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NoodkreetvoorGennania
In september 2001 verscheen een artikel over de molen van Thesinge met de titel: Blijft molen Germania draaien? Het stuk sprak over de
slechte staat van de molen, de reparatiekosten van 250.000 gulden en de subsidies die (nog) niettoereikend waren. Het hele stuk ademde
desalniettemin een vertrouwen uit voor de toekomst, voor subsidies die nog konden komen en donateurs die zich zouden aanmelden. En
de molen draaide.

Jacob Gerkes ziet het verval van "zijn "molen met lede ogen aan. (Foto: WolterKarsijns)

Nu, ruim twee jaar verder, is van
optimisme geen sprake meer. Ter
wijl buiten de regen weer eens met
bakken uitdeluchtviel, sprak ikbin
nen inde molen metJacob Gerkes,
de molenaar. Over de kosten, de
teleurstellende houding van de stich
ting Fivelingo,de donateursdieweg
blijven,de gemeentediebeloftesniet
waar kan maken ... Gerkes wordt er
aleven treurigvan alshet weer, dat
onsalwekenlang binnenhoudt.

Even terugblikken
In 1997 bleken de kosten voor de
reparatie van de molen zo'n250.000
gulden, een bedrag dat de molen
stichting Fivelingo niet kon opbren
gen. Ondertussen draaide de molen
met onderbrekingen door. In 1999
volgter een nieuwe aanvraag voor
reparaties, ditmaal n.a.v. een rap
port opgesteld door dhr. Reeuwijk
van Monumentenzorg.Een 21 pagi 
na's tellend rapport met een onein
dige opsomming van de gebreken
van de molen: de kap moet worden
vernieuwd, het voeghout waar de
kap op rust isaangetast doorboktor,
de vang wordt gevaarlijk heet bij
gebruik, één roede moet worden
vervangen en een ander moet wor
den verlengd,het hekwerk isgeëro
deerd, de zijlen zijn aan vervanging
toe, het draaiwerk van de kap is
scheef, de lange en korte spruit zijn
rot... En ditzijn dan alleen nog maar
de grote herstelwerkzaamheden.

Veel te gevaarlijk!
Een tijdjegeleden vloog de vangstok
eraf; een geluk nog dat Gerkes vei
ligheidshalve een ketting had beves
tigd én dat het niet hard waaide! Op

basis van het rapport van Reeuwijk
zijn ertweeoffertesopgemaakt, waar
van één door de firma Doornbosch ;
dezelfde, die in 1972173 de molen
restaureerde voor het 'luttele' be
dragvan 107.000 gulden. Inmiddels
praten we over hele andere bedra
gen;beide offertes hebben het over
436.000 respectievelijk450.000.Dit
was in2001; de molen draaide toen
nog 'op eigen risico' zo'n 100 uur
(terwijl Gerkes normaliter zo'n 500
uur draait). Maar sinds september
staatdemolen stil :niet alleen veel te
veel werk om hem aan de praat te
krijgen, maar ook nog eens veel te
gevaarlijk.

Dooiemus ...
Toch leek het er even op dat de
subsidie voor de gehele restauratie
doordestichting Fivelingo bij elkaar
gebracht kon worden,Gerkes bleek
achteraf blij met een dooie mus:
60.000 euro aansubsidiewerd uitein
delijktoegezegd. Samen metde4000
euro aan jaarlijks onderhoudsgeld
dat de molen krijgt van de gemeente
heeft dat het volgende scenario als
gevolg:inmei van ditjaargaatde kap
eraf en wordt naast de molen ge
plaatst. Een noodkap moet de regen
uit de molen houden en de onderde
len gaan voor reparatie en opslag
naar elders. En dan ishet geld op.

Van hetjaarlijksegemeentegeld kun
nen stapsgewijs de mankementen
verholpenworden, maar al metalzal
deze rekening hoger uitvallen dan
een volledige reparatie inéén keer.
En nog spijtiger: dewerkzaamheden
zullen jaren inbeslag nemen; jaren
waarin de molen dus nietdraaiten in
onttakelde toestand het aangezicht
van Thesinge zal bepalen.

Teleurgesteld en verbaasd ...
Het zal Gerkes zijn tijd wel duren; hij
heeft erde buik vol van. Alle tijd en
energie die 'hij in de molen heeft
gestoken, alle keren dat hij erinhet
verleden bij destichting op aandrong
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Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde
Hetjaarisalweerenkeleweken oud. De kerstboom,die ookdit jaaruit Hesel
kwam,heeftweerheelwatvoordekiezengehad tijdensdevelestormvlagen.
Het was eenprachtigedennenboom, gevuldmet nieuwe lampjes en vele
zilverenballen.Jammer,dathetgeheel erdoordevelestormvlagenopden
duurtroosteloosbij hing. Volgend jaar beter, zullen we maar zeggen.
Het bestuurvan Dorpsbelangenheefteen prijsuitgeloofd aan degene die
de juiste hoogte zou raden. Welnu, de boom was geen 4 meter en 15
centimeteren ookgeen15meteren 25 centimeter,zoalserisgeraden,maar
precies 8meteren50 centimeter.Dejuistehoogteisgeraden door Henk
Hollander, inwoner van Garmerwolde. Het is misschien aardig om te
vermeldendaterookinzendersuitveledorpen inde omgeving van Ten Boer
waren. De prijs. bestaande uiteen cadeaubon terwaarde van tien euro, is
inmiddelsaan dhr.Hollander verzonden.

Kerstviering "De Til"

Henk Busscher

Thuisgekomen kijk iknog even naar
het journaal. Er blijkt een enquête
gehouden tezijnonderdeNederlan
dersen erbleek dat ruim 33%niet
aan kon geven wat de achtergrond
vanhetKerstfeest is!!!!!!!!!!!Datgeldt
vast niet voor Thesinge.
Ook werd de vraag behandeld,ofer
over 50 jaar nog Kerstfeestgevierd
wordt in Nederland. Ikhoop dat de
jaarlijkse kerstviering metde kinde
ren in Thesinge over 50 jaar nog
steeds bestaat. KuntUhet zich an
dersvoorstellen?

Auke Kuipers

De Dorpsweg bij de school is inde
maand december behoorlijk opge
knapt;binnenkortzullenernog enke
lenostalgischelantaarnsen een zit
bank worden geplaatst. Ook is de
weg terplaatseenigszinsverhoogd,
wat hopelijkeen snelheidsremmen
defunctie zal hebben.Wijhoudenu
op dehoogte.

Jeroen Ensink,die erditjaar helaas
niet bij kon zijn. En ook aan de
slechthorenden in de zaal was ge
dacht:de teksten werdensimultaan
in gebarentaal op het toneel uitge
beeld. Waarin een kleindorp groot
kan zijn!

Leeuw",aanvang 20.00 uur. De uit
nodigingen deagenda krijgt utwee
weken van tevoren toegezonden.
Voorstellen enpunten voordeagen
da kunt u tot drie weken voor de
vergadering kwijtoponssecretariaat:
OudeRijksweg 26,9798 PB Garmer
wolde ofper E-mail:
dorpsbelangengarmerwolde@pla
net.nl

Wat aldiejarennietveranderd is,zijn
de kindergezichtjes ophet podium.
Met zoekende blikken kijken ze de
zaal in,wanneerze hun stukje inde
musical op moeten voeren. "Zien
papa en mama mij, doe ik het niet
heel erg goed?"

Hetthemavanditjaarwas"vrijheid",
"meetellen"eneen "veilighuis". Het
stukwerd uitgevoerd temiddenvan
eenprachtig en sfeervoldecor.Alles
geheelineen sfeerdiebijKerstpast.
Prachtig decor.
InThesinge teltiedereen zékermee.
Juf Greet vroeg nog aandacht voor

De datum van onze aanstaande
Voorjaarsvergaderingisalbekend;
debijeenkomstvindlplaatsopwoens
dag 24maarta.s. indorpshuis"De

De oudejaarsnacht inGarmerwol
de is erg rustig verlopen; hetgrote
vuuraan de Fledderboschweg en de
openstelling van ons Dorpshuisheeft
hieraan zeker bijgedragen. Het be
stuur wil dan ookdank zeggen aan
allejongeren enouderen diemeege
holpen hebben aan het welslagen
vande oudejaarsnacht.
Helaaszijnerookeen paar negatie
ve meldingen binnengekomen; zo
zijnerindevroege uren van1januari
2004 enkelebrievenbussenvernield,
waaronderéénzeerkostbaarexem
plaar.Wij hopen engelovendat het
niet door mensen uit het dorp is
veroorzaakt.

KarlineMalfliet

· 4!Jl ','1

Wanneer ik woensdagavond 17december naar de kloosterkerk in
Thesinge loop omdekerstmusicalvan deschoolkinderen te bekij
ken, vraag ik me af hoe vaak ik inmiddels deze gang gemaakt heb:
12keer, 15keer?

Eigenlijkiseraldiejaren niets veran
derd aan deze kerstviering.En toch
ook weer heel veel.
Gezichtjes dieikvroegerophetpo
dium zag staan, zittennu inde zaal
alstoeschouwers,
Vaders en moeders van vroeger,
zitten nuals opa'senoma'stekijken,
endekaarsjes,dievroegeringroten
getalebrandden,zijnnagenoegalle
maalvervangendoorelektrische licht
jes.
Lietvroeger de kwaliteitvanhetge
luidnogweleenstewensenover,de
laatstejarenisdankzijde verbeterde
techniek alles perfect teverstaan.

Huisman,Thesinge.
Latenweervoor zorgen dat erover
een paar jaar een stuk in de G&T
verschijnt met alstitel: VernielJWde
Germaniadraaitweeralsvanouds!

Diegoeieouwetijd... (VoorkantkwitantieDorpsbelangenThesingeuit1993)

de toestand van de molen onder
ogen te zien, hetverstoken blijven
van informatie over rapporten en
offertes endanvervolgenseen be
loofde subsidie door de neus ge
boord tekrijgen ...nee, daar wordt
een mensnietvrolijkvan.
Teleurgesteld ishij;en ookverbaasd
over de passieve houding van het
dorp:alleoproepen ten spi~ teltThe
singe maar12donateurs,diezich het
lot van hun molen aantrekken. De
verantwoordelijkheidvoordefinan
ciering bij de gemeente neerleggen
isgemakkelijkmaar nutteloos, zo is
wel gebleken.

Thaisn, wiedoun t zulf???
Bevlogen van molens als hij is,heeft
Gerkes het al vele malen meege
maaktdatdorpen allerlei actiesorga
niseerdenom geld voorhunmolen bij
elkaar terapen. Misschien borrelt er
al meteen een leuk idee bij u naar
boven voor een actie: een rommel
markt op defeestdag inmei, heitje
vooreenkarweitje,een weekjeshop
pen bij de Aldien de'winst'doneren,
zwemmen van Thesinge naar Be
dum, sponsorloop (buurvrouwen!)
ofalslevende jukebox fungerenop
een dorpsfeest: u roept maar! Of
wordtdonateurvande 'Vriendenvan
de Germania', rek.no. 305837540
t.n.v. Vrienden Germania, pla P.
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Op zaterdag 17 januari jl. is het Gronings Jeugdkampioenschap
tafeltennis gehouden. Hieraan deden in totaal 130 jeugdleden mee,
waarvan drieuit Garmerwolde,nl.dezusjesMarilyn,Marissa enElina
Bakker.

Tafeltennistalent
in Garmerwolde?

Nee, ze hoeven niet te zingen; ze
moeten alle bewegingen nadoen.
Tot hun -en onze! -verrassingvalter
zelfseen"verenregen".

HilfieRamaker-Tepper

De beidedames hebben erduidelijk
lol inen brengen hetprogrammamet
verve. Ze spelen uitstekend op het
publiek in, enkunnennog goed zin
gen ook! Zo'navond begintnietgauw
tevervelen!
Het derde en laatste blokisverreweg
het wildst; het komt zelfs tot een
heuse polonaise! Met een symboli
schekus (tuutin 'tFries en smokin't
Gronings) nemen ze afscheid van
Karmerwolde. Op naarheit en mem

Warme bakker voor ieder eetmoment

Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de AGRISHOP.

Iedere dag lekker VERS van:
..I' i

~. iIt/:1'/
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Polonaise bij de NBvP!
Op zaterdag 10januari washetweer lijd voordetraditionele "Nijjoars
veziede" van deNBvP. Ook departners enoverige genodigden Waren
weer van harte welkom.

11
Dejukebox-zusjes krijgen assistentie van onzeeigenGerritWieke/.
(Foto:HenkRemerie)

We kunnenditkeergenieten van de
Friese zusjes Djoeke en Wietske,
alias Tity Veen en Tita Klimp. Zij
brengen een levende jukebox: op
een groot bord staan een heleboel
titels van bekende liedjes; om de
beurt mag iemand naar voren ko
men en een titel aanwijzen. Uiter
aard willen de dames wel graag
weten waaromjejuist dit liedjewilt
horen.
De meiden geven zich ten volle;ze
zingenuit hun tenen! Ook voor een
nummer linedancing en zelfs een
"slangendans"draaien ze hun hand
niet om.
Zo ongeveer halverwege het pro
grammaishet5-koppigebestuur de
klos en moet meedoen met het lied:
'kLigop m'nkussen sliltedromen ...

P.S.: Wistudat Marissaen Elina in
april meedoen aandeNederlandse
Jeugdkampioenschappen?

Toen bij deprijsuitreiking ook nog
bleekdatdetafellennisclub Tornado
'74 uit Ten Boer, waarbij de zusjes
alledrie spelen, de clubbeker had
gewonnen, gingen we helemaal uit
onsdak!Een topdag voordespelers
van Tornado '74dus.

WiflemienFoekens

Elina kwam bij het enkelspel in de
kwartfinale terecht. Deze heeft zij
overtuigendgewonnen. Indehalve
finalemoest ze het opnemen tegen
clubgenootjeMirjam,diedesterkere
was.Mirjam heeftuiteindelijkdefina
legewonnen.
Bijhetenkelspelwerdook omde3e
en4eplaatsgestreden enElinahad
dusnogkans 3e teworden. Indeze
wedstri jd moest Elina weer tegen
eenclubgenootjespelen. Zij speelde
tweefantastische games, maarinde
3e game ging het misen dieverloor
ze. In de4e gamekwam zeechter
primaterug en werd uiteindelijk3e.
Een prima plaats dus.

- Viizo trap: tweedelig, hout, breed
40 cm, lengte ~ 3m: € 25,-
-2pits camping gaz toestel: € 10,-
- 2 speakerboxjes, bruin, Philips, 4
Ohm:gratis
- 2 speakerboxjes, zwart, 10 W, 4
Ohm:gratis
- Diverse autoluidsprekers:gratis
-4speakers, 150 Watt, rond 25 cm:
€ 50,-per stuk
- Schemer/bureaulampje, blauw,
ronde bol: gratis
- Plafondlamp, grijs,3bollen:gratis
- Vaatwasser, Miele G522: € 20,-
-Vrieskastje, Ignis,b=55,h=85,d
= 63: € 25,-
- Wasdroger, Nordland, 2x 850 W:
€ 35,-
-Wasmachine,AEG,OKO·Lavamat
473, bovenlader: € 50,-
Familie Vliem (5416341 )

Bij het enkelspel moest Marilyn het
opnemen tegen concurrent Dorien
uit Roden.Indecemberspeelden zij
ook tegenelkaar indeTOP-12 van
het Noorden en toen won Marilyn.
Deze keerwasDorien desterkereen
won definale. Marilyn kreeg de 2e
prijs.

Om08.30 uur waren we in Hooge
zand.waardewedstrijdenom09.00
uur zouden beginnen. Na het ope
ningswoord werden de 1e wed
strijden vanaf 09.30 uur gespeeld.
Eerst begon het dubbelspel. in de
leeftijdscategorievandeoudstespe
ler. Marissaspeeldesamenmetclub·
genootjeSebastiaan enzij kwamen
indehalve finale.Ookdeze wonnen
ze.De finale werd gespeeld tegen
zeer sterke spelers van GTICGro
ningen. Na een spannendewedstrijd
wonnen zij dezeinviergames.

Te koop aangeboden:
• Twee paar (sneeuw)laarzen,
maar 1week gebruikt. Maat 41 ,val
lenklein uil. Telefoon 050-302 32 17
• Aanhangwagen 1.00x2.10m.,75
euro; tel. 050-302 38 96
Te koop/gratis:
• Kookplaat, ATAG, elektrisch, 4
pits: € 15,-
- Kookplaat, Pelgrim, gas,5pits:
€ 15,-
-Deurkozijn met bovenlicht,meranti,
83x203 + 30 cm: € 15,-
- 2 stuks TL-bak (4 buizen) 60 x 60
cm:gratis
-Eenpersoonsmatras,210x90 x16
cm:gratis

Marissa moest het indepoule en
keispel opnemen tegen zeven jon
gens, waarvan een aantal zeer ster
ke spelers.Zij speelde echter prima
en kwam indehalve finale terecht.
Deze won zeenmoest toen definale
spelen. Zijwonglorieus.Een 1eplaats
dus.

Stoomfluitjes
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Gezond bewegen, bewegen is gezond
Oudere Nederlanders groeienniet alleen in aantal, ook in omvang, terwijl de gezondheid afneemt. Dat zal bij inwoners vandegemeente
Ten Boer niet anders zijn dan elders. Gelukkigvoor de bewoners wordener preventievestappen ondernomen omdeouderen gezond te
houden.

SportconsulentEgbertBakkerbespreektdetestuitslagmetKlaas Ebeling uit
Garmerwolde.

In najaar 2003 kregen SS-plussers
een enquêteformulier. waarin ge
vraagd werd naarhunwijze en wen
senvansportief bezigzijn.Zo'n200
vanhengavenaan ook meetewillen
doen aan een fitheidstest. Dus zet
beleidsambtenaar sportzaken van
onze gemeente. deheer P. Ruiter.
de volgende stap en gaat een dag
organisereninde Tiggelhalwaarop
SS-plussers getest kunnen worden
ophun fitheid. Gerealiseerd in sa
menwerking met het Huis voor de
Sport. een organisatie opgericht in
mei2001opbasisvaneengezamen
lijkinitiatiefvandeprovincie Gronin
gen en alle Groninger gemeenten.
Vanuit deze organisatie kan prakti
sche ondersteuning geboden wor
denaan gemeenten en sportvereni
gingenterbevordering vandebreed
tesport.zoals dat heet inambtelijke
taal.
Een tweetal medewerkers van het
HuisvoordeSportwasaanwezigin
de Tiggelhal: Liesbeth Hofstra en
EgbertBakker.Liesbeth houdt zich
bijvoorbeeldspeciaalbezigmet acti
viteitenvoorsenioren;Egbert issport
consulent voordeze regio. Kortom:
zij zorgenermede voor dat zoveel
mogelijk mensen kunnen gaan of
blijven bewegen. In dit geval 55
plussersinde gemeenteTenBoer.
Vanuit Garmerwolde en Thesinge
hebben zich ookdeelnemersaange
meld.

Goedvoorbeeld
Defitheidstestdagisinmiddelsach
ter de rug. De aankondiging heeft in

diverse lokale bladen gestaan. Het
was gratis; je moest je er wel voor
opgeven. waarna je een oproep
kreeg op welk tijdstip je verwacht
werd.Woensdag 7januari2004was
het zover.
Hetbleekdat,van de 200 potentiële
fitheidstestliefhebbers volgens de
enquête,zich'maar' BB daadwerke
lijkhebben opgegeven voordedag,
waarvan56 vrouw.Jammerdat zo'n
120mensen, en aldie anderen,het
gezondevoomemenommeetedoen
aan zichvoorbijhebben laten gaan.
Gemistekansookvoordeeigen50+
ambtenaren,burgemeesteren wet
houdersvandegemeente,wanteen
goed voorbeeld in het nieuwe jaar
zou natuurlijk heelstimulerend heb
ben gewerkt.De vieroudstedeelne
mers-2mannenen2vrouwen -die
detestvolbrachthebben,blekenalle
rond de75tezijn. Daartoebehoort
ookde sportieveGarmerwoldenaar
KlaasEbeling (ziefoto).Het meren
deelvandedeelnemers zitqualeef
tijd tussen de 57 en 65 jaar. Daar
vallenwijook onder.
Alsgetogen sportievelingenwaren
mijn eega Luuk en ik nieuwsgierig
naar een maat vooronze fitheid nu
we ook al enkele jaren tot de 55+
groepgerekend worden. AIdenken
we van onszelf dat we redelijk ge
zond en - naar onze maatstaven 
niet zo bewegingsloos zijnals vele

anderen diewe kennen.Bovendien
kunnen we beide bogen opeen re
delijksportief leven.Lichamelijk be
zig zijnvinden we leuk,isgezelligen
je voelt je er meestal niet alleen
lichamelijk maarookgeestelijkopge
pept van. En alshetgebeuren dan
ook noginde buurtofbuiten plaats
vindtineen aantrekkelijkeomgeving,
dan voel je de energie je lichaam
instromen. Heerlijk toch. Ofwe er
inderdaadgezonderbijblijvenolons
langerzelfkunnen redden,datzal de
tijd leren. Maar daar gaan we wel
vanuit.Mitswe ook opandere fron
ten, zoals meteten en drinken,geen
al terare dingen uithalen natuurlijk.
"Te"is nooit goed, tegrote inspan
ning ook nietalsjenietsgewend bent.

Deskundigebegeleiding
Voorafgaande aan de fitheidstest
werd danook terplekke eenbloed
drukcontroleuitgevoerd.En moest je
op een formulieraangevenopwelke
punten jouw lichaam, voor zover
bekend natuurlijk, beperkingen of
stoornissen vertoont. Bij veronder
stelde medischebezwaren tegende
testwerd jeeerst langsde,terplekke
aanwezige, sportartsgeleiddie be
paaldeofjehet testprogramma ge
heelofgedeeltelijkmochtdoorlopen.
In detestuitslagwordt ookeen indi
viduelewaarde vermeldvan jeQue
telet-index.Gebaseerd op jelengte

engewicht. Kan jezelf dus uitreke
nen:jegewicht delen doorhet kwa
draat van je lengte. Vanaf de 55+
leeftijdzou deindextussende25en
30 moeten zitten. Zit hij boven de30
dan is er sprake van overgewicht.
Ben jebeneden de 55jaar dan zou
het het bestezijnwanneer jeindex
uitkomt tussen 20 en 25. Dus ga
maareens nahoe dat zit bij jezelf.

De fitheidstest bestond uitdiverse
onderdelen, de scores werden ge
noteerd op een formulier. Met de
verzamelde gegevens op jouw for
mulier ging jeaan het eind van het
testprogramma naarde"verwerking
stalel',waardescoresviaeenlaptop
ingevoerd zouden worden in een
speciaal computerprogramma. Dat
programma isdoordeRijksUniversi
teitGroningen een aantaljaren gele
den ontwikkeldinhetkader vanhet
GroningerActief Leven Model,afge
kort GALM. Het bevat een meetin
strument, waarmee bepaald wordt
hoe hetgesteld ismetjouw fitheidin
vergelijking met mensen van jouw
geslacht en leeftijdscategorie. Hel
wasde bedoeling dat daneven later
eenafdruk tevoorschijnzoukomen,
waarin jouw gegevens verwerkt
waren tot een testuitslag. Aan de
hand daarvan zou een ieder direct
een individueel deskundig bewe
gingsadvieskrijgen.Alleen ...detech
niek faalde. De printer weigerde
dienst en descores werden nage
stuurd. Hoewel ik niettwijfelde aan
mijnvermoedelijkbovengemiddelde
fitheidvoormijn leeftijd, ben ikblijals
dat in getalletjes bevestigd wordt.
Toch !Endat bleek tekloppen.

Waaruit bestaat de test?
Behalvegegevenszoalsleeftijd,ge
slacht,bloeddruk,lengte engewicht
wordt je oog-hand-coördinatie ge
test en descore genoteerd: stel je
twee vakken met gaaijesvoor; de
ene helft is gevuld met 40 ronde
blokjes, in de andere helft zijn de
vakjesleeg.Jemoet ineen bepaalde
volgordealle ronde blokjes met één
hand éénvooréén overbrengennaar
de andere helft. Niet moeilijk, wel
lastigalsjeweet datdetijd teltdieje
ervoor nodig hebt.
Test 2: reactiesnelheid
Injehand eenapparaatje metlampje
datkan gaanbranden en eenknopje
waar jeopmoet drukkenzodra het
lampjebrandt.Vijftien keer gaat het



Bea Fokkema,ALO·deskundigen superenthousiast.

14.15-15.15 uur inhetgymzaalljein
Garmerwolde. Bij beterweerwordt
erookwelJeudeBoulesgespeeld op
debaan achterhetgymzaaitje. Bea
geeft ook gevarieerde bewegings
Iessen voor ouderen (mannen en
vrouwen) indeTiggelhalinTen Boer
opwoensdagavondvan19.00-20.00
uur. Ga kijken enlof informeer voor
eenproefles bijBea,tel. 050·54146
63 of de contactpersoon van de
Omnivereniging DES in Ten Boer,
mevr.MekeI050-3022174.Bijhaar
kuntuookterechtalsumee wiltgaan
doen aan het "sportief wandelen",
gericht op verbeteren van
uithoudingsvermogenentechniek.

Tekst en fota 's van
ElsKno/-Licht(59)

Er zijn natuurlijk veel meer bewe
gingsmogelijkheden, behalve in en
om huis: je kunt met anderen gaan
fietsen,schaatsen,lopen,zwemmen,
aquajoggen,JeudeBeulen, fitnes
sen, gymmen,volksdansen inclub
verband ...Regelmatigblijven bewe
gen isgoedvoor iedersgezondheid.
Dusookvoor deuwe.Omeen betere
gezondheid te krijgen zou je liefst
elkedag,maarminimaal vijf dagen in
deweek, met elkaar een kwartier
half uur per dag moeten bewegen,
zodanigdatjehartslag ietsjeomhoog
gaat. Maak er een gewoonte van.

Verenigingenopdit terrein, die vra
gen of problemen hebben op beo
stuurlijkenloforganisatorisch spor
tief gebied kunnenkosteloos advies
krijgenvan eendeskundigconsulent.
Het Huis voordeSport kuntutelefo
nisch bereiken: 0598-323 200. per
email: info@huisvoordesport.nl
of per post:
Postbus 177,
9600 AD Hoogezand.
Zie ook:
www.huisvoordesportgroningen.nl

vanjelichaam.Altevaak zijnwe er
onslevenlang nietbewustmee bezig
geweest.Maar een mensisnooit te
oud om teleren. vandaardepogin
gen om ook de ouderen goed in
beweging tehouden.

IndegemeenteTenBoerzijn daar
voorvelemogelijkheden.Eenaantal
daarvan,diespecifiekgericht zijn op
ouderen.staan vermeldindeSPORT
EN BEWEEGGIDS 55+,diedoorde
gemeenteisuitgebracht.Ditgidsjeis
uitgereiktaan dedeelnemersvande
fitheidstest. Maar u kunt de gege
vens van sport en beweegmoge
lijkhedenongetwijfeldkrijgen bij de
gemeente of kijk eens op
www.tenboer.nl als u daarvoor de
gelegenheidhebt.

In Garmerwolde en Thesinge zijn
ookde nodige clubsenverenigingen
waarjejebijaan kuntsluiten om iets
tegaan doen. Dat isvaak gezelliger
dan alleen iets ondernemen en je
stimuleert elkaar ominbeweging te
blijven. Hetgaatnietomhet leveren
van topprestaties.ofcompetities;je
hoeft nietbeIer tezijn dan een ander.
Hetgaaterom dat jejezelfwatlenig
houdt. Zelf doe ikal jaren mee met
het-qua leeftijd -nogal gevarieerde
(45-65) vrouwengymclubje, dat al
zo'n 22 jaar draait o.l.v. Freida op
dinsdagavondvan20.00-21.00uur
inhet Garmerwolder gymzaallje.Er
kunnen best nog een paar sportie
velingenmeerbij.Komgerusteens
kijken ofeen lesmeedoen,voordatje
je opgeeft bij de sportvereniging
Garmerwolde,secr. Ed Welling 050
5491041.

Voel jejemeer thuisbij een gemixte
groep senioren, ga dan eens een
proeflesaanvragenbijdegroep Meer
Bewegen voor Ouderen, die onder
dedeskundigeleidingvan Bea Fok
kema uitGarmerwolde staat. Zeheeft
een groepopdonderdagmiddag van

glijden.Hetisdebedoeling datje het
touw met gestrekte armen boven je
hoofd langs naar achteren brengt.
Hetenehandvatzaldaarbijversehui
ven, omdat de afstand tussen je
handen groterwordt omdie bewe
ging tekunnen volbrengen. Deextra
afstanddie jenodig hebt.wordt ge·
meten. Ook hier mag je een paar
keer proberen. De kleinste afstand
wordt genoteerd.
Test 6:hetuithoudmgsvennogen
Dat iseen looptest.die-meen ik- 12
minuten kan duren voordegenen die
hemuitlopen. Het loopcircuit isver
deeldinvaste afstanden. aangege
vendoor pionnen. Halverwege van
deene naar de anderepion is een
streep gezet.Alshet seingaat,moet
je gaan lopen van deene naar de
anderepion. Daar wachten tot het
volgende sein gaat. enz. enz. Into
taalwordt66keereenseingegeven.
De tijddie jekrijgt tussendeseinen
om de afstand te overbruggen,
neemt gestaag af. Dat wordt ook
aangekondigd. Hetwachtengaat al
snel over ingewoon doorlopen.ver
volgens instevigdoorlopen.Jemoet
dussteeds snellergaanlopen om op
tijdbijdevolgende pion tezijn; ren
nen isniet toegestaan. Op het mo
mentdat jeachter raakt en destreep
halverwege naardevolgende pion
nog niet gepasseerd bent als het
volgendesein weergaat.ben je"af".
Hetaantalseinen dat jewel gehaald
hebt, teil als score voor je uithou
dingsvermogen.

Bij dezetestwas duidelijkdat men
senmeteen goede looptechniekhet
gemakkelijker volhieldendan men
sendie nietgewendzijnhun voeten
goed "af terollen".Geschiktschoei
selscheeltook.Het isdusnietalleen
een kwestie van uithoudings
vermogen; goed lopen is te leren,
liefst zojongmogelijknatuurlijk.Dan
hebjeerzo lang mogelijkbaatbij. Dat
geldtook vooralle andere functies

lampjebranden,detussenpozen zijn
verschillend.Detijd tussen gaan bran
den en indrukken is bepalend. De
totaalscorewordt genoteerd.
Test 3: knijpkracht
Een apparaat waar je met je hand
naarkeuze zo hard mogelijkinmoet
knijpen. met gestrekte arm los van
het lichaam. Drie keer mag jeknijpen.
De hoogste score telt. Bij mijwaren
ze alle gelijk; zowel links alsrechts
kneepik70kilo.Mijnechtgenootkan
veel harder knijpen; ik spreek uit
ervaring,zijntest bevestigde dat.

ElsKnolblijkt "gemiddeld"teknijpen.

Test 4: de flexibiliteit van de ham
strings
Gaopdegrondzillen; voeten tegen
een schot, benen gestrekt houden.
Vooroverbuigen en metjevingertop
pen eenbalkje verschuiven ophet
lagetafeltjevoor je.Zover mogelijk.
Jemag heteen paar keer proberen.
De verste afstand wordt genoteerd.
Hier valt al snel op dat we onze
buigzaamheidkwijt rakenindeloop
der jaren, zeker als het niet een
beetjebijgehouden wordt.
Test5: flexibiliteitvan deschouders
Touw met handvaten vastpakken
metbeide handen. Armengestrekt
naar voren. Dehandvaten zillenop
eenbepaaldeafstand vanelkaar;de
ene isgefixeerd,deandere kan ver-



Vrijdag 16 januari vond de traditionele Nieuwjaarsvisite van
Dorpsbelangen Thesinge weer plaats in Café Molenzicht. Alhoewel
het elk jaar weer spannend is of iedereen een kaartje zal kunnen
bemachtigen, meen ik dat er maar twee mensen op de wachtlijst
stonden bij het begin van de avond.

Nieuwjaarsvisite Thesinge
met de Heidedoosjes

De Heidedoosjes. (Foto:Wo/ter Karsijns)

Henk Busscher

de lingerie show verboden! Toch
wisten de dames het publiek ook
zonder lingerie show tevermaken,
enrondhalfelfzong dehelezaalmee
methet liedje·Soleee,soleee!"Een
beetje vroeg hielden de dames er
mee openom elf uur had voorzitter
Cor van Zanten het laatste Heide
doosjegekusten vanbloemen voor
zien.

Na de tombola was er tijd genoeg
voor iedereenomtotindehele kleine
uurtjes met elkaar te babbelen en
misschien zelfsnogwel even tedan
sen,maardaarkan ikUgeen verslag
meer van doen.

Nietteevenarenwasookdekwaliteit
van de brandwijn met rozijnen. Dit
jaar gingen ze wel heel snel naar
binnen,en ikmeendatbijdemanne
lijkebezoekers het tempo hogerlag
dan bijde vrouwelijke. Dit moet te
maken hebben met het feit dat de
Heidedoosjes na de pauze de be
loofdelingerieshow zouden houden;
maar helaas .....
Na depauze hadden dedames een
trieste mededeling:demanagerhad

jaar hetongelukvan JeroenEnsink,
niet gemeden worden door Tho
masvaer en Pieternel opzo'nfeest
avond. Thomasvaer en Pieternel
belichtenalleaspecten vanhetleven
inonsdorpopnietteevenarenwijze.

Roe/ie en Roeit: Thomasvaer en
Pieterne/.
Zonder hen beiden zou de Nieuw
jaarsvisite inThesingenietcompleet
zijn.Beginnend bijhetwereldnieuws
en deoorlog inIrak,ging het verhaal
alsnelnaardedagelijkse "beslamme
nissen"inThesinge.De blije dingen
zoalsdegeboortes inons dorp, het
Sinterklaasfeest. dekerstboom,en
de kleine lachwekkende ongelukjes
die een iederwel eens meemaakt,
alles kwamaan bod. Heel knap vind
ikhet altijd,hoe ookde heleernstige
dingen zoals desterfgevallen,endit

een goed oog voor talent gehad
hebben,want na het zingen van een
smartlap brachten de dames een
onvervalst stukje Rock en Rail ten
gehore! En toen was hetplotsklapsal
weer pauzeenbeloofden dedames
na depauzeennahetoptreden van
Thomasvaer en Pieterneleen echte
lingerieshow tehouden.

Gor van Zanten opende de avond
meteen korte terugblikop2003,om
daarnadeHeidedoosjesaantekon
digen: drie "torstel ijke" dames die
geenbladvoor demond namen en
erdirectdesfeerinwisten tebrengen
met een echte smartlap. De Heide
doosjes waren enkele maanden ge
leden door hun manager ontdekt op
eenve~aa rdagsfeestje , zolegde een
van de dames uit. en van het een
kwamhet ander. De manager moet

Omhalf acht begon het al gezellig
druk teworden indezaal, en rond
acht uur was het vol!Opvallendge
noeg stond de zaal nog niet blauw
van derooken,ikmoethettoegeven
als fervent arn-roker:gedurendede
hele avond hebben de rokers zich
beperkt en ikhebvoor het eerst een
Nieuwjaarsvisiteuitgezeten zonder
mijn toevlucht tehoeven nemen tot
oogdruppelsenanderehulpmidde
len!Rokers,mijncomplimentenI

Nieuwjaarsborrel bij GEO
Erwerdopdedrukbezochte Nieuwjaarsvisitevan devoetbalclub GEO
niet alleen een toost uitgebracht ophet nieuweenhopelijk gezonde
en sportieve2004. Het was ook't moment om afscheid te nemen van
voorzitter Jan van der Tuuk.

Op ludieke wijze wordt hijdoor Siebolt Dijkema toegesproken en verrast.
Bertho Top zet deactiviteiten van "Tuuk"voor GEOkort uiteen omdat diteen
welheellangestaatvandienstis.Dienco Bolhuisgeeftookopheel eigenwijze
devertrekkende voorzitterdebestewensen mee voordetoekomst. Inzijn
afscheidswoord geeft Jan aan dat hijzich ook indetoekomst betrokken blijft
voelen bijhet wel en wee van declub, waar hij jarenlang met veel plezier
bestuursfuncties heeftvervuld.
Ook heeft hij er zelf met veel plezier gevoetbald en de jeugd begeleid,
waaronder opzeker moment de eigen drie kinderen.
Hij iszeer tevreden datalsopvolger Wim Benneker bereid isgevonden de
voorzittershamer over te nemen. Wim heeft positief gereageerd op het
verzoek van hetbestuur omdat ookhij zich aljarenzeerbetrokkenvoeltbij
declub, zovertelt hijnadathijhet woord heeft gekregen.
De manier waarop er wordt samengewerkt bij GEO ervaart hij als zeer
inspirerend. Hij hoopt opdezelfde plezierige wijze met anderen temogen
werken aan een continuering van een goed beleid met veelaandacht voor
de jeugd.

Na hetoverhandigen van enige cadeauswerd denieuwjaarsborrel voortge
zet ineen zeer vol en rumoerig clubhuis.

Truus Top
GEO neemt op ludieke wijze afscheidvan z'nvoorzitter Jan van der Tuuk.
(Foto:HenkRemerie)
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Oud 8l. Nieuw in Garmerwolde
Ik heb me laten vertellen dat nieuwjaarsnacht bijna alle Thesingers jaloers waren op de Garmerwolders. Want de Garmerwolders hadden
immers het grootste vreugdevuur van de hele provincie en ooknog een gezellig samenzijn voorhet hele dorp in het Dorpshuis. En inThesinge
viel weinig tebeleven.

• JantjeBrouwersuitThesingepia
nolessen verzorgt voorbeginnersen
gevorderden?
Info: 050·302 1355

• Luit Oomkes dewinnaar van het
Poolbiljarttoernooi2003 inThesinge
isgeworden?
Wim van der Veen werd tweede,
DennisWestraderde enRichardvan
derVeen vierde.

Q; HER»AUfE.

Henk Vliem

Frederika Woltman
Molenweg29
9797PS Thesinge
(050)3024448

Jammer datdevolgende dag blijkt
dat er nieuwjaarsnacht toch nog
auto'sentuinen vernield zijn. En dat
dan onder het mom van "slepen".
Dat soort actiessnap ikniet. Als eral
een folkloreinstandgehoudenmoet
worden,dan kan dattochookwelop
een normale manier,denk ikzo.

benjeweeroppad. Naarbeddus.AI
metalheb ikmij nieuwjaarsnachtin
Garmerwolde uitstekendvermaakt.
En velen met mij,wantbeideactivitei·
ten waren zeer druk bezocht.

IIIWist-tl-dat

de eerste gasten zullen arriveren,
terwijl Ed enikeerst nogevenlangs
het vuurlopen.Gezelligeboeldaar,
iedereen iserzo'nbeetjeenikheber
heelwat handen geschud en smok
ken gekregen. Het vuur brandde
geweldig en omdat het weer ditjaar
veel beter wasdan opvorig Oud &
Nieuw was heteen pracht gezicht.
Om één uur weer op pad naar De
Leeuw. Onderweg alhandenschud·
dend natuurlijk. InDe Leeuw komen
inmiddels deeerste gasten binnen
en beginnendeDJ'smetdemuziek.
Even later isdedansvloerookgevuld
en voor jehet weet ishet halfvijf en

En danis hetzover
Het nieuwe jaarisnet begonnen en
Ed&Miekekomen Joke&mij opha
len om samen naar De Leeuw te
wandelen. De dames gaan daar
meteen naarbinnen om nogdelaat
stepuntjes opdei tezettenvoordat

dienachtkunnen inhuren(zoalsheel
begrijpelijk is: bediening op nieuw
jaarsnacht isergmoeilijktekrijgen).
Mieke zorgt verderdaternaasthaar
zelfeentweedegastvouw is.Tot nu
toe wasdat Janna Hazeveld, pen
ningmeestervan deStichting Dorps
huis.Maarwegenseen recenteopa
ratie moest Janna dit jaar verstek
laten gaan.Zodoendewerd alsqast
vrouw Joke Vliem gevraagd.Omdat
Ed na wat aandringen ook Sietze
Vliem bereid had gevondenomals
DJ optetreden,was zowat dehele
familie Vliem nieuwjaarsnacht dus
ingeschakeld. Overigensmoeteven
opgemerkt worden dat de familie
Welling,zoals alvele jarengebruike·
lijk, weercompleetingeschakeldwas.
Want zoon Matthijs deed ook weer
mee als DJ. Samen met Gert-Jan
Kattenberg, Harm Tichgelaar, San
dervan Dijk,Gertvan Zanten,Johan
Dreise en Sietze Vliem. Heel wat
geregelvoorafdusen tenslotte moest
dan oudejaarsmiddag de zaal nog
ingericht worden en de apparatuur
aangeslotenen getest.

DieactiviteiteninGarmerwoldeko
men natuurlijk niet vanzelf. AI ruim
van tevorenmoet een enanderge
organiseerd worden en in de week
voor oud&nieuw, en danvoora lop
oudjaarsdag zelf, moeterecht hard
aangepakt worden. Over die
voorbereiding enwaterzoalbij komt
kijken, daarovergaatditstukjevoor
namelijk.

Vreugdevuur
Ergensaan het eind van dezomer!
beginvan deherfst begint hetal:de
Stichting Vuur vraagt een vergun
ning aan bij de gemeente. Vervol
gens worden er allerlei onderne
mersbenaderd voor sponsoring en
hulp. Want er is nogal wat nodig:
trekkersmetwagensom het houtop
tehalen, een verreiker of hoogwer
ker om hethouttestapelen,toezicht
dat er geen chemisch afval op de
stapel terechtkomt,hapjesendrank
jes tijdens de opbouwperiode en 
niettevergeten -dehapjesen drank
jesopnieuwjaarsnacht.Verdermoe
ten de krant en TV-Noord geïnfor
meerd worden ennatuurlijkmoeten
ookdeGarmerwolders weten wan
neer hun afvalhout opgehaald zal
worden. Dat allesgebeurt door een
groepjejongeluiuitGarmerwolde en
omstreken,die zich voordezeactivi
teit de "Stichting Vuur" noemt (te
weten: Johan Tammeling, Roei
Veenstra, Han Munstra , Jan-Peter
Schaatsberg , HenkBolhuis en Jan
Hofstede). Het resultaat van al dit
werk heeft u nieuwjaarsnacht ter
plekke kunnen aanschouwen en
anders had ude volgende dag ~og
een herkansing opTV-Noord.

Nieuwjaarsfeest dorpshuis
De voorbereidingenvoor hetnieuw
jaarsfeest in dorpshuis De Leeuw
starten eveneens aan hetbeginvan
de herfst, want dan geeft de ge
meente een seintje dater subsidie
beschikbaaris.VoorMieke Welling,
voorzitter van de Stichting Dorps
huis, isdat aanleiding om haar man
Ed eens tepolsen hoe hijdenktdat
het ditjaar met demuziek geregeld
gaatworden.WantEd regelt aljaren
de muziek tijdens het nieuwjaars
feest,compleet metaankledingvan
dezaal enhet installeren vandisco
lampen en rookmachines. Verder
wordtSimon Veninga, debeheerder
vanhetdorpshuis,ingelicht. Hij moet
immersvroegtijdigdebedieningvoor
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Nieuws Dorpsbelangen Thesinge
Zoals u misschien algehoord heeft, gaat de cursus Gronings helaas
nietdoor. We konden hetvereiste aantal deelnemers niet bij elkaar
krijgen. Wat zeker wél doorgaat isdejaarvergadering enwel opvrijdag
26 maart.

Van de gemeente Ten Boer ontvingen we hetverslag van de dorpenronde:
De raad isafgelopen najaarbijaile dorpen vandegemeente langs geweest
om de mening van de inwoners te peilen. Een goed initiatief. Van de
bijeenkomst inThesinge ontvingen we het verslag, met het verzoek ditte
verspreiden onder de inwoners.Omdat erinteressante informatieinstaal,
geven wij het hierbij meteen maar even aan udoor.

Menco van der Berg,secreta ris

dering waarin het betreffende
punt aan de orde komt.

Voor het overige ishet aan de
fracties om onderwerpen aan
de orde testeilen inde raads
vergaderingen.lnformatieover
wat eropderaadsagendastaat,
ofkomt testaan,kunt uvinden
op de gemeentelijke adverten
tiepagina indeNoorderkranten
op dewebsite.Hebt unog aan
vuilende vragen, dan kunt udie
steilen aan degriffier,L. Faber

~~;~~a~~:~~~~; t~i. 3~~a;~
16) of aan de voorlichter, de
heer F. van der Ploeg (op de
andere dagen, tel. 302 88 12).

Tot zover het verslag van de ge
meente. Dorpsbelangen zal devoort
gang van diverse onderwerpen aan
de orde laten komen in het halfjaar
lijkse overleg met de gemeente.

Toelichting op het verslag
Veel van de ingebrachtepunten
vailen onder de bevoegdheid
van burgemeester en wethou
ders. De antwoorden komen
dan ook veelal van het coilege.

De volgende onderwerpen
worden naarailewaarschijnlijk
heid op delangetermijnagenda
van de raad voor 2004 ge
plaatst:
- tracéstudie verbinding
Eemshavenweg-N360 (toege
zegd inThesinge)
- riolering buitengebied
-discussie over hethebben van
hondenbelasting
-multifunctioneel centrum The
singe
De lange termijnagenda wordt
injanuari offebruari 2004 door
deraad vastgesteld. Betrokken
inwoners (waaronderdedorps
verenigingen en verenigingen
dorpsbelangen)worden te zijner
tijd uitgenodigd voor deverga-

Bij Swiss Combi op bezoek?
Even een opfrissertje voorhetgeheugen. Inde G&Tvannovembervorig jaar
heeftukunnenlezenover de "OpenDag" op zaterdag 25 oktober bij Swiss
Combi. Die open dag was georganiseerd door het Waterschap (rioolwater
zuiveringsinstallatie),en Swiss Combi had zich daarbij aangesloten.Zoalsu
hebtkunnenlezen een zeergeslaagdedag metalsenige minpuntdatSwiss
Combiomongeveerhalf vierdepoorten sloot. Voor late bezoekers van de
rioolwaterzuiveringsinstailatiewas erdus geen gelegenheid meer om aan
sluitend nog evende slibdrooginstailatie tebezichtigen.
PascalDuchange,deplantmanagervan Swiss Combi, lietonsweten dathij
diterg jammervoorde betrokkenen vindt. En hij wil hen daarom graag in de
gelegenheid steilen om alsnog deinstallatie te komen bezoeken. Ook voor
andere belangsteilenden,bijvoorbeeld dorpsgenoten die op die zaterdag in
oktober nietkonden ofvoorde Eemskanaal ZZ-ers (diedoorhet Waterschap
vergeten waren), is dit een mooie herkansing. Liefhebbers worden
gevraagd om even contact met Pascal optenemen (telefoon050-549
21 28 ofe-mailgarmerwolde@swisscombi.com).Hij zal dan vervolgens een
datum plannenen uitnodigingen verzorgen.

Reactie op de Stellingen:
1. Grote meerderheid tegen
herindeling (drievoor)
2. Ongeveer de helft van de
aanwezigen heeftwel ietsover
voorinstandhoudingvoorzienin
gen; vijf personen zijntegen,de
restonthoudt zich (menvindtde
stellingteonduidelijk)
3. De meerderheid vindt dat
Ten Boer nietmoetgroeien (een
klein aantal vindt van wel)
4. Overgrote meerderheid is
voor behoud open ruimte tus
sen stad en dorpen Ten Boer
(één tegen)

• Zijn ermogelijkheden voor
breedbandinternet in de ge
meente?
Er zijn onderzoeken naar de
mogelijkheden van internet via
de satelliet (dat isgoedkoper).
De gemeenteheeft hierin wei
nig sturingsmogelijkheden.
Antwoord: ADSL grotendeels
voor handen.KPN streeft naar
uitbreiding in2004.Daarna kan
nagenoegdegehele gemeente
hierop worden aangesloten.

• De verbinding Eemshaven
weg-N360
Er zijn grote zorgen om het
mogelijke tracé van deze weg
(door een kwetsbaar gebied)
die de provincie van plan isaan
teleggen.Gevraagd wordtnaar
de visie van de raad hierop.
De vertegenwoordigersvande
PvdA-,CDA-,WD-enAB-frac
tie zeggen toe dat ze zuilen
voorsteilen het onderwerp op
depolitieke agendateplaatsen.
De agendacommissie (raads
presidium) buigt zich hierover
en bepaaltwanneer hetaan de
ordekomt. Dorpsbelangenwordt
hiervan in kennisgesteld,zodat
ze kunnen inspreken. Diverse
tracés zijn bij de Provincie in
studie. Inspraak komt t.z.t,

• Multifunctioneel Centrum
Thesinge (MFC)
Gevraagd wordtdevisie van de
raad. De aanwezigen pleiten
voor een totaalvîsie, waarbijde
volgende aspecten moeten
worden meegewogen:
- de prognose van het aantal
leerlingen(enhetaantal lokalen
datopgrond daarvangebouwd
mag worden;gaat de school er
inruimte op achteruit?) en het
aantal peuters
-ervaringen met een dergelijke
oplossing inandere dorpen
-de uiterlijke verschijningsvorm
van het MFC (passend in het
oude dorp)
-debestemming van het oude
schoolgebouw (beeldbepalend
in het dorp)
- deoncombineerheidvan uit
vaarten metdeoverige functies
van het MFC
-de financiën
Antwoord: De raadsleden heb
ben aangegeven dat het coile
geop dit moment demogelijk
heden van een MFC onder
zoekt, inoverleg metdebetrok
kenen. Op grond van deuitkom
sten daarvan maakt de raad
een afweging, waarin aile as
pecten worden meegewogen.
Op ditmoment isnog niets be
sloten.

Verslag dorpenronde Raad Ten
Boer najaar 2003 inThesinge,
31 oktober 2003,aanwezig ca.
65 personen.

• Molen Thesinge: hoe zithet
metonderhoud en restauratie?
: Beschikking subsidie is bin

nen. Ailewerkzaamheden kun
nen hier niet voor worden ge·
daan.Erisnog een bedrag van
100.000 euro tekort. Planning
uitvoering nog nietbekend. Het
dorp zelf wordt ook opgeroe
pen acties teondernemen.

De redactie
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WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

De witgoed
elektro specialist.

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

Ook voor inbouwapparaten.
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Itadsweg 63 Ten Boer (050) 3011383

Voor de complete
woninginrichting '{ ~.
zit u bij ons ,, >

op de eerste rang
Bij onsvind t utopmerkenop het gebied van:
gordijnen, laminaat,binnen-enbuitenzonwering
en vloerbedekking! /.--.:~_>--?

.> .r:" \/
/(

~,~/ -Sl 'AGTEQUICK'5TEP '
flOOR

....Iiililde Plo eg

auplng
tEiii·1
DIa~

"'irisette·
'Jf!!6

Geopend:
de-do. en vr. van 11.00 tot 17.45 uur

za te rdag van 10 .30 tot 17.00 uur

Werkplaats:
Grasdijkw eg 8
Garmerwolde

Tel: (050) 5417517

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

'Rubym~tel i er
Tafelswordendoorons

op maatgemaakt
vandwe~ho~rten

engeheelnaaruwwens

Folkingestraat 5
Groningen

(050) 3139393

JPCOM
compu

ters
Degelijk & Goedkoop

Complete PC
€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

Bomholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 3138600

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V. -inspectie
• Gevelreinig ing
• Impregneringen

p9 KUIL
REINIGINGS SERVICE

Noo rddi jkerweg 13
9734 AS Groning en
T (050) 5421890
F (050) 5423778
I www.kuilreinig ing.nl

Instal!atiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PO Thesinge
• Water Tel. 050 - 3024536
• CV Fax 050 - 3024693
• Zink
• Dakbedekking

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

050-3010735
0598-393504

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Kold ingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam .nl
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Mogelijkevragenvande bezoekers
kunnen beantwoord worden. De
begrafenisvereniging heeftveelvoor
komende vragenaloppapier gezet:
• Kunnenmijnpersoonlijkewensen
voor een uitvaart worden ingewil
ligd?
• Wat kost een uitvaartenkanikmij
daarvoor verzekeren?
• Zijn erverschillendesoorten be
grafenis-en crematiekisten?
• Uit welke grafzerkenofurnen kan
ikkiezen?
• Welkevariaties zijnmogelijk met
bloemstukken en rouwlinten?
• Wat kan ikregelenmetdenotaris?
• Watkan de begrafenisvereniging
voor mijbetekenen?
• Kan ikeengrafkopen en hoe lang
blijft een graf ineigendom?

Eenieder iswelkom op de uitvaart
beurs diewordtgehouden van 10.00
tot 15.00 uur. De toegang isgratis.
Voormeerinformatie kuntUbellen of
e-mailen met S.Havinga:
tel. 050-302 21 02.
'NWW. uitvaartthesinge@planet.nl.

Vreemde kostgangers dienen zelf lid
tezijn ...
Dit iseen regel uit hetstatutenboekje
van de Begrafenisvereniging Thes
ingee.o.uit 1922.Op verzoekvan de
vereniging is de G&T aanwezig in
Huiskamercafé t Jopje om vooraf
gaandaan de Uitvaartbeurswatextra
informatietegeven. De vereniging
hoopt hiermee mogelijke drempel-

10

vrees bij dorpsgenoten weg te ne
men en een open sfeer te creëren
rondditonderwerp.NamensdeG&T
isnaastondergetekendeookRoelie
Karsi jns aanwezig en namens de
Begrafenisvereniging RoelfJansen.
De Stichting Begraafplaats wordt
vertegenwoordigd door Jan Molle
ma. Als oud-bestuurder van beide
verenigingen is Thomas de Vries
uitgenodigd. Het doel van de Uit
vaartbeurs isvoorlichtinggeven over
alles wat te maken heeft met de
organisatie van een uitvaart. Ook
voor met name jongere inwoners
vanThesinge e.o.wil de vereniging
de zakelijke kant duidelijkaangeven.
Erzijn nu nog veelmensen van huis
uitaangesloten bijde vereniging. Als
ereenpartnervan buitenafbij komt,
wordt meestal geen actieonderno
men om hem ofhaar lid te maken.

Tweeinstanties
Er bestaat ook veel onduidelijkheid
over deBegrafenisvereniging ende
Stichting Begraafplaats.Ditzijn twee
verschillende instantiesmeteen ei·
gen bestuur. De Begrafenisvereni
ging Thesinge e.o. heeft ruim 390
ledeninhet eigendorp enver daar
buiten en wordt bestuurd door:Ebel
Vaatstra (voorzitter), Stoffer Havin
ga (secretaris) , Kees van Zanten
(penningmeester), Roelf Jansen,
Rieks Ridder en Trieneke Schup
pert.De Stichting Begraafplaatsheeft
140huishoudensalsdonateurenhet
bestuur bestaat uit Peter Heidema

(voorzitter), Kees van Zanten (se
cretaris), Jan Mollema (penning
meester) en Rengerde Vries. Van
deBegrafenisvereniging kun jedus
lid wordenen van deStichting Be
graafplaatskun jedonateurzijn.Dit
staat losvanelkaar en gaat ookniet
automatisch samen.

Stichting Begraafplaats
Debegraafplaats aan de Molenweg
issinds1948eigendom vande Gere
formeerde,ChristelijkGereformeer
de en Hervormde kerken. In 2002 is
ereen stichting opgericht,waarin de
kerken willen samenwerken.Hetge
reformeerde deel biedtweinigruimte
voornieuwe graven en moet uitbrei
dennaarhethervormdedeel en even
tueel naar de zijkant aan de andere
kant vanhet grachije,waar nog een
in 1968 aangekocht stuk grond ligt
waarvan hetbestemmingsplan door
de gemeenteTen Boer isgewijzigd.
Eris een plattegrond van de begraaf
plaats aande handwaarvan debe
grafenisondernemer in overleg met
de stichting de grafdelver, Jellevan
zanten, opdracht geeft een graf te
graven. Jelle van Zanten isal jaren
lang deopvolgervanAzing Plijter,die
ditwerk ookheel lang heeft gedaan.

Begrafenisvereniging
Er wordt door Thomasde Vries een
heeloud vergeeldstatutenboekjeuit
hetoprichtingsjaarvandevereniging
optafel gelegd. Het stamtuit 1922.
Hij iszelf 40 jaarbestuurslidgeweest

envolgdeLuit Oomkesopalsvoor
ganger. Zijn schoonvader, Ridder,
zat ook in het bestuur en nu iszijn
zoon Renger weer toegetreden. Dit
is heel opvallend inde vereniging.
Van vader op zoon wordt er zorg
voor gedragen dat een overledene
uitde dorpsgemeenschap door ei
gen mensen wordt verzorgd en op
gebaard. Het vervoerwordt gedaan
door de viereigen dragers van de
vereniging. Er zijnmomenteel twee
man reserve. De leeftijd van dedra
gers iszo hoog dat ze oplO-jarige
leeftijd verplicht medisch gekeurd
moesten worden. De Vries kon het
werkniet meer doen na het overlij
den van zijn vrouwen is verhuisd
naar Ten Boer. De taak van devoor
gangerwerd uitbesteed aan uitvaart
verzorger K.J. van Houten uit Lop
persum.Tegenwoordig zijn erdiplo
ma'svereist voorditwerk,terwijl inde
tijd van Oomkes en de Vries men
elkaar leerde hoe jeeen overledene
aflegde en opbaarde. Vrijwel altijd
gebeurde ditthuis met hulp van de
naasten. Als er thuis geen ruimte
was, kon het lijkenhuisje gebruikt
worden,maar Thomas de Vries kan
zich alleen herinneren dal het ge
bruikt werd in extreem warme zo
mers.Later kwam het mortuarium in
Ten Boer. Dit gebouw is onlangs
geprivatiseerd en nu eigendom van
beheerder Muldervan hetBuurhoes.
Het mortuarium in Zorgcentrum
Bloemhofisafgebroken en nietnieuw
gebouwd. Bewoners mogen op hun



kamer worden opgebaard of wor
den overgebracht naarhet mortua
rium.

Het werk moet gebeuren ...
Jan Mollema ispenningmeestervan
destichting.Hij voelthetnietalseen
soortroeping,maar steltheelnuch
terdat 'twerkgewoon moetgebeu
ren.lndevorigeeeuwiserfinancieel
geenstrakbeleidgevoerd. De oon
tributies zijn niet voldoende bijge
steld, de intentieverklaring van de
Hervormde kerk omsamen tewer
ken metdeGereformeerde en Chris
telijk gereformeerde kerken kwam
tot stand, maar moet nog verder
uitgewerktworden.Jan:"Jemoet bij
levengoed regelen hoeje'twiltalsje
komt te overlijden en ook zakelijk
geen onoverkomelijke problemen
nalaten voor defamilie. Openheid is
heel belangrijk en isook meer van
deze tijd.Je moetwetenofjeeen graf
kunt kopen, wat dekosten zijn, op
welke plek 't isenhoe lang eengraf
blijft bestaan:
Het onderhoud van het gerefor
meerdegedeelte wordtgedaan door
Willem Oomkes en het hervormde

deel nu door Werkgemeenschap
Fivelingo. Tottwee jaar geledenwas
dit het werk van Harm Winters uit
Garmerwolde. Ook over deaanleg
van een nieuw gedeelte heeft het
bestuur ideeën. Er moeten paden
komentussendegraven door enook
ruimte voor perkjes. Voor nabe
staanden ishetgoeddathunwensen
en rituelen bespreekbaarzijn.

Donateurs en leden
Nieuwe donateurs en leden zullen
een rekening krijgen die de jaren
vereffent waarinze geen lidzijn ge
weest. De leeftijd is dus bepalend
voordehoogtevan hetbedrag. Voor
jongemensen ishet dusverstandig
om lid teworden. Alsmen verhuist
naar eldersen daarkomt teoverlij
den en begraven of gecremeerd
wordt, dan wordt het verzekerde
bedrag door de Thesinger vereni
ging uitgekeerd. Verdere uitleg kan
gegeven worden op de beurs.
Roelie'svraag over dekosten wordt
nogwelbeantwoord:"Vanaf 70jaar
kan een nieuwe donateur een graf
kopen ;bij voortijdig overlijden wordt
inoverleg met de familie een plaats

uitgezocht.Dit omtevoorkomendat
er teveel plaatsen al "bezet gehou
den" worden door jongere dona
teurs. Ingeval van een overlijden is
één te lefoon~e naardeuitvaartver
zorger vandevereniging, K.J. van
Houten,voldoendeomalle noodza
kelijke werkzaamheden in gang te
zetten:
Ook kan men voor een andere uit
vaartverzorgerkiezen.Zoheeft Nel
lianDijkemauitThesingehaarsporen
verdiendinditvakgebied.Zijheefteen
uitvaartwinkel in de Schoolholm in
Groningenen geeftdaarookvoorlich
ting. Bovendien is zij actief voor de
stichting dieeen theehuisheeft geo
pend opdebegraafplaatsSelwerder·
hof. Hier kan menvrijwilligers spre
ken,tijdschriftenen boeken inzien en
andere mensen ontmoeten. Een
wandeling over hetkerkhof isindruk·
wekkend en zekereen bezoekwaard
is het monument ter nagedachtenis
vandeomgekomen lndië-gangers.
In Thesinge hebben we een mooi
verzorgd en vredig kerkhof, waar
voordestichting zich inzetom hetzo
te behouden.

Truus Top

Droomhuisjes
voor Juca
Hebtukaarsstompen over ge
houden na de kerstdagen? U
kunt ze bijmijinleveren!
Ikverzamel zevoorAlieevander
Wal,die een project heeftopge
startvoordrie lichamelijkgehan
dicapte jongeren in Roemenië.
Dezejongenshebben naaugus
tus geenwoonruimtemeer.Via
haarproject 'Droomhuisjesvoor
Juca" probeert Aliee een huis
voor hen te verwezenlijken, Dit
doet ze door het verkopen van
allerlei soorten huisjes,o.a.ge
maakt van restjes kaarsvet. Wilt
uhiermeeroverweten, kijk dan .
op haar website www.lage
land.cjb.netofbeI0598416452,

Metha Nijkamp
G.N.Schutterlaan t6, Thesinge

Rabobank
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Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

BOUWBEDRIJF
IE

Test of uw pensioen
uw carrière kan volgen.

Op de carrièreladder klimmen is leuk.
Maar als u uw pensioen niet laat meeklimmen,
moet u later een grote stap terug doen.
Het zogenaamde pensioengat ontstaat bij
steeds meer mensen.
Zet nu de eerste stap in de richt ing van een
goede financiële toekomst.
Kijk op www.rabobank.nl of bel 0900-0907
en maak een afspraak met de adviseur
van uw Rabobank.

Het is t ijd voor de Rabobank.

Voor cadeaus,
huishoudelijke artike
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEl"

C~IE'\\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Stoeldraaierstraat35
G oningen 050 - 3132453

GARI\IE I~WOLJ)E

îJ (050) 5424 962
b.g.g. 06-20 J88706

Klauwverzorging
Die/geneesmiddelen
en -benodigdheden

creatief
centrum

Veeservice
R. van der Woude
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Het nieuwe dienstgebouw is klaar en in gebruik genomen; de
omgeving is nog niet helemaal afgewerkt. Het dienstgebouw oogt
goed: lichtbruin met een donkerbruinachtige steen. Binnen is het
bruin/blauwgrijs getint.

Op bezoek bij de zuivering
14 november 2003

Sieb-Klaas Iwema

de waterhet Eemskanaal ingaaten
zal afvalwater van Swiss Combi en
de zuivering zelf bevatten.
Ditafvalwaterisverderschoon, maar
heeft een te hoog stikstofgehalte 
circa 55 cijferton,terwijlriool ± cijfer
8à 10 heeft.
Daar plaatst men een stikstofver
wijderingsgebouw bij;dan hoeft het
schone water niet meer opnieuw
door de zuivering.
Daarna zal ook destraat opdezui
vering stikstofvrij of -arrn worden
gemaakt. Maarvoordatditallesklaar
is,zijn we welzo'n1tot2jaar verder.
Stikstofverwijdering is een door de
overtleidopgelegde maatregel,waar
men in2006of2007 aan moet vol
doen.
Maardat leestut.z.t.welindeG&T.Het nieuwe dienstgebouw; linkson

der huizen de portiers. (Foto: Sieb
KlaasIwema)

Jan en Gina,de beide ''poortwachters"van de RWZI, inhun nieuwe kamer.
Zij nemen o.a. weegbonnenin ontvangst en registreren en ontvangen de
mensen diehet terreinop- en afgaan. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Het volgende project is "deel
stroominstallatie".
Wat is dat voor een aanpassing?
Erzaleensilo worden gebouwd voor
± 800-1000 kuub (1kuub is 1000
liter). Deze zal gesitueerd worden
nabij het gemaal waarhet gezuiver-

Het oude gebouw wordt verbouwd:
watkantinewas, wordtdouchelwas/
kleedruimte en waar Kreeft en zijn
gevolg zat (boven) wordt kantine.
Plus eventueel nog een vergader
zaal.Ookdebuitenkantzal verande
ren en wordthetzelfde als hetnieuwe
dienstgebouw.Dit gebeurt infases,
uitgesmeerd over meerdere jaren.

Het oude infocentrum (romny
loodsmodel)waaru25oktoberwerd
ontvangen, staat nu tekoop.

Op naardebovenverdieping;ditkan
via trap of lift (bij een gebouw met
openbaar karakter is ditverplicht).
Hier zien we twee keer heren plus
twee keer dames w.c.'s (ook ver
plicht),eenkeuken c.q.'pantry', een
mooie zaalvoor rondleidingenvoor
zo'n 40 tot 45 personen (inclusief
vaste opstelling diaprojector en een
mooi overzicht over de zuivering,
plus een balkonnetje voordeaanwe
zige rokers) .

Wat herbergthetdienstgebouw?
Op debeganegrondvindenwe een
aparte kamer voor de heer Kreeft
(diemij ook heeft rondgeleid;waar
voor hartelijk dank) en een kamer
waarin enkele computers staan.
waarop men al een aantal kleine
zuiveringen inde provincie - en de
zuivering zelf - op hun prestatiekan
volgen. Dan nog drie ruime (twee
persoons)kamers voor de uitvoe
rende afdeling (boekhouding, enz.),
een vergaderzaaltje (15tot 18 per
sonen;voorintern gebruik, bv. eva
luaties), een hal/gang plusbalie,wc,
berghok en archiefkamer.

Fietscontrole groep 1t/m 8 Oudejaarsnacht vandalisme
Op 13januari vond er opdeOBS in Garmerwolde een fietscontrole
plaats,georganiseerd door deverkeersouders. Ter assistentiewerd
de hulp ingeroepen van 3VO afd. Ten Boer, want daar zitten de
mensen die ervaring hebben met dergelijke controles.

Dhr. Tamminga was direct bereid
onstekomen helpen en samenmet
zijn vrouw kwam hij 'smorgensnaar
Garmerwolde. En laat nu toevallig
déze morgen de regen met bakken
uitde hemel vallen! Maarwe zijn niet
vooréén gatte vangen,dusdeactie
ging gewoondoor. Twee aan twee
werden de kinderen uit de klas ge·
haald, tebeginnen bijgroep 1en 2.
Mevr. Tamminga en Atty Ebeling
zaten inde gymzaal. Eersteen kaart
je,met jenaam erop,ophalen en dan
naar buiten voor defiets.
Na een uurtjehadden weongeveer
20 kinderen gehad,want niet ieder
een was in de gelegenheid om de

fiets mee tenemen.
Dekinderendiehun fiets lieten eon
troleren, kregen van 3VO afd. Ten
Boereenkeyoordalspresentje mee.
Plus een reductiebon, beschikbaar
gesteld door de fietsenzaak Geert
Belga uitLewenborg.

Het was een geslaagde ochtend en
de kinderen waren heel tevreden.
Onze dank gaat dan ook vooral uit
naar dhr. en mevr. Tamminga en
GeertBelga.

Deverkeersouders:
AllyEbeling en KarfaPostma
namens deoas Garmerwolde

1 januari 2003
Na het opstaan komjetot de ontdekking dat de oontainerweg is ... Achja.
oudejaarsnacht en slepen horen bij elkaar.

1 januari 2004
Allelosseteslepen spulletjes opgeruimdop31 -12;erkan dusnietsgebeurd
zijn. Toch ... de auto moest het deze keer ontgelden. Diefstal van de
wieldoppen en hetvernielen van eenembleem brachtdeschadeop350 euro.
Ditheeftnietsmetoudejaarsnachtte maken.Eenwandelingetje doorhetdorp
deed ons inziendat eramper gesleeptwas, doch devernielingen waren
massaal. Kapotte bloembakken,stuk geslagen spiegels,omver geslagen
betonnen palen waardebloembakken opstonden ...
Omdat een oplettende logé een goed signalement kon doorgeven,hebben
wij van deze vernieling aangifte gedaan bij depolitie. Natuurlijk wordt dit
onderzocht en zullen de verdachte personen aan de tandworden gevoeld.
De politie adviseertechter IEDEREEN dieschade heeftopgelopen eveneens
aangifte tedoen.Alleen dán maakt ukansop een vergoeding van de geleden
schade. Laat oudejaarsnacht 2004/2005 er weer één~e worden zonder
vernielingen ...

Een gedupeerde inwoner van Garmerwolde
(Naamen adres bij de redactie bekend)
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SOlITAIRE & GUlKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat la - Tel.3021785 - Ten Boer

sanitair en verwarm ing
.......................B....iiiiiioU......RINGA

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

HOF5TEDI-[-

G.N. Sc hut t er laa n 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 3021957
Fax 0 50 - 3021574

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

NIJDAM
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug • Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 0789 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl

I
g~~~~~
Wf"~"'CMIfrum t.ewenbcl'\i'"".foon 050 · ,., 14487

jjJmedj te, Vee,

Goede ren gebracht in de
L. v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050-5413045)
worden vrijdagavond thuis
gebracht

Tevens :
Suède -reiniging
stoppage en
kledingreparalie

GOED VOOR UW GOED

@ Belga Fietsen -'~";'~~~;;~1
• 050-542 22 sa. Groningen ee~.F~"on(l 12mo" "'

R Uim en {Taf1s~'

•
Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer

{OSO) 30Z 17 15
Info@bluemule.nl

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontwikkelen en drukk en van vrsttekeerne tot comp lete huisst ijl

• Ruime ccllec tre temilied rukwe rk

[]I Texneld ruk, zwertwit- en kleurkopreen van Uitstekende kwalite it

• Boeken. proçremrnaboek jes, gidsen, per iod ieken, fl yt!~ etc

,

,,
,

• VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

------------------------------.__.---- - - -- - - - - - - - - - - - -~ - - - - - - - - - - - - - - -

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus
Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
Becn jfsF letsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparat ie alle merken!

Regenkleding
Racekleding
ATB.kled ing

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstas sen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen

Eigenlijk te cr eati ef en veelzij dig om op te noemen

Kom ~ns IMtgS voor _ n vrijbJi~nd advies.

Id_'n uirw;sselen kan lI'OOf"" beide pdrtijen If€'rlriS'Send"..,/um

•
Ad"'"'"",,,· Ritsema
Uw ad res voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C .N. Schutterlaan 46
9797 PC T hesinge
telefoon (050) 302 13 19
fax (USO) 302 11 82
mobiel 06 51533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedriiven en particulier handel In:
• Psüet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way· prof.• a{umin;um

steigers, trappen en ladders

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

AGRISHOP
divers in groe nten & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten & fruit~
• aardappelen
• scharreleieren

• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde

Tel. (050)4042921 / 54 18462
Fax (050) 4042922

Goeden gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . alf. SUZUKJ dealer

A lle me r ke n onde rdelen
en accesoires lev erbaar
Pr ima se rv ice en reparat ie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
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OSA-concert
Op zondag 8februari 2004 kunt ugenietenvanhet 102deOSA-concert in
de Kloosterkerk te Thesinge; aanvang 15.00 uur. Het ensemble VUUR
(Roland Siemons,cello;GerBoerlijst,piano)spee~ Beethoven,Sjostakovitsj
en Janátsjek.
Entree € 3,50,CJP/65+ € 2,50(kinderen tot 12jaargratis).

Vijf jaar lang spelen deledenvan het
ensembleVuurnu alstriosamen,op
klarinet (Martin Simmelink), piano
(GerBoerlijst) en cello(RolandSie
mons).Dezecombinatie van instru
mentengeelt Vuur demogelijkheid
om behalve een trio ook duo's te
vormenals klarinet'piano encello/
piano.Het repertoirevanVuurvindt
zijnoorsprongindeklassiekeperio
de(o.a.Beethoven),toendeklarinet
tot bloei kwam, maaromvat tevens
deromantiek (Schumann,Brahms)
endemodernen (o.a.Sjostakovitsj,
G6recki).Hoewel hetamateurmusici
betrelt, hebben de leden van Vuur
een gedegen muzikale opleiding ge-

volgdbijdocentenvandeconserva
toria in Amsterdam en Enschede.
Vuur wordt regelmatig gecoached
door Fred Oldenburg, befaamd po
diumkunstenaaren hoofdvakdocent
aanhet conservatoriumvandeHo
gescho01Enschede.
InThesingespeelt Vuur opcelloen
piano: zeven variaties van Ludwig
vanBeethoven(1770-1827) ophet
thema 'Bei Männernwelche Liebe
fühlen" uit Mozarts opera Die Zau
berflöte, de sonate voor cello en
piano op. 40 (uit 1934) van Dimitri
Sjostakovitsj (1906-1975) en
"Sprookje"van LeosjJanátsjek(1854
1928). Blues in Garmerwolde? Yeah!

VIOD speelt Punk op tdarp
Eengroepjeenthousiastelingen heefthetvoorelkaargekregen datdeHans
van LierBluesband inGarmerwoldekomtoptreden.Voor bluesliefhebbers
behoeftdeaankondiging"Hansvan Lierkomtspelen"geen enkeleuitleg.Zij
weten daterdan diemiddageenpuik stuk blues gebracht gaat worden.

Dit jaar speelt VIOD uit Thesinge het blijspel 'Punk op t darp" (dörp) ,
geschreven door Herman vanderA.
Een vrijgezelle caféhouder (hoewel vrijgezel) maakt van zijn café een
alternatief restaurant. Het uitzendbureaustuurt hem een punker alshulp.
Deze punkervechtsamen met twee gasten, een baghwanmeisjeen een
actievoerster,om degunsten van decaféhouder. Hij ishierechternietvan
gediend. Depostbode, eengoedevriend en raadsman, speelt hierbij een
grote rol.

Het iseenstukwaar veel om gelachen kan worden.
Nieuwsgierig geworden?Bezoekdaneen vandedrieopvoeringen.Deze zijn
op7 februari (rookvrij), 14en 21 februari incaféMolenzichtte Thesinge:
aanvang 20.00 uur.
Kaartenzijnverkrijgbaarbij RoelieDijkerna, G.N.Schutterlaan22, te1.050
3021305.

Roe/ieDijkema

Abbemaar is gestopt

Vooronbekendenopditterreinishet
een uitgelezengelegenheid om ken
nis te maken met het bluestalent
Hans van Lier.Kijk, luisterenbeleef
alvast een voorproefje op internet
(www.hansvanlier.nl).
Deband wordt gevormd door:Hans
van Lier (gitaar & zang), Lourens
Leeuw (bas&zang),Harrie Groene
wold(drums), Remco Wind (piano)
en WimAngerman(mondharmonica
&zang).

Wanneer:zondagmiddag 15februari
van17.00tot± 20.30 uur {zaalopen
om 16.30 uur)
Waar:dorpshuis "DeLeeuw"
Toegang gratis
Bij voldoende belangstelling volgen
waarschijnlijk meer van deze mu-

zieksessies; drie of vieroptredens
per jaar moetenmogelijkzijn.

Biografie
HansvanLieriseenzeer veelzijdig
bluesgitarist. De"Blues"iszijnvaken
hij beheersthet alsweiniganderen.
Zijn solo'szijn vaaklyrisch en ingeto
gen,maaralsdeblues eromvraagt
klinken ze rauwer dan de ruwste
Deltablues.
Hans begonopzijndertiendegitaar
tespelen. Hij speeldeindeloopder
jarenindiverse formatiesenmet tal
vanberoemdheden,zoalsMickTay
lor van de Rolling Stonesen laatst
nog met JanAkkerman incafé "De
Engelstede" te Engeibert.

Hansvan Lier

Sinds1januarizijnwegestopt metdeGalerie. Na ruimanderhalfjaaren16
expositieshebbenwe besloten dedeurentesluiten.Hetvergtnamelijkiedere
keerweer ergveel tijd, gelden energieomweer een nieuwe expositie te
verwezenlijken. Het was geen gemakkelijke beslissing, temeer daar het
aantalbezoekersstijgendewas.Eerst hebbenwegezocht naariemandom
deGalerievoort tezeilen,onderdezelfde naam encondities.Maardat isniet
gelukt.
Vanaf 1maartgaateen kunstenareshetpand gebruikenals atelier;ookgaat
ze erhaareigen werkexposeren.We hopen daar indevolgende GenTwat
meer over tekunnen vertellen.
Dus na het 'Winkeltje"de Wingerd en Galerie Abbemaar zullen weweer
moeten wennen aan een nieuwe naamI

NamensGa/erieAbbemaar
MethaNijkamp
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Whisky proeverij in tJopje
Op zaterdag 7februaria.s.organiseertdeStichting ScotchHeritage een
"Whiskyproeverij"incafé tJopje;aanvang 19.30uur.Entree€ 11,50.Voor
dit bedrag krijgtu:

koffie
- uitleg/demonstratie whisky bereiding
- proeverij zeven soorten malt whisky (o.a. Blend Ground, Glenn Grant,
Glenliveth)
- proefglas, mini flesje, informatie pakket
- kleinhapje
Opgave (z.s.m.) bij St. Scotch Heritage, tel. 0594-621 752 of e-mail :
scctchheritage@yahoo.com



Prunusstraat SI
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 8468
Ambulant (050) 5736989

MCLrt""VYtV
M~
Lageweg 13A
9797TA Thesinge
050 ·5416272
wwwJomantico,nl

Ja Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

Ja Pensionstalling

JaTevens terdekking:
de bewezen NRPS·rijpaard·
hengst Romanlico endeuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
Romantic Popcorn v.Romantico

VOOR AL UW
LOON· EN GRAAF·
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven. Klepe/maaien.
Grootpakpersen,
Grondtransport.
Mestverspreidenen
S/eufkouter bemesten.

La anb edrij f
~- - -..... 1
N _.~.-...fUu. ff<>

• I},
Lageweg 22 Garme'rwolde-;'l

(050) 542 1535
.. ..... ~ i-'

_ .tliJ

TOMMY
Voorvakkundigebehandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'() 050· 5421615

VAATSTRA dakbedekkingen B.V.OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE·IH. ALO . LELY
• HARDI . FELLA

• KVERNELAND. KONGSKILDE
• FRASTO . PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW . TORO
• STIGA. HusaVARNA

• MlD. GARDENA . BISON
• ZIRCON • CRAMER

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5 Ten Boor (050) 3023614

bitumi neuze dakbedekki ngen

dakisolatie

renovatie

nieuwbouw

onderhoud

::: Industri ete rre in
•• .:. Postbus 91. 9780 AB Bedu m
::.::. Te l. (050) 30 1 2832

www,va atstra. n1
vaatst ra tê-vaats t ra .nl

111-......--

VAN DIJKEN
Autoschade

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

VAN 81een's
F

~"""' .

lJAKKEQIJ
H. Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227

OogMerk
OPT ICIEN

jV\ ec,be lfH ake ... ij
é e ... lijk +-Io",t V.O .F.

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

979 8 PG Garmerwolde
el. 050 - 54 9458 0 - Fa x 549457 9

Schoenmakerij
~- ....~/~:i\i1'
Sleutélse'rvice
Mi~ttl~~ljans

Kajuit 322A
Lewenborg
Gron ingen

Tel.: 050-5410286

Gedip lomeerd
schoen hersteller

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• modern e rnntartlenssystemen • gediplomeerde specialisten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549
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Prijs per krant € 1.25
Hoofdarlikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij Inleveren bij Dorpsweg 26
of G.N. Schulterlaan 16, uiterlijk
woensdag 18 februari 2004 voor
18.00 uur.

Foto van de maand Agenda
Inhetkader vandedorpsrenovaffe hebben dehuizen in hetdorp een bordjegekregen met hethuisnummer en
daaronder debestemming van hethuisinvroeger dagen. (Foto: WolterKarsijns)

Voorzitter Geert Bouwman reikt de trofee uit aan Jannes Ramaker, de
kaartkampioen 2003.(Foto:TonBouchier)

Kaartkampioen "De Soos"

zaterdag 7 februari
• tJopje;19.30uur:whiskyproeverij
• café Molenzicht;20.00uur:VIOD
speelt "Punk op t darp" (rookvrije
avond)
zondag 8 februari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
EnsembleVUUR (RolandSlemons.
cello; Ger BoerlijsI, piano) speelt
Beethoven,SjoslakovitsjenJanáts
jek. Entree € 3,50;CJP/65+ € 2,50
(kinderentol 12 jaargratis)Organi
satie: StjchtingOSA
vrijdag 13februari
BuurhoesITen Boer;20,00uur:VIOD
speelt "Punk op I darp" (geor
ganiseerddoordeANBO,voor50+)
zaterdag 14 februari
café Molenzichl; 20.00 uur: VIOD
speelt "Punk op t darp"
zondag 15februari
DeLeeuw;17.00-20.30uur:deHans
van LierBluesband
woensdag 18februari
DeLeeuw;20.00 uur:Jaarvergade
ringNBvP,plus een lezing overhel
koninklijkhuis door mevr. Houwing
zaterdag 21 februari
• Ons Trefpunl; 10.00-15.00 uur:
Uitvaartbeurs
• café Molenzicht;20.00 uur:VIOD
speelt "Punkop1darp"
donderdag 26 februari
Kerkhörn; 10.00 uur: Koffiemorgen
(voor iedereen die houdt vangezel
ligheid)

10. JokeVliem 36651
11 . Henk Vliem 30371
12. Geert Bouwman 23650

De januari-avond was weer een
glorieuze avondvoor defamilieVan
der Molen!

1. EllekevanderMolen 6900
2. DeltavanderMolen 6075
3. Riëltevander Molen 6071
4. WilmaTammeling 5890

De einduitslag van kaartclub "De
Soos" over het jaar 2003 luidt als
volgt
1. Jannes Ramaker 561 29
2. KeesWierenga 55168
3. Riëltevan derMolen 55107
4. Jo Reinders 53827
5. Delta van der Molen 51490
6. Ellekevander Molen 50178
7. WilmaTammeling 49152
8. Ton Bouchier 45244
9. Janvander Molen 36795

1 februari
10.00uur Thesinge,
ds. Y. Luinenburg uit Zuidhorn
8 februari
10.00 uur Thesinge,
drs. G. Jager uilKampen
15februari
10.00 uur Garmerwolde,
ds.deWit uitDrachten
22 februari
10.00 uur Thesinge,
ds.OckelsuitGasthuizèn
29 februari
10.00 uur Thesinge,
ds.J. Katerberg uit Bedum

Erediensten
SOW gemèente
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