• aardappelen
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Pallet- en magazijnstellingen
Magazijnwagens
Palletwagens
Kantoorkasten
Gebruiktekantoormeubelen
Enz.
"Top way" prof. aluminium
steigers, trappen enladders
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Bij ons loop je b innen voor.....
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financiële
administratie

Regenkleding
Rac ekleding
ATB.kleding
Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes
Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen
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divers in groenten & fruit

• "lees
• boeren zuivel
• sa lades & rau ...k» st
• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050) 4042921 /5418462
Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar
MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderde len
en accesoires leverbaar
Prima service en reparati e

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624
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Bluescruise kan geprolongeerd!
Het idee om in meerdere dorpen een bluescruise te organiseren,
bleek een voltreffer. Je zet op drie locaties een bluesgroep neer, je
verplaatst de bluesliefhebbers tussen die cafés en je brengt die tot
slotnaar hunstartplaats terug en"klaar-Is-kees". Een succesformule
die in 2004 zeker kan worden herhaald.
Zo geschieddeop 26 oktober jl. Op
een fraaie herfstzondagmiddag hadden het buurt-en-speeltuingebouw
inRuischerbrug. "t Jopje-inThesinge en "DeMeul'n"inSintAnnen hun
deurengeopend voor maximaal 50
bluesenthousiastelingen. De kaarten waren in de voorverkoop allemaal dedeur uitgevlogen.
Waar je het entreebewijs had gekocht.begon de"muzikalereis".Voor
het vervoer van dedeelnemers waren drie bussen van het Noordelijk
Busmuseum uit Winschoten gecharterd.
Bijzo'norganisatie benjewelgebonden aan een strak tijdschema. Alle
optredens begonnen om 14.00 uur
en elke voorstelling duurde 45minuten. Dezelfde tijd was uitgetrokken
om degroepenteverplaatsenen om
je op te maken voor het volgende
optreden.

tase. Jammer van het strakke tijdschema.waardoor er voor toegiften
geen plaats was.

Indevolgendeverplaatsingperbus
naar Ruischerbrug was er een uiterst gezellige sfeer, waarbij vele
enthousiaste woorden vielen opte
merken overdit spektakel.Bé Hegen
met zijn gelijknamigebluesband zou
voor deuitsmijtergaan zorgen. Teleurstelling was erdan aanvankelijk
alom, toen bekend werd datBéwegensziekteverstekhad moeten laten
gaan. Enwatisde "Bé Hegen Blues
Band' zonder debluesmaestro him- Van 28 november tot en met 28 december exposeren Ineke de Boer
sell. Dat gat kon de gelegenheids- (schilderijen) en Henk Slomp (glasobjecten) in Galerie Abbemaar.
band.dierondomdrievan Bé'ssecon- Daarnaast zijn er speciaal voor de kerstmaand originele glazen
danten was gevormd,moeilijkvullen. kandelaars van Mette Bus,
Het werd een wat statisch optreden
van een zevenmansformatie,dieeen Wie het werk van Ineke de Boer op het materiaalzelfgericht,deeornleider ontbeerde.
(1 953) door dejaren heen gevolgd binatie ervan, de spanning die dat
heeft,zietinhaar nieuweschilderijen oplevert. Daarnaast heeft hij een
Het inmiddels toteen grote familie ook nuweer constanten zoalsdoor- fascinatie voor mensen en menselijk
Een geoliede machine, maar wie uitgegroeide gezelschap werd ge- leefdheid, spiritualiteit en fijnzinnig gedrag en dan met name desporen
trakteerd opeenextra rondje "sight- kleurgebruik. Toch vernieuwt zij zich diedie mens achterlaat inzijn omgewaren dehoofdrolspelers?
Lanceen Donna hadden deeerom seing". Via Ten Boeren SintAnnen gestaag:voor haar moet schilderen ving, derituelen en rituele objecten,
een voortdurend veranderend pro- z'noffers en offerplaatsen,zijngeloaan te treden in het kleine. maar werdenwe inThesinge afgezet.
uiterst sfeervolle, huiskamercafé "t Volgend jaar weer dus en wat mij ces zijn, op zoek naar dekern. Met venen hopen, zijn voer-envaartuiJopje"inThesinge.lndevolgepakte betreftmet het Dorpshuis Garmer- warmegrijstonenmet nu en dan een genvanvrees en verlangen.
kamer was er net voldoenderuimte wolde als vierde locatieerbij. Want gouden opflakkering, tovert zij een Zaterdag 29 novemberwordtdeze
voor ditAmerikaanse duo uitNash- ookdezegelegenheidmag met zijn geheimzinnige wereld, waar liefst expositie om 16.00 uur geopend
ville en hun instrumentarium. De blueshistorie zeker niet in het rijtje disharmonie is uitgebannen, naar door Dorrit Asselbergs (kunsthistoriboven.
enorm bebaarde Lance zong met ontbreken ...
cus), met een drankje en een hapje.
Advan Zalk Inhetwerk vanHenk Slomp (1 955) De openingstijden van de Galerie
verve zijn countrybluessongsen ging
komen een aantal fascinaties aan zijn:vrijdag,zaterdag en zondag van
vreselijk tekeer op zijn snaarinstrumenten.Datde snaren nietallemaal
bod, enerzijdsinhet materiaal dat hij 13.00 tot17.00 uur en voorgroepen
het einde haalden,was dan ook niet
gebruikt,anderzijds indethematiek. ook op afspraak.
verrassend! Donna ondersteunde
Sommige vanzijn objecten zijn sterk
Lancevocaal en instrumentaal. Ze
gaven tekst en uitleg bij deinstrumenten, die ze gebruikten.Zo bleek De kaartavond innovember heeftde
haarritme-instrument eenholle cac- volgende uitslag opgeleverd:
tus meteen handvat.
7025
1.Jannes Ramaker
2. EllekeV.d. Molen
6770
"Lefthand Freddy and the Aces" 3. Detta V.d. Molen
6531
waren uitgenodigd omin"DeMeul'n' 4. HenkVliem
6522
hun muzikale kunsten te vertonen.
Deze prachtige,ronderuimteademt
bluescultuur en inhet verleden hebben aldiversebluesgrootheden hun
klanken hier laten horen. Na een
aarzelende start begon de horeca
grote zaken te doen: bier en rook Opzaterdag 13en zondag14decemwerden de ingredienten, die bij de bera.s.wordt ereengrotekerstmarkt
echte bluessfeerhoren.Delinkshan- - met ruim veertig standhouders - in
digeFreddy(echtwaar!)bleekvirtu- hetpand van defirma Ritsema (vooroosopzijngitaarenontpoptezich als heen rozenkwekerij Veenstra) gehou.
een ware leider. In zijn smetteloos den. Op zaterdag is de markt geowitte pak brachten hij en zijn drie pend van 10.00 tot 17.00 uuren op
collegabandledenhet publiekinex- zondag van 11.00 tot 17.00 uur.

Nieuwe expositie Galerie Abbemaar

"De Soos"

Elf november 2003

Komtdat zien!
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70 jaar NBvP!
Opwoensdag 12 november vierde deNBvP Vrouwen van Nu,afdeling
Garmerwolde, haar 7D-jarig bestaan met een oergezellige gour·
metavond. Het vlees, devele soorten salades, hetgemengd fruit en
alles wat ernog meer bij hoort, smaakten uitstekend. Petje afvoorhet
bestuur, diedit toch allemaal maar weer voorelkaar heeft gekregen!
Het koortje-onder leiding vanHannie Havenga-zong eenaantalleuke
liedjes, waaronder zelfs een paar
ooupletten met speciaal voor deze
avond geschreven tekst. Het is alweer 20 jaargeleden dat hetkoortje
werd opgericht(ter ere van de viering van het50-jarig jubileum) eneen
aantal dames zijn nog steeds lid.
Proficiat!
Ni-ma, na-ja
Weet je 't al, de Plattelandse
Vrouwen,
Heten voortaan: Vrouwen van
nu.
N.B.v.P.Plattelandse vrouwen,
N.B.v.P. Vrouwen van nu!
Over lidmaatschap gesproken ...
zeven dames,die al25 tot 30 jaar lid
zijn vande bond,werden deze avond
verrastmethetzilveren bondsspeldje.
Het zijn, in alfabetische volgorde:
Titie van Dijk.Annie Ebeling,Gerda
Grasman, Ginie Kiel, Janna Star,
Frouwke de Vries en Willie WiekeI.
Voor ieder van hen had de voorzitster een persoonlijk woord.
Ook de bijdragen van Gré Kol en
Fennie Thedinga, twee actieve
"buiten1eden,werdenzeergewaardeerd.Tot slot mochten we ons nog
buigen over een leuke quiz: op een
langerij A4tjes stonden maarliefst 42
plaatsnamen afgebeeld!Helaas was
de lijd te kortom alle rebussen te
ontcijferen.

AImetalkijken we terug opeenzéér
geslaagde avond. Op naar het volgende lustrum..
HillieRamaker-Tepper

Hethuidige bestuur van deNBvPVrouwen van Nu, afdeling Garmerwolde.
V.l.n.r.JannieHuisman,Anneke Spanninga,JannaHazeveld, PiaPaps en
GinieKiel.(Foto:Henk Remerie)

SO-jarig jubileum kaartclub
"De Eendracht"
Onderscheidmoet 'r wezen ... in dit
geval een onderscheiding voor zeven dames van dejubilerende Plattelandsvrouwen.
(Foto:HenkRemerie).

Vrouger (Ede Staal)
Wiewerd'nPlattelandsvrouwen,
hier inGaarmwól,
Dij zeuventeg joaren bestoan.
Een eerboare leeftied,wie vier'n
t vandoag,
Datwordt meteen eten~e doan.
Wieeet'ngainPoffert,ofboon'n
oetde weck;
Ookhierbinn'nde boakens verzet.
Wie hait'n veur niks toch nait:
"Vrouwen van nu"!
En dus goan we aan de Gourmet.

Hoewel hetniet erg drukwasop dereceptie,washettoch erggezellig.
Op een paarna,haddendemeeste verenig ingen gehoor gegeven aan
onze uitnodiging, De gemeente werd vertegenwoordigd door Mevrouw Zwerver.
'sAvonds waren er32 deelnemers voor de kaartwedstrijd. Hiervan waren
23 leden. De opkomst uit het dorp,slechts 9,viel dus een beetje tegen.We
hadden meer kaarters verwacht. maarhet was er niet minder gezellig om.
De wedstrijd verliep in een prettige sfeer. Er werd gestreden om mooie
vleesprijzen. De eerste driewinnaars waren: 1. Greet V.d. Meer met 7259
punten;2.Jan Snijder met 6975 en 3.WimRitsemamet 6972.Dekaartclub
kan terug zien opeen fijn jubileum,
Roe/ieDijkema

Wist-u-dat ...
• de collecte van de Dierenbescherming in de gemeente Ten Boer
€ 1.498,30 heeft opgebracht? Ook de jeugdclub Ki ds tor Animals
heeft actief meegeholpen ! Info: 050·318 91 79/313 52 OL
• de opbrengst van de oollecte Alzheimer Nederland in Thesinge en
Garmerwolde gezamenlijk € 383,95was?

Oliebollen
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S tandplaats
Haren en Winsum
www.gebakkraam.nl
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Garmerwolde: kern met pit
Voor veel mensen zal dit vragenoproepen, zoals: Watis dit, Waar zit
die kern dan, enz.
Maar dit moet nietl ellerlijk wordengenomen. Het is de naam van de
leefbaarheidswedstrijd die de KNHM (Koninklijke Nederlandsche
Heidemaatschappij) al sinds 1978 organiseert.
Het doel van deze wedstrijd is om
groepenbewonerstemotiveren ei·
genhandig hun woonomgeving te
verbeteren. Slagen ze hierin. dan
krijgen ze het predikaat "Kern met
Pil"en eenbedragvan 1000 euro.Dit
jaarwerdalweerde negende ronde
gehouden enindediverse provinciehuizen werden de predikaten en
bijbehorendegeldprijzen uitgereikt.

financierd. Hiermee isjaarlijks zo'n
1.5miljoen euro gemoeid.Kern met
Pitiséén van degrootsteprojecten.

Daarna werd het juryrapport voorgelezen.Hierin staatdeheIevoorgeschiedenisvan debankjestelezen.
Met maar liefst veertig vrijwilligers De bankjes van Garmerwoldebfijkengoed vooreenprijs.(Foto:Henk Remerie)
werdende bankjes gerealiseerd. Op
21 juni werden er zesbankjes ge- dikaat "Kern met Pil" dan ook dik: stand gekomen was. Er werd een
filmpje vertoond over deopbouwvan
plaatstinplaatsvandegeplandedrie Eindecitaat.
de bankjes en delocaties. Tevens
Uitgangspunt vandewedstrijdisdat ofvier.
de bewoners zelf het beste weten Letterlijk staat er aanheteinde van Hierna werden de bloemen en de werd verwoord waar in de nabije
hoe hun omgeving verbeterddientIe het rapport: "De hoofdjury is onder cheque overhandigd aan devoorzit- toekomst nog aan gewerkt gaat
wordenen het iseen uitdagingom dit deindruk van hetenthousiasme van ter van Dorpsbelangen. Ook dege· worden. Hierovervolgt te zijner tijd
terealiseren.Hetenigecriterium om devereniging. Hetdoel ismeer dan meentebood eenbosbloemenaan. uiteraard bericht indeG&T.
aan de wedstrijd deel tenemen isdat bereikt: in plaats van de geplande VervolgensvoerdeLuukvanSchaick
Detta V.d. Molen
het in de directe woonomgeving drie of vier bankjeszijn er zes geko- namens de klankbordgroep het
plaatsvindt en dat hetdóóren vóór de men.Garmerwolde verdienthetpre- woord. Hij legde uit hoe alles tot
bewoners zelf wordt uitgevoerd. In
deafgelopen acht rondes zijn almeer
dan 1000 projecten gerealiseerd.
Tien vandemeestbijzondere projecten worden bovendien beloond met
een trofee en 1500 euro.OlGarrnerwolde hiervoor inaanmerking komt.
is nog evenafwachten ...
Vrijdagavond 9 november2003. Het SCheuvelhoes baadt in een zee van licht van de nieuwe ijsbaanver·
lichting. Tegen half negen zijn er 27 leden aanwezig en opent de voorzitler de vergadering. De agenda
Waarmee heeh Garmerwolde mee- wordt punt voor punt afgewerkt met de, voor deze vergadering zo kenmerkende, onderbrekingen. De
gedaan?
voorzitlershamer blijkt weer onverwoestbaar te zijn.
Het project was:onfwerp een bank
voor Garmerwolde.Zoalsdemeeste Hetbestuurenvelevrijwilligersheb- tombola.deworstverkoop en detrek- Trekking Loterij "De Scheuvel"
inwoners van Garmerwolde wel ben dit jaar veel werk verzet. De king vandeloterij.Er zijnditjaarweer 1e prijs: 1172 (K. Slager); 2e: 1466
weten.zijnerdoor eenaantalbewo- ijsbaanisvolledigaangepakt,dever- veellooijesverkocht.De derde prijs (R. V.d. Woude); 3e: 1686 (Mw. A.
ners bankjes ontworpen en deze lichting isvernieuwd, en het Scheu- gaat naar mevrouw Anneke Kol,de Kol); 4e: 1826 (Amber Wierenga);
ontwerpen zijnopeen vergadering velhoesheefteen grote onderhouds- tweede prijs wordt in dewacht ge- 5e: 1308 (B. Pleiter); 6e: 2057 (I.
van Dorpsbelangen aan de leden beurt gehad. AI met al een behoor- sleept door Rikus vander Woude en Verwey); 7e: 1407 (A. Dreise); 8e:
gepresenteerd. De jury heeft de lijke aanslag opde verenigingskas. de hoofdprijs wordt getrokken door 1135 (D.V.d.Ree);ge: 1584(T.van
mooiste uitgekozen en dit ontwerp (Roeit Jansen: "Wat is Roparco?' hetafgetreden bestuurslid Klaas Sla- Zanten); 10e: 121 9 (A. Kalkwijk);
heeft meegedaan aan bovenge- Rikusv.dWoude:"Dat zijn beschui- ger. Op het lootje dat hij getrokken 11e: 1488 (P. Huisman); 12e: 2084
noemde prijsvraag. Het bleek één ten..: )
heeft, prijkt zijneigen naam.
(A. Balkema); 13e: 1575 (F.vander
vandewinnendeprojecten tezijn.
Het was weer vroeg in de ochtend Veen);14e:1245(B.Ridder)en 15e:
Klaas Slagertreedt na 23 jaar jam- toen het Scheuvelhoesopslot ging. 1094 (H. Bloem)
Op vrijdag 7novemberwasdeprijs· mergenoegafalslidvanhetbestuur.
uitreiking in het provinciehuis. Een Hij krijgt de pen met inscriptie als
grotedelegatieuithet dorpwasinde waardering voor zijn inzet in al die
stijlvolle statenzaal aanwezig. Ook jaren.Eenerelidmaatschap ziternet
burgemeester Pot en wethouder niet in.daarvoor geldtdetermijnvan
Jurjens waren present.
25 jaar. De bestuursleden Bertvan
Directeur Joose van de Heidemij Huis.BertusKolen MartinWierenga
hieldeeninleidend praaije.Hij vertel- zijn aftredend en herkiesbaar en
deietsover deGroninger VOlksaard. worden ook met een meerderheid
over hetontstaan vandeHeidemijin van stemmen herkozen. JoSchup1880.metals doel adviezen tegeven pert wordt algemeen erkend als
over delandbouw.Later,in 1972,is Super-Vrijwilliger vanwege zijn geereen scheidingontstaaninAreadis. weldige inzet voor de vereniging.
een internationaal ingenieursbureau Wat erook gebeuren moet. Jois er
en KNHM. een ideële instelling en altijd actief bij betrokken.
aandeelhouder van Arcadis.Met het
dividend hieruit worden projecten ter Tegen half elf sluit devoorzitterde
verbetering vandeleefomgevingge- vergaderingengaan we overop de

Jaarvergadering IJsvereniging "De Scheuvel"
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Open dag waterzuivering

Kerstmiddag plus broodmaaltijd 50 +

De open dag van dewaterzuivering heeft ondanks het slechte weer
veel bezoekers getrokken. De combinatie met Swiss Combi was erg
geslaagd. Het was een openbaring om te zien hoe het granulaat
ontstaat. De indruk van Delta van derMolen was dan ook datiedere
bezoeker tevreden naar huis is gegaan.
Nou ja, iedereen??? Van Sieb·Klaas Iwema ontvingen we onderstaande reactie:

De Vrouwenraad van Garmerwolde organiseert op donderdag 18
december weer een gezellige kerstmiddag plus broodmaaltijd voor
50+: aanvang 14.30 uur.
Het middagprogramma zal worden verzorgd door Henk Dost uit Eelde
met een dia-lezingover sleepreizen SmitTak.booreilanden,boringen
inSiberiëen ijsbrekersinhetNoordpoolgebied,plusreizen op vrachtschepen.

Ook wezen kijken
op de25eoktober bij de
zuivering enSwissCombi?
De rondleiding opdewaterzuiveri ng
was goed. Maarals laatstegroepvan
dedag had jepech: de bezichtiging
sloot niet goed op elkaaraan.Om ±
14.00 uur begon de laatste groep
aanderondleiding, die om ± 15.15
uur afgelopenwas. En toen naar de
SwissCombi. Helaas ...nietsmeer.
Toch nog even omhet gebouwen
doorde ramen kijken,toch"ietszien".
Totdatereendame een deur open
deeden zei datiedereenalnaarhuis

Ook mensen uit Thesinge zijn van harte welkom!
Aanmelden I/m 9 december bij Trijn Havenga, tel. 050-541 64 25.

was. En dat moesten wij ook maar
doen (nognetjes gezegd). We hebben het maar gedaan ...
TIp voordevolgende keer: Maak
duidelijke afspraken en sluitde rondleidingen op elkaar aan. En ook al
was de fabriek officieel gestopt ...er
was toch nog best iemand die ons
een beetje uitleg had kunnen geven???
N.B. Eemskanaal ZZ hadden het
ook graagwillenbekijken. maarook
dit keer waren ze vergeten ...

"Veel tezien.teruiken en teleren tijdens deopen dag vandeWaterzuivering
Garmerwolde. "Deoverdekte bak bevat waterdatnog testerk ruiktom open
teliggen. inhetbassin ernaast zorgtderode "arm"datdelaatste slibdeeitjes
naar de bodem worden gebracht. Dit is de laatste ronde voordat het
gereinigde water via de zuiveringsloot en het gemaal in hetEemskanaal
wordt geloosd. (Foto:Henk Remerie)

Honderdste OSA-concert!
Benedictijner monnik Jacobus verwelkomt opde namiddag van zondagde
16e november ongeveer honderd bezoekerstijdenshethonderdste OSAconcert.Vijfspelersvan hetensemble Victorie vertolken een repetitieonder
hoogspanning. EenrepetitieineenLondens TheaterindetijdvanShakespeare enandere dichters. Een viola da gamba Margo Fontijne eneen luit
DavidvanOoijen ondersteunen de zang vande sonore tenor Ludy Vrijdag
en de heldere.welluidende sopraan Renée Kartodirdjo.Ze brengen muziek
gecomponeerd door grote Engelse componisten tussen 1580 en 1690.
Acteur Rudy Bremer geeft zodanig commentaar op de - in zijn ogen hopeloze musici. dat de spanningen onderling hoog oplopen.
lal het ze lukkenomtespelen voor koninklijkpubliek?
Of dat isgelukt, isniet zeker. Wel is
het gelukt om het in Thesinge aanwezige publiek van begintot eind te
vermaken. Afwisselend en verrassend was dil, intoneelvorm gebrach·
te,concert.Verrassend,althansvoor
mij, was het optreden van Rudy.
Vooralde vertolking vande ·indichtvorm gezette -fasen inhet levenvan
een man, was zeer vermakelijk en
herkenbaar. Applaus voor de speIers en de regisseurisdanookopzijn
plaats.
Monnik Jacobus overhandigt Rudy
Bremereen mooiekist metinhoud en
dwingtde spil van de OSAconcerten
de belofte afdat hij zijn pijpnog niet

aan Maarten zal geven. "Er isgeen
opvolger,"aldus Rudy."maarzolang
ikhet nog kan doen, ga ikdoor met
het organiseren van OSA·concer·
ten."
OSA-concerten. Eens ontstaan als
eenactie vaneenwerkJoze Rudy.Hij
wilde graag concerten bezoeken.
maar had hiervoor geen geld.Daarom ging hij zijn eigen concerten maar
organiseren. Dit is uitgegroeid lot
een begrip in Stad en verre omstreken. Voor de geringe som van
3,50 euro per persoon een concert
op niveau!
Roelie Karsijns

-----

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

Wa rme bak ker voo r ieder eetmoment

"Monnik"Jacobus van derWoude (links) met verteller Rudy Bremer.
(Foto:WofterKarsijns)
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Wat een succes!!!
OmOa.30 uur zaterdag 25 oktober waren deeerste ouders aanwezig
om de laatste hand te leggen aan de voorbereidingen voor de
herfstmarkt.
De gymzaal moest nog ingericht
worden.alle rommelmarktspulletjes
ophun plek.Kleren neijesopvouwen
ofophangen;Rad van Fortuinklaarzeilen, prijzen uitstallen, blikken
klaarzetten voor hetblikgooien.Grabbeltonen veilingspullen ophun plek,
enzovoort.Deschminkkamer (compleetmetdigitaalfototoestel,computer en printer) werd ingericht, de
cateringstand opgebouwd en de
pony gepoetst.
We waren preciesoptijd klaar toen
om 12.30 uur de eerste mensen al
binnendruppelden.Vooral van 12.30
tot 14.00 uur was hetheel ergdruk.
Ineenmumvan tijdwarendemeeste
rommelmarktspulleijes verkocht. Ook
voor de grabbelton was erg veel
belangstelling. Voor het ponyrijden
stonden de kinderen in de rij. Ze
moesten vaak lang wachten, maar
dathadden ze er graag voor over.
Iedereen die zijn creativiteit wilde

uitleven, kon terecht bij juf Bettina.
die een knutselworkshop verzorgde.
Prachtigespoken en kabouters waren het resultaat.
Bij de veiling ging het soms hard
tegenhard. Bij het Rad van Fortuin
werden fantastische prijzen in de
wacht gesleept.Allemaal overigens
geschonkendoor de middenstand in
en rondomThesinge.Zelfs vanuitde
stad werden prijzen geschonken.Alle
bedrijven hartelijkbedankt!!
Toen het 17.00uurwasendeherfstmarkt voorbij, werd natuurlijk meteendeopbrengst geteld.Tot ieders
grote verrassing hadden we euro
839,55 bijeen gebracht!! Dus met
recht "WAT EEN SUCCES-!

1/s de bedoeling dathetmooi wordt. maar nu is het nog eengrote rotzooi
aan de Dorpswegin Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

OBS stukje veiliger

IiI

Eindelijk is hetdan zover:het 3e project heeft z'neerste doel bereikt.
De OBS Garmerwolde wordt weereen stukje verkeersveiliger.

Als verkeersouders van de aBS
Garmerwoldezijnwe lange tijdbezig
geweestdeverkeerssituatie voor de
school veiliger temaken. Meerdere
malen heeft eroverleg plaatsgevonIedereen bedankt voor alle inzet en den metde verkeerscommissie vanuit Ten Boer. Want over één ding is
hulp.
Deouderraadvan men het eens: onze kinderen moepeuterspeelzaalBenjamin ten veilig naar school kunnen en
weer naar huis.
Ondanksdaterinhetdorp een 30km
I zoneis,rijdtmenigeen tochnogveel
tehard. (Wat weeraanleiding gaftot
snelheidscontroles inhet voorjaar).
Op het moment dat dekinderen het
schoolplein met hun fiets willen verlaten,brengt ditalleen maargevaari
lijke sitatiesmet zich mee. Dit komt
mede doordataan de kant van de
school ook nogdeauto's staan van
oudersdiehunkinderenkomenhalen.

ookdoor omwonendenenDorpsbelangenisgoedgekeurd.
10novemberwashetzover:hetlicht
ging op groen en er kon begonnen
worden metdewerkzaamheden.Het
asfaltisinmiddelsverwijderd.Ennu
maar hopen dathetweer mee blijft
werkenen hetindecemberklaarzal
zijn.
Inplaatsvan nieuwasfalt komener
straks klinkers in en een mooi ontwerp van één van de kinderen uit
groep 3 tlm 8. Dit ontwerp geeft
tevens deoversteekplaatsaan. De
Dorpsweg wordt ter hoogte van de
school tien cm opgehoogd en versmald, zodat je een verkeersternmendesituatiecreëert.

Gelukkig heeft de gemeente rekeBennie. Fo/kert enMichielkijken gespannen naar hetRad. terwijl/na van ninggehouden metonze wensen.en
Zanten deprijs laat zien. (Foto: Wolter Karsijns)
werdereenplangepresenteerddat

De verkeersouders van
de OBS Garmerwolde
Karfa Postm« en Atty Ebeling

Van wiehetwinnendeontwerpis,is
nognietbekend.Wellicht kunnen we
udat inde volgende G&T melden.
I

SV "De Buurschutters"
Inverbandmet het lakken vandevloervan dorpshuis "DeLeeuw"zijnwijop
28 oktober 2003 voor het eerste deel van de wedstrijd naar collega
schietvereniging "The Cartwrights" inTen Post geweest.
Vansv"De BuurschutIers" wasmaar eenklein clubjeaanwezig:zevenman
arm enook nog last vankoude vingers.De bestedrie zijn:T. Remkes met
107punten.J.deHaan 105p.(Joopisoet zienslofschoten) enS.K. lwema
103 p. Hetclubgemiddeldeis 98,1 4 punten.
Van "The Cartwrights" zijn nagenoeg allen aanwezig: 15 stuks. Dedrie
besten waren: J. Woltman en G. V.d. Leest, beide 112 punten en D.J.
Berghuis met 11 0 p. Het clubgemiddelde is 102,67punten.
Dus sv"De Buurschuners"mogendik4,5punt inhalen!Nu maarhopendat
we bij deel 2 geenlastvan voorjaarsmoeheid hebben ...
Gaingezoesoversiek/oamenofbegonioa's. Tellen isdebosschap!En da 's
nogn ha/ waark ... (Foto: Sie~Klaas Iwema)
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MetvriendelijkegroeI,
Sieb·KlaasIwema

I

auplng

P!lJf1.i
Tafels worden door ons
op maat gemaakt
van diverse hout soorten
en geheel naar uw wens
Folkingestraat 5
Groningen
(050) 31 39393

!»~!~
$irisette"

lMI6
~lIIIl

. . . de Ploeg

Geopend :
d i.-do. en vr. van 11.00 tot 17.4 5 uu r
za te rd ag va n 10.30 to t 1 7.0 0 u u r

De witgoedelektro specialist.

~

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

~
QUICK 'STEP'
fLOOR

Werkp laats:
Grasdijkw eg 8
Garm erwolde

1 MEUBELMAKERIJ

1

Tel: (050) 54 17517

Stadsweg 63 Ten Boer (OSO) 3021383

"

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

JPCOM

RlrrSE'IVI~

computers

Sierbestrating

Degel ijk & Goedkoop

Complete PC

Showterras 3000 m 2

€ 549!

G rasdijkweg 31 a - 9798 TC Garmerwolde
Telefoon (050) 5493228

www.jpcom.nl
050 - 549 01 15
dorpsweg 59 garmerwolde

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

Oo k voo r reparaties & upgrades

24 uurs-dienst
•
•
•
•
•

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

prtf:

KUIL

ri'40Ilfl't'lftI1ji'9ta :;
Noordd ij kerweg 13
9734 AS Gronin gen
T (050) 5421 890
F (050) 5423778
I www. kuil rein igi ng.n l

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
•
•
•
•

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890

Elektra
Gas
Water
CV

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

• Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598·393504

NIJDAAf
KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur - Planken vloeren - Laminaat - Parket
Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industr ieterrein De Dr iebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26 - 050·54 1 53 35
annetteramaker@GRN .albracht.nl
Penn ingmeester:
Karel Drabe
Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde
050·541 10 19
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatische incasso € 10.40 p.j.
Postabonnees: basistarief + ponokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdarli kel op Internel:
www.garmerwolde.net
Kopij inteveren bij Dorpsweg 26
of G.N. Schutterlaan 16, uiterlijk
woensdag 10december 18.00uur.

Foto van de maand
In hetweiland achter de G.N. SChutter/aan in Thesinge lopen Friese merries vanJoop Blaauw. Niet zomaar drie
paarden,maareen hechte familie. namelijk (kfein)dochter. moederengrootmoeder. V.l.n.r.: Esther 2 jaar. Maeve
6jaar en Tytsje 12 jaar. (Foto:WolterKarsijns)

Agenda

Erediensten
SOW gemeente

tot 29 december
donderdag 18 december
Galerie Abbemaar: Expositie Ineke De Leeuw: 14.30 uur: Kerstmiddag
Boer (schilderijen) en Henk Slomp plus broodmaaltijd voor 55+, geor7 december
(glasobjecten).Plusorigineleglazen ganiseerd door deVrouwenraad.
11 .00uurThesinge.ds.Timmerman
kandelaars van MelteBus.Open:vr. vrijdag 19december
za. enzo. van 13.00-17.00uur.
- BuurhoesfTen Boer . 14.00 uur: uit Bedum
tlm 23 januari 2004
ANBO kerstmiddagvoor50+m.m.v. 14 december
Gemeentehuis Ten Boer: expositie Mevr. Eleveld als "Garrieijan uut 10.00uur Thesinge. ds. Marchand
uitGroningen
AnjaStuurmanuitThesinge met di- Zuudhörn
verseschilderijen vandeafgelopen - NHKerk Garmerwolde; 19.30uur: 21 december
10jaar.uitgevoerd inveelzijdigetech- opening tentoonstelling Kunst inde 10.00 uur Thesinge. ds. te Velde
nieken.
kerk. een samengestelde expositie 24 december Kerstnachtdiensten
woensdag 3 december
vanprofessioneleenamateurkunste- 20.30uur Thesinge (Kloosterkerk).
De Leeuw;20.00 uur:dia-lezing door naars uit Garmerwoldeenomgeving ds. de Lange uit Thesinge
mevr. WoudaoverdeWaddenvere- Gong en oud). Iedereeniswelkom. 22.00uur Garmerwolde.drs.Poluit
niging. (Landbouwvereniging)
Op zaterdag 20 en zondag 21 de- Zuidhorn
zaterdag 13december
cemberisdeexpositiegeopend van 25 december
Luddestraat 11. Thesinge; van 13.00-17.00 uur.
10.00 uur? Thesinge. nog niet be11.00-17.00 uur:LaBloeminkerst- Info: 541 7517 f 5414035 /54171 78 kend
sfeer. Voor glaswerk. kerstdecora- zondag 21 december
26 december
ties.kerstgroen en curiosa.(Tel. OSO- Kloosterkerk Thesinge: 15.00 uur: 10.00 uur Thesinge. kinderneven302 19 84)
101 ste OSA-concert.DeNoordelijke dienst
13 en 14december
Polyfonisten o.l.v. André Cats, met 28 december
Grote Kerstmarktbij Ritsema.Gras- "Puer natusinBethlehem !" Franco- 10.00 uur? Thesinge. mw. Meihuidijkweg. Garmerwolde (za. van Vlaamse kerstmuziek 1450-1550: zen uit Kantens
10.00-17.00 uur en zo. van t 1.00- Desprez. Brurnel, Mouton.deRore. 31 december
17.00 uur)
Nazitinkerstsfeerinhuiskamercafé 19.30 uur Garmerwolde, nog niet
woensdag 17 december
bekend
tJopje.
De Leeuw; 20.00 uur: Kerstavond
NBvP. verzorgd door kwartet Cantus met zang enverhalen.
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Ook in Thesinge waren weer vele
prachtige lampions tebewonderen.
HendriBloem enChesronE1gin. (Foto:
Wo/terKarsijns)

~ Hf.RDI\LIfE.

Frederika Woltman
Molenweg29
9797PS Thesinge
(050) 3024448

