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Dertig jaarraadslid in de gemeente Ten Boer
Waarschijnlijk is hetnog nooiteerder in degemeente Ten Boer voorgekomen dater iemand zijn of haar dertig jarig jubileum als raadslid
viertendathetnog geen afscheidsfeest is. Denk jeeens in hoeveel vergaderuren datzijn, hoeveel kilometers papier erdan doorgeworsteld
is,want latenweeerlijk zijn,nietalles iseven interessant omtelezen,hoeveel avonden Wilma,Arne enJohan hetzonderHarm Derk Tammeling
moesten stellen, al met al is hetvrij intensief om naast een volledige baan ook nog raadswerk te doen.
Om watmeer overdeachtergronden te weten te komen ben ik naar Harm Derk Tammeling gegaan voor een interview.

Dejubilerende raadsheer H.O. Tammeling, steektdehandenuitdemouwen. (Foto:HenkRemerie)

Voorwelkepolitiekepartij zit jeeigen
lijkinderaad?
Voor geen enkele. ik zitervoor het
algemeenbelang in. Algemeenbe
lang iseenonafhankelijkopererende
verenigingmetstatuten.die opkomt
voor de belé!ngen van de gehele
bevolking vande gemeenteTenBoer
endiegeenpolitieke kleur heeft.De
vereniging heeft geen leden maar
wel steunleden.Desteunfractie heeft
drie leden.
Andersdan bijpolitiekepartijen.die
uit een voorraad leden kan putten
wanneererweer nieuwe gemeente
raadsverkiezingen zijngewees~ moet
Algemeen Belang steedsweermen
sen zientemotiveren die zichwillen
inzettenomvoordebelangenvande
kJeinedorpen op tekomen.De leden
van een politieke partij kunnen na
melijkverplichtwordenominderaad
zitting tenemen.

Hoe is Algemeen Belang eigenlijk
ontstaan?
Vroeger woonde er in Wollersum
Hendrikvan der Molen, die lidwas
van deCPN.entevensvoorzittervan
Dorpsbelangen in Woltersum Hij
bedanktein 1956 voor het lidmaat
schap. Erwas in die tijd helemaal
geen woningbouw indekleine dor
pen.Hendrik van der Molenvonddit
oneerlijk. wildedat er meervoor de
kleinedorpengedaan werd enwerd
daarom lid van de gemeenteraad
metlijstvan derMolen.ln1974werd
ik als jong broekje lijsttrekker van
deze lijst enkwam indegemeente·
raad.Hendrik vd Molen wastoen al
een oude man en overleed toen ik
pas in de raad zat. In 1978 bij de

volgende verkiezingenwerdhetde
lijstTammelinggenoemd. ln1982 is
de naam veranderd in Algemeen
Belang.

Kan iedereen in de gemeenteraad
komen?
Vroegerwashet heel gemakkelijk. je
stapte naar de gemeente en liet je
inschrijven in het kiesregister. Dit
kostte 1000,-gulden.Daarvankreeg
je500 guldenweerterug wanneerje
gekozen was. Tegenwoordig gaat
het ietsanders;jemoet een vereni
ging zijn. ingeschreven zijn bij de
Kamer van Koophandel enermoe
ten statuten worden gemaakt die

vastgelegdzijndoor eennotaris.De
gemeenteraad telt 13 zetels.erzijn
een xaantal kiesgerechtigden inde
gemeente.Destemmenwordenge
deeld door helaantal zetelsen dan
heb jedekiesdeler. Wanneer jede
kiesdeler haalt dan benjelid.Wan
neer jegeenkiesdeler haalt en ook
geen restslemmen hebt danmagje
hetover 4jaarweerproberen.Deze
keerzijn we deverkiezingen uitgeko
menmet twee volledigezetels.een
heelmooi resultaat.

Hoebenjeertoegekomen om inde
politiek tegaan?
Ik ben mijn hele leven al sociaal

geïnteresseerd geweest enookpo
litiek.Maareriseigenlijk geenpartij
in Nederland waarvan ik zeg die
heeft een programmawaar ikhele
maalachter sta.BovendienisAlge
meen Belang een overkoepelend
orgaan van alle dorpsbelangen en
kan als zodanig ook goed voor de
kleine dorpen opkomen. Wanneer
wij ermeezouden stoppen ishetniet
tebest voorde kleinedorpen.

Was hetvroegerleukerom inde raad
tezitten enwat iserzoal veranderd
Nou,dat weet ikeigenlijkniet,hetis
heel andersgeworden,jegroeitook
mee met de tijd. Wat wel leuker



HillieRamaker

Henk Vliem

missievan Dorpsbelangen zal vol
gendjaarhaarvijfentwintigste"Feest
week" gaan organiseren.
e Mevrouw Gerrie Zeedijk wordt
door de vergaderingbij acclamatie
benoemd totsecretaris vanDorps
belangen.
e Eencultuurhistorisch overzichtvan
Garrnerwoldeenomstreken.Degast
sprekervan dezeavond,deheerJ.F.
Oldenhuislaataandehand vaneen
groot aantal kaarten zien hoe Gar
merwoldeen directeomgeving inde
loop der eeuwen isontstaanen ge
groeid.Geziendereacties uitde zaal
spreekt depresentatie zeer aan. Het
blijktaltijd weer interessant tezijnom
te horen (en te zien) waarom de
oriêntatie van deboerderijen en lan
derijen aan de ene kantvan een dijk
ofdiep.volkomenanderskanzijndan
deoriêntatie aan deandere zijde.
Ook verhalen over inmiddels uit de
omgeving verdwenen kerken,kloos
tersen borgen,en niette vergetende
verhalen over hun onderlinge twis
ten, spreken altijdweer aan.
e Op zaterdag 11 decembera.s. is
erindekerkeenvoorstelling van een
Belgisch toneelgezelschap(een en
ander insamenwerkingmethetGro·
ninger Grand Theatre).

Najaarsvergadering Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde

e De zestig kilometer zone op de
Rijksweg wordtniet uitgebreid,zo is
aan Dorpsbelangenmeegedeeld. Er
komen wel drie extra lantaarnpalen.
e Dorpsbelangen gaat een (inge
zonden) briefnaar Buurproat sturen
waarinscherpstelling genomen zal
worden tegen een artikeltjevande
krant dat stelde dat deJap in Gar
merwolde een drugdealerplek zou
zijn. Ook zal contact opgenomen
worden met de betreffende PvdA
politica die in dat artikel geciteerd
werd.
e Garmerwolde krijgtweereen kerst
boom uit Hezel. Dit keer wordt de
boom zelfs hier afgeleverd.
• Er komt binnenkort een voorlich
tingsavond van deRWZI. Hierbij zal
ingegaan worden opdewijzigingen
inhet proces die gaan plaatsvinden
zodra de verbouwingen afgerond
zijn.
e De Identiteitsstudie Damsterdiep
isonlangsafgerond. Heteindrapport
ligt ter inzage bij het bestuur. De
resultaten van de studie zullen mee
genomen worden inhet Provinciale
Omgevingsplan.
e Het Oranjecomité gaat volgend
jaar het Bevrijdingsfeest op 5 mei
grootsaanpakken.Binnenkort zullen
de plannen bekend wordengemaakt.
e Nogmeerfeest inGarmerwolde,
zo blijkt. Wantde Feestweekcom-

Ruim veertig leden waren aanwezig op deze najaarsvergadering.
Ietwat minder dan de vorige keer. Dit was trouwens de eerste
vergaderingvan deVereniging Dorpsbelangen Garmerwolde waarbij
roken verboden was. Pas na afloop van devergadering mochten de
liefhebbers weer hun gang gaan.
Andere noemenswaardige punten van die avond vind ik verder:

De Vrouwenraad van Garmerwoldeorganiseert opdonderdag23 december
weer een gezelligekerstmiddagplus broodmaaltijd voorëö-:aanvang 14.30
uur.Ook mensen buiten Garmerwolde - zowel dames als heren - zijn van
harte welkom!
Mevr. Bartol uit Roden zal ons deze middag in een dialezing over haar
sledehonden.meenemen naar het ijskoude Lapland.
Ukunt zich nog Urn 11 december aanmelden bij Trijn Havenga, tel. 050-541
64 25. (Zodrade spullen voor de broodmaaltijd zijn ingekocht, slááf uvoor
dekosten).

Kerst 50+

Detta vanderMolen

praten, daar ondervinden mensen
alleen maar schade van.

Totslot, blijfjenog lang indepolitiek?
Dat is eigenlijk wel mijn bedoeling.
hetisheelleukom tedoen en boven
dien moetdelijst van Algemeen Be
lang behouden blijven vind ik. Alhoe
wel het steeds moeilijker wordt om
mensen te vinden. er is niet veel
animo meer voor raadslid.Het kost,
zoals gezegd tijd en defamilie moet
ookvolledig achter jestaan. Endatis
bijmij gelukkig het geval. Ikhoop er
dan ook nog lange tijd mee door te
gaan.

Wat was het leukste voorval en wat
het vervelendste datjehebtmeege
maakt?
Het leukste isdat Thesinge en Wol
tersumweer mogen uitbreiden, dat
er oude woningen gesloopt mogen
worden en nieuwe gebouwd. Het
dieptepunt was wel de ruzie tussen
een wethouder en raadsleden inhet
buurhoes. De verwijten vlogen over
enweer.Eenregelisominopenbare
gelegenheden niet over politiek te

geworden is, isdaternu een wethou
der gekozenwordtinplaats van be
noemd uit de raad. Je kunt nu als
raadslidmeereisen gaanstellen.Het
isnu gewoon een baanvoor iemand
binnen ofbuiten de gemeente. Inal
die jaren zijn erongeveer 8 burge
meesters aan mij voorbij gegaan.
Watwelveelmeergewordenis,ishet
leeswerk. Toen ikerin kwam washet
deinhoudvan 1groteenveloppe per
maand,nu zijn het twee A3 envelop
pen met stukken en nog eens 3 kg
papier. Dat is zo'n 3 uur lezen per
week En alles moet gelezen worden
en dat is ook moeilijker geworden
door develeafkortingen dieer ge
bruikt worden. Vroeger werd er 1
keer per maand vergaderd en nu
gemiddeld 2 keer per week. Alleen
wanneerdebegroting gemaaktmoet
worden dan vergaderen we 3 keer
perweek en een helezaterdag.Het
kost veel tijd maarhetgeeltookheel
veelvoldoening.
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Klaas stopt ermee

Osa-concert;
het Erian-ensemble

Klaas Ebeling heeft besloten te stoppen met de actieve sportbeoe
fening. Niet omdat hij sporten niet meer leuk vindt maar vanwege
gezondheidsproblemen is hij hiertoe gedwongen. Aangezien Klaas
bij mijnweten,deoudste sporter isdieinGarmerwoldeenomstreken
rondloopt is dil een reden geweest om zijn stoppen niet ongemerkt
te laten voorbij gaan.

sEELv
IEDERE KEER DENK IK:
"DAT HEB JE GOED GEDAAN"

BIOLOGISCH DYNAMISCH

Ons milieu wordt zwaar belast, dat lees je dagelijks in dekrant,
datziejedagelijksomjeheen. Daarom vind ik datiedereen moet
proberen omzijn bijdrage,klein ofgroot,televeren aan een beter
milieu. Dat doe je door zuinig met water te zijn, afval beter te
scheiden, bewust in te kopen.

Cadeaus voorKlaas Ebeling bijzijn afscheidvan de fitnessc/ub.
(Foto:HenkRemerie)

HenkVliem

VerderzwemtKlaasregelmatig.En
dat ookal jaren lang. InGroningen.
Paddepoei, bij de club "NOL- (Niks
Om't Uef (nomenomen est)). Kort
om Klaas zorgdedathijineenuitste
kende conditiebleef.Vorig jaar isdat
nogeens bewezen bij eenconditie
test die degemeente Ten Boer ge
organiseerd had. Klaas deed alle
statistici versteldstaan.Volgensde
statistieken hadhijeenbetere condi
tiedandegemiddeldeNederlander
van vij ftig jaar. Een uitgebreid ver
slag hiervan heeft udestijdsop inter
netenindeG&Tkunnen lezen.

Hoe nu verder?
"Ikblijf natuurlijkwelinbeweging. Ik
fietsnog velekilometers enikzwem
nog regelmatig. Zo probeer ik mijn
conditie redelijk oppeil tehouden.
Maar zonder het wekelijkse uurtje
conditietraining en het volleyballen
zal dat wel moeilijker vallen. Mis·
schienkom iknogweleenseven een
keertje kijken",meldtKlaas.

Erelid
De Conditietrainingsclub had daar
om vorige week woensdagavondin
DorpshuisDeLeeuw eenafscheids
borrel voor Klaas georganiseerd.
Klaas wasnamelijk al vanafdeop
richting van declub, in1962. lid van
de Conditietraining Garmerwolde.
En dan nog wel eender fanatiekste
leden ook. Hij deed altijd aan alle
oefeningen mee en stond erop dat
dieoefeningen ook watvoorstelden
wantvoor enkel "spellugies"kwam hij
niet. Endan na deoefeningenook
nogeen halfuur volleybal len. Klaas
draaideerzijnhandnietvoorom. En
dat totophoge leeftijd want Klaas is
inmiddelsbijnavierenzeventig. Re
denen genoeg dus om Klaas die
woensdagavond te benoemen tot
Erelid vandeSportvereniging Gar
merwolde,afdeling Conditietraining.

Conditie
En hoe ging dat dan toen Garmer
wolde nog geen Sportzaal had?
Klaas:toenzat ikopeen gymclub in
Thesinge.

Kloosterkerk Thesinge, zondag 19 december 2004, 15.00 uur: Het
Erian-ensemble (Erik Keuning, klankschalen, tampura, gong; Ma
rianne Keuning viool, altviool): De Wereld van deKlank", een reisin
vijf taferelen ; entree € 3,50, CJP/65+ € 2,50 (kinderen tot 12 jaar
gratis).

HetErian-ensemblebestaatuitErik
Keuning (1 949), hoboïsValthoboist
inhet Noord·Nederlands Orkest te
Groningenentevensgespecialiseerd
inhet werken met klankschalen en
verscheidene andere vanoorsprong
oosterse instrumenten, en zijn zus
Marianne Keuning(1 946), zelfstan
dig muziekdocente te Amsterdam,
en gespecialiseerd in improvisatie
vanuitklassieke muziek, waarvoorze
workshops inbinnen-en buitenland
geeft.
Heteersteofficiëleoptreden vanhet
Erian-ensemble vond plaats in de
kerkvanThiézac,inhetdepartement
Cantal in Midden-Frankrijk. Later

volgden optredens in Nederland,
waaronder twee concerten in de
Hervormde Kerk teTolbert. Recen
telijk heefthetErian-ensembleeen
benefietconcert gegeven in en ten
batevanhet EttyHillesum-centrum
in Deventer.
Het Erian-ensemble, waarin Erik
Keuningdeklankschalen.detarnpu
ra. de gong en nog verscheidene
andere instrumenten bespeelt, en
Marianne Keuning de viool en de
altviool. wil in detoekomst ook de
menselijkesteminalzijnfacetten in
het ensemble betrekken. Thans
wenst het Erian-ensemble u een
bijzondere reis toe...

Daarom vind je mij regelmatig bij deGROENE
WEGslager. Daardenkenze ernet zo overals ik.
Hetvlees wordt op eenmilieu-en diervriendelijke
manier geproduceerd en smaakt vooral lekker!
Iederekeeralsikdaarweerdedeuruit stapdenk
ik:"Dat heb jegoed gedaan!"
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Sinterklaasenzijnzwarte Pieten zijnweerinhetland.Op 20novembergaf
de Goedheiligman inGarmerwoldedekinderen eenhand. Voorhen wordt
hetpas echtfeestalsdeGulleGever islangsgeweest.(Foto:Henk Remerie)

Inge in Amerika

Anders dan we al jaren gewendwaren kwam deSintmet zijn Pieten
nu eens niet per bootnaar Garmerwolde. Omdat deGoedheiligman
tochalenigszins indebuurt was, had hij beslotenom maar tepaard
te komen.

demeestedingenmoetje21 jaaroud
zijn.De meeste jongerengaannaar
debioscoopofzittenthuis metvrien
den.Ze hebben ook 'houseparties'
maar daar ben ik nog niet heen
geweest. Ik ben ook nog met het
gastgezin naar New Vork geweest
voor 4 dagen. Ons hotel zat aan
TImes Square enhet was echteen
geweldig lang weekend ! Op 2 no
vember,deverkiezingsdag.was ie
dereenvrijvan school. Iedereenwas
erwel mee bezig zegmaar, maarhet
was niet zodat iedereen erdehele
dag over door zat tepraten. Ik heb
nog wel aardigveel contact met ie
dereenthuis,ike-mailofbelafen toe.
Mijn school stoptop25mei.dusikben
van plan om indemaanden junifJuli
weer thuis tekomen. Ikbenecht blij
dat ikhier ben gekomen en ikga er
van uit dat dit een geweldig jaar
wordt!

IngeSibma
(e-mail:inge_sibma@hotmaif.com)Vrijetijd

Uitgaanzoals inGroningenopzater
dagavond zit er nu niel echt in,voor

eenbroer,hij heet Robbieen hij is19
jaar.ZijnvriendinJoni woont ook bij
ons thuis.

Strengeschool
School begon al na 10 dagen dat ik
hieraankwam. Ikhad hetvrijmoeilijk
metdetaal inhet begin, ikkwam er
toenpas achter dat iknog heel veel
telerenhad.Zezijn ookaardigstreng
op school,zekunnen overdekleinste
dingen een enormprobleem maken,
schorsengebeurtdan ook regelma
tig.Ze behandelen iedereennog als
'bruggers'. Ikben eensenior, dat is
het laatste jaar.De meestemensen
zijndan ook vanmijnleeftijd inmijn
klas.Sport ishierheelbelangrijk.We
hebben allerlei dingen op school zelf
zoalseen football stadium,een honk
bal stadium,een renbaan,een voet
balveld, een basketbal veld,een fit
nessruimteen4 tennisbanen.

/

erg goedmet hetgastgezinopschie
ten. Ikben hun zevendeexchange
student dus ze hebben er gelukkig
ook alheelwat ervaring mee.Robin
(de moeder) isdemanager van de
UPS store en Erich (de vader) is
operator ineen kerncentrale.
Ikhebeen'zus'Anna,zijis 18jaaren
tot nu toe kunnen we aardig goed
met elkaar opschieten. Ik heb ook

Aankomst Sinterklaas
in Garmerwolde

Gastgezin
Op 30julibenikvertrokkenvoor een
jaarnaarAmerika.lkhebditallemaal
geregeldvia deorganisatie STS. Ik
woonnu inde staat South Carolina,
ineen dorpje dat Seneca heel. Mijn
adres is 702 Ploma Drive. Seneca
SC 29678, USA. Ik ben hier nu iets
langer dan 3 maand en heb het er
enormnaarmijn zin. Ikkan ook heel

Na hetbehalen van haar HAVO-diploma wilde Inge Sibma uit Thes
ingeeen jaar naar Amerika. Wij ontvingen een uitgebreid verslag van
haar over deeerste periode. Verderop in het jaar horen we hopelijk
nog weer eens van haar. Veel plezier ensucces gewenst, Inge!

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten,diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Een helehappening inGarmerwol
de: met muzikaal onthaal door het
muziekkorps kwamen de Sinten zijn
driePietenbijde speeltuin.Vandaar
vertokken ze met,vooropeen draaior
gel en gevolgd doorvelekinderen en
ouders. Door de Hildebrandtstraat
en devldVeenstraat, viadeDorps
weg naar café Jägermeister, waar
hetmuziekkorps ze alweer opstond
tewachten.Het mooie was tochwel
datveleouderenlvolwassenen,even
voor hetraam gingen staan om ook
eenglimp vandeSintopte vangen.
Tot aanhetvertrekvan deSint werd
erveel gezongen.De kinderen kre
gen nog een klein cadeautjevande
Sint.

Karfa Pos/ma

Veeservice
R. van der Woude

Klauwverzorging
Diergeneesm iddelen
en -benodigdheden

GARI\IE RWO LDE
1') (050) 5424962

b.g.g. 06-20188706

CRIEl'\
Voor cadeaus,

huishoudelijke artlke
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIEl"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 4040
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: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL_~~.

S mit

LEVERAN CIER CjROOTKEVKEN ÉN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Voor de complete
woninginrichting
zit u bij ons
op de eerste rang
Bi jOAIvi ndtutopmerken o ~ hel gebiedvan:
gordijnen. laminaat,binnen -en buitenzonwering
envloerbedekking!

~
~
QUICK'STEP '

FlOO R

auplng
~
~~
lIiirisett.e"

llrf!II...IIÏ" de Ploeg

DrGgisterij - Parfumerie - RefGrm - Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen(aSO) S41OS08

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
050 5421890

24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

p~ KUIL.
';'jÜllilVltl!
Osloweg 126
9723 BX Groningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

1#;'2@j

nss
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

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

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

JPCOM
computers
Degelijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor reparat ie s & upgradet

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797PD Thesinge
• Water Tel. 050- 3024536
• CV Fax 050- 3024693
• Zink
• Dakbedekking

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Kold ingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterre in De Driebond)

050 • 5498416
www.nijdam.nl

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

050-3010735
0598-393504
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Garmerwolde swingt. .. en u?
Een groepje enthousiastelingen heeft 'Swinging Garmerwolde" voor u
georganiseerd.Hetisalshetwareeen vervolgopde succesvolleBluesmid·
dag vanafgelopen februari.Bert Buringa,TonBouchier,WielzeOosting,Jan
Flokstra en Ed Welling zijnditkeerde initiatiefnemers. En zij pakken het
meteen grootsaan, wantvolgend jaarkomen ernog minstensdrievan zulke
middagen.
Erisvoorzondagmiddagen gekozenomdat blijktdat menoverhetalgemeen
dan nog wel een gaatjeinhetmeestalovervolle weekend heeft.Verderkan
men dan de volgendedag weer fit enontspannen aande slagbij de baas.

Komendezondagmiddag kunt ual meteen aandebak.

zondag 28 november van 17.00 · ± 20.00 uur
in Dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde een optreden van:

HetvertrekvandeBluescruise. (Foto:DesireeLuiken)

De Bluescruise
Na een succesvolle start in2003 alweer detweede bluescruise. Deze
keer ietsanders van opzet; debus, een belegen Groninger GVB bus
van het Busmuseum uit Winschoten, bracht onsvanuit Smidshouk
in Thesinge naar Ruischerbrug waar het eerste optreden van die
middag voor ons begon.

,.

De Bluesdealers
De Bluesdealers isdehuisbandvanMuziekcaféWinsum.De band iseind
2001 opgerichtom debluessessies inWinsum tebegeleiden.Sindsdien trad
deband op met gevestigde namen als Harry Muskee, B.J. Hegen, Jenne
Meinema, Lourens Leeuw en Hans van Lier.
Deblues vormt dehoofdmoot, maarook rhy1hm&blues-achnçe en jazzy
nummers staan ophet repertoire. Opvallende verschijning zijndetwee (ij
frontvrouwen; de zangeressen Jolanda en Ma~on .

Voor meer informatie over deze band:hltp:Jlwww.muziekcafewinsum.nl
Entree: € 5,00(inclusief1consumptie)

HenkVliem

De River Zydeco band speelde, na
wat startproblemen, inhetgebouw
van de speeltuinvereniging fantas
tische Swamp muziek. Swingende
muziek ontstaan uit een mix van
Keltische, bluesyen Latijnse tonen.
Prachtig!Opvallend warendemooie
T-shirts die de organisatie droeg;
volgend jaar ook te koop voor de
deelnemers??
Op naar Sint Annen waar in "de
Meuln"eenspetterendoptredenwerd
verzorgd door Johnny Blue & the
Race.Een Groningerband die Rhy
thm & Blues en Rock & Roll uit de
jaren50speelt.Aanstekelijkemuziek
waarbij jeabsoluut niet stil kunt blij
ven zitten. Echt schitterend en wat
een sfeertje daar indie Meuln!

De laatsteritvanonze Oldtimer bus
voerde ons naar Thesinge waar in
hetJopjede"LittleBoogieBoy Blues
Band"dezondagsrust "verstoorde".
Deze band,een vrouw en twee man
sterk, speelde rechttoe - rechtaan
Chicago blues. Swingende muziek
die staat alseen huisen diehet best
totzijnrecht komt ineen klein café
zoalshetJopje.
Voor ons was het een zeer geslaag
demiddag(eneenstukvandeavond)
en wij verheugen ons op deBlues
cruise 2005.Maardanhopen wewel
datdeDAM busook weer mee gaat
rijden want die hebben we erg ge
mist, en chauffeur Donaid Faberook.

Trijnen Andries vanderMeuten

Van heinde en verkomende liefhebbersvandeAlpenjagersuitGarmerwolde
naarhun jaarlijkse zondagochtendkoffieconcert. (Foto:Henk Remerie)
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Kerstmarkt. . . . . . . Kerstmarkt
Zoals alaangekondigd inhetoktobernummervan deG&Tzal erop zaterdag
18decemberaanstaande een Kerstmarkt gehoudenwordenopdeboerderij
van Pieten Vera van Zanten (Het Geweidehof) te Garmerwolde.
Een diversiteit aan standhouders zal aanwezig zijn met uiteenlopende
producten enwaren.Hetgeheelnatuurlijkinkerstsfeeraangekleed en omlijst
metpassendemuziek.
Iedereen is van harte welkom, geheel vrijblijvend, om te komen kijken,
proeven, kopen enzovoort. Detoegangisgratis.
Tijd:vanaf 'smiddags een tot ongeveervijf uur.
Tot ziensoponze kerstmarkl!

VeravanZanten(5416091)

P.S. Wie heeftereventueel nog kerstspulleljes(opallerleigebied)overom
aan mij uit telenen?a lom op dekerstmarktweg tegeven?



sanita ir en verwarming

~............B__U.......RINGA

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
TE L. 050-5493950 - FAX 050-5493673Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

SOLITAIRE & GUIKEMA COiffURES ~ Ten Boer

HOFSTEDEI--

G.N. Sc hut te r laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 0 50 - 30 21957
Fax 050 - 3 021574

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

NIJDAM
Woldweg 6-8 - 9734 AC Ruischerbrug - Groningen

(tegenover wijk Lewenborg)
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598)431135

• ONTWERP. AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

@ Belga Fietsen Winkelcentrum lewenborg
KaJUit 272 , 973 3 CT

D50-542 22 52

Groningen Belga Fietsen@ 12movenl

Ruim en gratis patkeren'

Gazelle Scott-USA
Batavus Be-One

Kom langs voor gratis Fietsmeting Regenkleding
Toerfietsen Racekleding
Woon- Werk ATB-kleding
Stadsfiets en Uw fiets ook leverbaar via Fietsschoenen
Racef ietsen BedrijfsFietsen Nederland en Fietshelmen
Mountainbikes Nationale FietsProjecten Fietstassen
Hybrides Kinderzitjes
Vouwfietsen Fietsdragers
Kind erfietsen Reparatie alle merken! Accessoires
Specials Onderdelen

•
Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
(050)30217 15
info@bluemule.nl

• • Gd.

Bij ons loop je binnen voor.....

Eigen lijk t e cr N tief en veelzijdig om op te noemen

Kom eens langs voor een vr ijb lijvend adv ies.

tdee ën uitwisselen kan voor belde partijen ve rtrissend INer krm

• Ontwikkelen en drukken van visite kaartje to t comp lete hu isst ijl

• Ruime collectie fam iliedrukwerk

o Iext jekiruk, zweetwit- en kleurkopreen ven uits tekeode kwetitert

• Boeken, programmaboekjes. gidsen, period ieken , f lyers etc

,.
,

""!.L.'.'-CN'<-l-"'- oL.J • VORMGEVING • DRU KKERIJ : UITGEVERIJ
- ----------_. -------- ---------~ - - ----- -------------- --.. ---------------

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderij verkoop

• groen/en & Irt/i/
• aardappelen ~
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & ruuwkosr

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 15418462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTOR HANDEL

JOOP NOORDHOF
Bovag-lid - DfL SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOF
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

Uw ad res voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

G. N . Schurtcrlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 11 82
mobiel 06 51533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven enparticulier handel in:
+- PaJlet- en magazijnstellingen
+- Magazijnwagens
+- PafleIwagens
+- Kantoarkas/en
+- Gebruikte kantoormeubelen
+- Enz.-
'. "TOp way" prol. aluminium
~ steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax OSO • 3024834
Mobiel 06 - 51581046
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Muziektheater in de kerk van Garmerwolde
"Waar is thuisenhoekom ikdaar?" iseen muziek- entheatervoorstelling van hetVlaamse muziektheatercollectief Walpurgis enDe Roovers.
Een bijzondere voorstelling op een bijzondere locatie: in dedonkere dagen voorkerstmis, opzaterdagavond 11 december, is desfeervolle
kerk van Garmerwolde hetdecor vooreen stukoverempathie, hetvermogen je in te leven in dewereld van een ander, vaneen ander mens
of een aap...

FLOKSTRA GRONINGEN 5rOE LDRAAIER5TRAAT 35. 9712 BV GRONINGEN 050 3 132453

De Soos

Een muziek- en theatervoorstelling
van het Vlaamse muziektheatereol
leetief Walpurgis en De Roovers.
Eenbijzondere voorstelling op een
bijzondere locatie: in de donkere
dagenvoorkerstmis.

De novemberuitslag luidt alsvolgt:
1. Jannes Ramaker 6931
2. Henk Vliem 671 0
3. Ellekevan deMolen 6294
4. Deltavan der Molen 6142

www.gebakkraam.nl

Oliebollen

Lekker de lekkerste !

Anne Benneker-Sanders

Draaiorgels - oliebollen - pof.fertjes

letterlijk in in de wereld van de
mensen.
De acteurs laten het verhaal op
een soberemanier zien, zebeper
ken zich totwat erecht toe doet. Zo
speelI Sara de Bosschere Rode
Peter subliem ensubtiel,zonder te
proberen een mensgeworden aap
neer te zetten.

"Waaristhuisen hoekom ikdaar?",
voorstellingvandeRooversenmu
ziektheatercollectiefWalpurgis.
Zaterdag 11 december om 20.30
uurin het Kerkgebouw, Dorpsweg
in Garmerwolde. Entree € 7,50.
Reserveren kan per e-mail :
wbensan@hetnet.nl of telefonisch
050 - 54207 29 of050- 5422635
tussen 19.00 en 20.00 uur.

De voorstelling is inGarmerwolde
tezijndankzij hetGTGrenzeloos.
Dit iseenproject van Grand Thea
tre uitde stad Groningen dat pro
fessionele theatervoorstellingen
naar kleine podia in de provincie
Groningen brengt.
Zo kun je voorstellingen uit het
Nederlandse en Belgische reper
toire zienopplekken waar zenor
maal niettezien zijn.
De PlaatselijkeCommissie van de
kerkvan Garmerwoldewilhetkerk
gebouw gaan gebruikenvoor con
certen, voorstellingen en andere
evenementen. Deze voorstelling
een eerste stap.

een personage uit het boek "Die
renleven" vandeZuid-Afrikaanse
NobelprijswinnaarJ.M.Coetzee.
De oude biologe CostelIaspreekt
een internationaalgehoor toe over
dewaardigheid endeintelligentie
van dieren. Ze vergelijkt zichzelf
met de aap van Kafka, die zich
aanpaste aan de wereld van de
mensen.
CostelIakeert zich tegen demen
selijkehoogmoed enpleit voorhet
gevoel. Inhetderde deel, "Verslag
aandeAcademie"van Kalka speelI
een actrice de "aap van Kafka".
Deze Rode Peter, een in smoking
gehesen aap, verteIl aan het qe
leerde gezelschap van deAcade
mie hij hoe hij een uitweg vond uit
dekooi waarin hij zatopgesloten:
zichaanpassen aan demensen.

Subliemspel
Wat de drie delen vooral met el
kaar verbindt is empathie: probe
renje inte leven inwat een ander
denkt ol voelt. De componist Kur
tág doet dat met de teksten van
Kafka. De biologe CostelIa ver
plaatstzich inhetlevenvan dieren
en de aap van Kafka leeft zich

Een aap inkleren
Eenaap diekleren aantrekt enzich
een menswaant,eenmensdiezich
identificeertmet deze aap,entek
sten van de Tsjech ische schrijver
Kafka opmuziekgezet. Het lijkteen
ongerijmdgeheel, maar regisseur
Petervan Kraaij heeft het materi
aalbriljantsamen gezochten naad
loos aan elkaar gemonteerd.
Devoorstellingontstonduitdefas
cinatie van despelersvoorde mu
ziek vandehedendaagse compo
nist György Kurtág. In zijn Kafka
fragmentenverklankt hijzinnen uit
hetwerk van Kafka.

Aanpassen
Inhet eerste deelvandezeintrige
rende voorstelling hoor jeeen reeks
gezongen Kafka-fragmenten. Ju
dith Vindevogel met haarwarme,
heldere sopraanstem zingt ze of
spreekt ze uit, begeleid door de
violist Wibert Aerts.
Defragmenten,dienietlangerdan
enkele seconden duren, worden
alssperen dezaal ingeslingerd. In
het tweede gedeelte neemt een
actrice plaats achter een spreek
gestoelte als Elisabeth CostelIa,

Ruimte om van gedachten te wisselen.
Ruimbr am te dInseR.

Ruimte om te overleggen.
Ruimte omte enleten,

8



Huiskamerconcerten
Huiskamercafe t Jopje start dit seizoen met een nieuwe serie van vier
huiskamerconcerten.
Op zaterdag 27 november om 20.30 bijt de Drentse troubadour Egbert
Meyers despitsaf.
Meyerswas twee jaargeleden ookin Thesingeen vieltoen zeer indesmaak
bijhetpubliek.Vanwegegezondheidsproblemenluktehetnietomhemvorig
jaar inhet programmaoptenemen. maarditjaarwil hij tochgraag weer in
Thesingeoptreden.
EgbertMeyerswas afgelopenzomer noginhetnieuwsomdatzanger Willie
NelsonuitdeVerenigdeStaten zijnmuzieken teksten vertaalde en ook in
Amerika tengehorebracht. Op27novemberisMeyersnetteruguit Amerika
endit isdus uw kans omtegenieten vanzijnoptreden.
Hij brengt luisterliedjes ten gehore in het Drents en Engels en begeleidt
zichzelf daarbij opgitaar.

Programmahuiskamerconcerten:
Zaterdag 27 november Egbert Meyers, Drentse troubadour
Zaterdag 12 februari BlueDew, Ierse Folk
Zaterdag 12 maart Colcannon, Ierse Folk
Zaterdag 16april Des Fais Dodo, Cajun en Americana

Susande Smidt

Foto Break Dance
DeworkshopBreakdance inThesingeisgestart;demasteren zijnleerling.
(Foto: Marga Boswijk)
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Foto Bouchier

Nieuwe Ebbingestraat 3, Groningen
Telefoon (050) 312 42 06

Opknapbeurt voorde OBSinGarmerwolde. (Foto:Henk Remerie)

Het klusteem van
de ons GarmerwoJde
Nog nooit vangehoord?Nee ik ookniet, tot voorkort. De school had een
enorme opfrisbeurt nodig.
Dehal en hetkleine klasje kwamenhet eerst aan bod:
• op woensdagavond werd er geschuurd, geschuurd en nog eens ge
schuurd. Erwaren nogalwat deurenenkozijnen
• opdonderdagwerder herenderwatgeplamuurdenvoor derest moest
erheel veel afgeplakt worden
• opvrijdag enzaterdagwerderweerkeihardgewerkt.DesaaiewiVgrijze
gang metwitteenblauwedeuren,werdveranderdineen oase vankleuren
zoalsrosé,geel,groen,blauwenpaars.Prachtig gewoon,kleurrijken vooral
voor dekinderenoergezellig.
Deoudershebben hier opvrijwilligebasis aan meegewerkt.

Karla Postma

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

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

9



D~~rgeefluik k~smisch energie
Sinds de zomer 2004 zijn Jacob en lena Reilman neergestreken op
Molenweg 42. Door een voorJacob gunstigeregeling kon hij vroeg
tijdig stoppen met werken. Dit was voor hen het moment om
Zuidlaren te verlaten enop zoek te gaan naar een vrijstaand huis in
een rustigeomgeving.Ze hebben heel wat huizen bekeken envielen
allebei direct voordit huis indeze omgeving. lena: "Wij hebben jaren
terug ook in Lewenborg gewoond en kenden de omgeving wel van
fietsen,hardlopen enwandelen.Het voelt alseen droomdieuitkomt:
deruimte, rustenhetuitzicht vanuit hethuisendetuin. We genieten
van deprachtige wolkenluchten envan hetvee in de weilanden. Er
is natuurlijk altijd veel tedoen omeenhuis naar jeeigen zinte maken
maar dat is nu vrijwel klaar". Omdat Ienaals Reiki-Master noggeen
bekendheid heeft in deze omgeving wilde zij de informatie graag
verspreidenvia deweb-site van Thesinge ennuookvia deG&T.Ze
wil graag in contact komen met mensen diezij door middel van reiki
kan helpen bij ziekte, lichamelijke of mentale klachten. Haar e-mail
adres is ienabuis@hetnet.nl en haar telefoon is ook gewill ig: 050
4095984. U kunt een afspraak met haar maken voor een geheel
vrijblijvend persoonlijk gesprek.

Sint Maarten in Thesinge; Manon en Manouk van Zanten. (Foto: Wolter
Karsijns)

mogen ervaren maar daar ligtmijn
kracht niet.Mijnweg ishetdienslbaar
zijninhet helpen van mensen' .

TruusTop

Bewust ervaren
"Eenbelangrijkhouvastinhetleven
isvoormij dewijsheiddatalleswater
gebeurt injebestaan,nietvoorniets
is! Ik heb geleerdomniet voortdu
rend te denken en te willen sturen
maardedingentelatengebeurenen
ditbewust teervaren. Een doodge
woonvoorbeeld: alsik state koken
probeer ik me hier volledig op te
concentreren en doe ik nietonder
tussenallerlei denkwerk.Datisiets
wat iedermenskan leren.
Eénpuntigeconcentratie noemenwe
dat. Ook"schouwen"isbelangrijken
we bedoelendaarmee, dat we zon
dervooroordeelkijkennaar eenge
beurtenis of situatie. De positieve
energie die ik doorgeef gaat altijd
vanzelfdaarnaar toe waarhijnodig
is".

fenaRei/man. (Foto:Wo/ter Karsijns)

ring had met reiki . Mijn vader was
destijdsernstigzieken methemben
ikopaanradenvan dievrouwvoor 't
eerst met reiki in aanraking geko
men. Het heeft mijnvader heel erg
goed gedaan tijdenszijnziekteen ik
ben er zo door geïnteresseerdge
raaktdatikermee doorgegaanben.
Ik heb na verloop van tijd Reiki 1
gedaan.
Reikiontvangjed.m.V. inwijdingen.
Eeninwijdingiseen ritueeldoorrnid
del van symbolen waardoor iemand
het vermogen aangereiktkrijgt om
zelfenergiedoortegeven.Hetgene
zend kanaal wordt dan geopend.
Iedereendieervooropen staat kan
het Ieren.Nadalikerzoveelpositieve
ervaringmeehad opgedaan isook
Jacob erinmeegegaanenisook hij
ingewijd. Ikheb zelfook nog Reiki 2
gedaan waardoorikmentalebehan
delingkangevenenopafstandener
giekan sturen. Omook anderen te
kunnen inwijdenben ikReiki-Master
geworden.Dithebikaleenpaarkeer

Sint MaartenEigenkennismakingmet Reiki
"Ineen moeilijkeperiode inmijnleven
waarin ikinonminleefdemetmezelf
en mijn gevoelvaneigenwaarde mi
nimaal was ontmoette ik eenoude
buurvrouwdieeen heel goedeerva-

concentratieen echteaandacht. Ie
mand moet soms vaak geholpen
worden bij het wegnemen van blok
kades, alsdeklachten ernstig zijn.
Elkeplekinjelichaamverwijstnaar
een bepaald gedragof emotie.
Om een voorbeeld te geven: knie
klachtenzou kunnen wijzen op een
starre maniervandenken (onbuig·
zaamheid).Reiki confronteertjemet
jezelfen daarbijkunnenonverwacht
heftige emotiesnaar bovenkomen.
Het isgoed dat dit gebeurt zodat je
verder kunt met zoeken naar de
oorzaakbinnen jezell. Vluchten in
dingenbuiten jezelf iseen illusie en
lostnietsop.Alsondersteuningvan
de behandelingkan men thuisoefe
ningendoen. zoalsspiegeloefenin
gen, affirmaties, visualisaties en
meditatie".

De behandeling
"Vier dagen achtereen wordt reiki
gegevenen daarnawordtafgebouwd
met één behandeling perweek.To
taalstaanerongeveer 15behanee
lingen voordieperkeeréénàander
halfuurduren.Liggend opdebehan
deltafel worden op de rug en buik
handposities toegepast. Na debe
handeling moetjeveelwaterdrinken
omdeafvalstoffenkwijt terakenen
"natuurlijk"deoefeningen doen die
voor thuis bedoeldzijn. Gedurende
debehandelingperiodeloop ikalshet
ware "hand in hand" met deander
meeinhethelingsprocesen laatna
verloop van tijd ook weer steeds
meer los".

Kern van jezelf
"Door rei ki leerteen mens de kern
van zichzelltebegrijpen.Ditkostveel

Oudegeneeskunst
"ReikiiseenoudeJapansegenees
kunst met het doel om mensen te
helen. Degenedie reiki geeft is het
doorgeefluikvan energiediehelend
werkt. Letterlijk betekent reiki: rei
=universele en ki = energie. Deze
energie wordtookwellevensenergie
ofkosmische energiegenoemd. Het
werkt helendoplichamelijk,mentaal
en spiritueelgebied. Door middelvan
handoplegging wordt de energie
vanuitdekosmosliefde enwijsheid
noemen. Je wordt je bewust van
jezelf, je "fouten"en vooroordelen.
Heteffect kanzijndatjeminderstar
denktennegatiefdenkeninhetalge
meenomzetinpositieve gedachten.
Voor mijzelfwerkthetdoorgevenvan
energie ookhelend. Na eenbehan
deling voel ik me fit enblij. Voor de
ander is het doel van dereikidie ik
geef,hetgenezenvan ziekte ofpijn.
Reiki hoeftnietaltijdgenezend tezijn
maar werktdanwelindeacceptatie
vandeeigenziekteen beperkingen".

Werkruimte
In Zuidlaren had lena een eigen
werkruimte en ook in Thesinge is
weer een ruimte ingericht voor het
geven van reikibehandeling. Mooi
licht en ruimisdekamer met inde
hoekeenkastmetboeken,tijdschrif
tenenmaterialen voor en over het
doelwaar deze kamer voor is inge
richt.Erstaat een behandeltafelte
gendewanden hetiseraangenaam
warm enhetruikterlekker.lenabiedt
mijnaonsgesprekaanomteervaren
watreikimet mij doetendus gaiker
ontspannen voorliggen en laathet
over me komen.....
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VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maa/korven,Klepelmaaien,
Grootpak persen,
Grondtransport.
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

L00 nbed rij f
~.. "

N _.~.- tui tlUtff
I ~ Lageweg 22 Garinerwolde

(050) 542 1535 - !-

VAN DIJKEN
Autoschade

,c------, "/ ~ lIl? '
~ ~- "' e
~<. ~ ' 2!

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

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevensverkoopvan

verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'"() 050·5421615

VAATSTRA
Oö.lfbed ekklngen B.V.

Puûe«l~ ~~It
~r-:: {\'

.~;,,{;j \

$\\" ''({ \
,~

'\n di i
.-~ lcur~n

Voetret~exm~age

Zonnebank
\ )
<:»:

Prunusstraat 5J
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 541 84 68
A mbulant (050) 5736989

vcrzurad e voe le n komen verd er

Inst<l !la!Jetecnnlek
VAATSTRA B.V.

:: ....::: ~~A~' u:: In:- rn J:- .AU to..IIl Y-..-4& t.:.r.
::.::. Td. »i« WI !is 5~'

"JIt'V1II'\wlctu .• J
"'.....c:. I~ l; 'f'~luu'l

~CU't"""vvu/
~~
Lageweg 13A
9797TAThesinge
050-541 6272
www.romantico.nl

~Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

~ Pensionstalling

~Tevensterdekking:
de bewezen NRPS-rijpaard
hengst Romantico endeuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
Romanlic Popcorn v.Romantico

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. HUSOVARNA

• MTD . GARDENA. BISON
• ZIRCON • CRAMER

LANDBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

OOSTERHOF B.V.
Nijverheidsweg 5 Ten Boe r (050) 30236 14

OogMerli
OPTICIEN VAN 81een's

~

5AKKEQIJ
H. Weslerslraal18 Ten Boer (050)3021227~

i-

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde specialisten

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

j\i\ e l.be I>nel ke ..ij
& ..Iijk +-10,,+ V.O.1=.

Tafels op maat in iedere houtsoort
(ook oud hout!)

Tevens restauratie van Anteke meubels.
's zaterdags geopend (1 0·17 uur).

of na afspraak

Oorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T(050)5494580 -F(050) 5494579

scho~1;makerij
~ - .' 7f>"I~ ~\ '
Sleutelservice

...· ,It · I .l! ' .

MièlCle"ljans. "'

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Gediplomeerd
schoen hersteller
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Foto van de maand
Op deze NAM locatienetbuiten Thesinge is heteerste gas inde provinciegevonden.Dat was in 1959, net voorde
gasvondst inSlochteren.(Foto:wo/terKarsijns)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind·redactle:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050·5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karei Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatischeincasso € 10,40p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijkwoensdag 15decem
ber vóór 18.00 uur.

Agenda
Zaterdag 27 november
Thesinge; t4.00 uur
IntochtSinterklaas
Zaterdag 27 november
Cafe 't Jopje, Thesinge; 20.30uur
Huiskamer concert; Troubadour
Egbert Meyers. Entree € 8.
Vrijdag 26en zaterdag 27november
DeLeeuw,Garmerwolde;20.00 uur
Jubileumuitvoering Rederijkerska
mer Wester; toneelstuk Pygmalion.
Vrijdag26, zaterdag 27enzondag
28 november
Landgoed EkensteinAppingedam.
Winterbeurs Lucifair
(www.lucifair.nl). Ook Binnen Zijde
Buiten isdeelnemer aandeze fair!
Zondag 28 november
De Leeuw, Garmerwolde; t7.00·
20.00 uur
Swinging Garmerwolde: De Blues
dealers(www.muziekcafewinsum.nl)
Entree € 5.

. Woensdag 1 december
DeLeeuw,Garmerwolde;20.00uur
Lezing door Stichting Somaliland
Bouwen over het ontwikkelen van
eenagrarisch trainingscentrum. Met
dia'sen video.(Landbouwvereniging:
ook niet-leden zijnwelkom)
Donderdag 9 december
DeLeeuw Garmerwolde;20.00uur
Ledenvergaderingijsvereniging Pres
to.Nadevergaderingeen lezing met
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film door dhr. Jan Niewold overde
alternatieve Elfstedentocht op de
Weissenzee inOostenrijk.
zaterdag 11 december
Kerkgebouw, Garmerwolde; 20.30
uur.
Grand Theatre; Vlaams muziekthea
tercollectief Walpurgis en De
Roovers. Entree € 7,50. Reserve
ren kan per e-mail:
wbensan@hetnet.nl of telefonisch
050-5420729 of 050-5422635 tus
sen t9.00-20.00 uur.
Maandag 13december
Café MolenzichtThesinge;20.00uur
Voorlichtingsavond Feestweek2005
Woensdag 15 december
De Leeuw,Garmerwolde;20.00 uur
Kerstavond NBvP, verzorgd door
bestuur en leden.
Donderdag 16december
Kerkhörn, Garmerwolde; t0.00 uur
Koffiemorgen
zaterdag 18 december
Openhuis LaBloemen Binnen Zijde
Buiten; 11 .00 - 16.30 uur.
Om 16.30 uur zingen de vrouwen
van Nootzaak over kerst en ander
moois indeKloosterkerk.
De toegang in de ateliers en de
Kloosterkerk isgratis.
zaterdag 18december
Het Geweidehof, Garmerwolde;
13.00-1 7.00 uur
Kerstmarkt. Detoegang isgratis.
zondag 19december
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur,
OSA-concert

Het Erian-ensemble (Erik Keuning,
klankschalen, tampura, gong ; Ma
rianne Keuning viool ,altviool):
DeWereld van deKlank",een reisin
vijf taferelen; Entree € 3,50, CJP;
65+ € 2,50 (kinderen tot 12 jaar
gratis).
Donderdag 23 december
De Leeuw,Garmerwolde;14.30uur
Kerslmiddag plus broodmaaltijd
Vrouwenraad Garmerwolde

Stoomfluitje
• Te leen:
Wie heeft er eventueel nog kerst
spulleljes (opallerieigebied)overom
aan mij uitte lenen?Ditterversiering
van dekerstmarkt opHet Geweide
hof. Ook spulletjesdieopdekerst
markt weggegeven kunnen worden
zijnwelkom.Graag even contactmet
mij opnemen!Vera van Zanten, tele
foon 5416091
• Aangeboden :
Voor bomen zagen Janvragen. Tel.
06-1 2154825b.g.g. 050-5424962
Weggewaaid op 17november:
Tijdensdedagelijksewandeling over
deBovenrijgerweg ; Stadswegweg
• Gewaaid:
donkerblauwevoorschoot,gevoerd
metpluche.Jaapde Vries, tel. 050
3021547

Erediensten
SOW Gemeente
5 december
10.00 uur Thesinge,
dhr. Sprenger
12 december
9.30 uur Thesinge,
Ds.voloeda
19 december
10.00 uur Thesinge,
Prof.ter Velde
24 december Kerstnachtdienst
20.30 uurThesinge, Ds.Vobeda
22.00uurGarmerwolde,Ds.Volbeda
25 december 1ste Kerstdag
11 .00 uur Thesinge,
DS.Volbeda
26 december, 2de Kerstdag
(kindernevendienst)
10.00 uur Thesinge
31 december, Oudjaarsdienst.
19.30 uur Garmerwolde, liturgiecie.

Wist-u-dat .....
• debibliothekeneen grootteleden
werfactiehebben?
• totenmel 31januari 2005 perso
nen vanaf 18 jaardriemaanden lang
gratiskenniskunnen maken metde
bibliotheek?


