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2004 was in meerdere opzichten een bewogen jaar. Nederland raakte in deban van demeest uiteenlopende zaken, van onzin tot ernst. Zo
werd ermassaal gekeken naar deimmenspopulairgeworden Tokkies (wiekent ze niet) dieeen nieuw onderkomen zochten.Verder slaagden
'we' er opnieuw niet in Europees kampioen voetbal te worden enwerden meningsverschillen met kogels 'opgelost'.

OokThesingeraakteindeban.Inde
banvan beweging. De4mijl koorts
sloeg toe en vanaf het einde van de
zomer was de rust in het Klunder
verdwenen. Af en toe deed het me
denkenaaneen fileop desnelweg:
een massa die niet vooruit komt.
Vaakwashetmeelijwekkend tezien
hoe sommigeneenheroïschgevecht
voerden met het weer en zichzelf.
Spiksplinternieuwe sportschoenen
flaneerden onder dedruk vanvele
kilo'soverhetgravelen zochten hun
weg tussen deplassendoor. Maar
mengafnietop.

Net als bij mensen die thuisblijven
voordeherhaling vanWaku Waku en
figuren die onsmakelijke vegabur
gerseten heb ikme vaak éénding
afgevraagdbijhetaanzien van aldat
afzien:wat beweegt deze mensen?
Hetantwoord verschiltwaarschijnlijk
per persoon. Voor deéén hetstre
ven naar een scherpe tijd, voor de
andermisschien simpelweg hetheel
huidsbereikenvande finish.Zehad
den inieder gevalallemaal een doel
voorogen dathen inbeweging hield.
Het resultaat mocht erwezen.Meer
dan 40 Thesingersliepenop zondag

Ommelan
Vanaf hier vertrekt geen bus, enkel bieten
keren 't land derug toe, vinden weg

naar epicentrum. Herfstwind raast
door molenarmen, knikkeren na half 4,

kastanjes vallen en zo zal het blijven.
'sWinters rust de kou van de Til tot aan

't Klapke, waaronder wakken waken,
eendenineengedoken slapenals het dorp.

9oktoberdeietsmeerdan 6,5kilo
meter vande Hortus naar het cen
trum vandestadGroningen. Missie
voltooid.

Derustisinmiddelsweergekeerdin
hetKlunderen allesisweerzoalshet
was.Sportschoenenzijnweerinde
kast beland meteen roodoranjezool
alsherinnering aan actievere tijden.
Hethardlopen in het donker heeft
plaatsgemaaktvoor het lezenvande
krant ofhetkijken naardetelevisie.

Persoonlijk heb ik weinig op met
goedevoornemens. Ubellevrouwen
die op 31 december zweren af te
wi llen vallen maar zich op nieuw
jaarsdag al weer vergrijpenaande
nieuwjaarsrolletjes,wat ishet voor
nemen dan nog waard? Cruijff zei:
'Omtescoren moetjeschieten'.Maar
daar heb je eerst een doel voor
nodig. Ik zie dus liever die veertig
Thesingersdiezichzelfeendoelstel
denenoverdestreepkwamen opde
Vismarkt.
Kijk, dátbrengtjeinbeweging,ookin
2005.

Jurre vanden Berg

Morgen ishet zondag, weer vroeg dag.
De Heer wacht met pepermunt en liturgie.

Jurre van den Berg, 2004
(uitde cyclus: Bevroren Harmonie)



Slagveldenloopgraven
In de omgeving van leper is een
groep van amateur-archeologen
actief met het opsporenvanresten
uit deEerste Wereldoorlog waaron
der loopgraven. uitrustingsstukken
en menselijke resten. Dit gebeurt
allemaaluiteraard mettoestemming
van de Belgische autoriteiten. De
vondstenwordenovergedragenaan
een plaatselijk museum of de Bel
gische overheid. Die doet dan een
poging omdemenselijke resten te
identificeren en later worden deze
bijgezet op een militaire begraaf
plaats. "Deze groep amateur-ar
cheologen wordt bijelke expeditie
opgezocht. We maken foto's van
vondstenenzeilen heteventueelop

log en heeft er veel over gelezen,
films en documentaires gezien en
musea bezocht.Alskinddeed hij veel
aan modelbouwvanoorlogsvliegtui
gen enwerddenieuwsgierigheidbij
hemgewekt. "Metmijn schoonvader
en een vriend ga ikdrie tot vijf keer
per jaar een langweekend naar de
slagvelden uitde Eerste Wereldoor·
log.We bezoeken dan ook musea.
begraafplaatsen en monumenten ter
nagedachtenis aan deslachtoffers
vanWOI". OokheeftJohanzijn eigen
vader al zover gekregen om samen
eens per jaardeIeperseslagvelden
tebezoeken.Het maaktophem een
geweldige indrukhoeveel mensen er
omgekomen zijnindie oorlog. Een
hele generatie istoenweggevaagd
en Johanwilde weten hoe het ver
loopvan dieoorlogwasenwateraan
vooraf ging en welke vérstrekkende
gevolgen dit heeft gehad voor de
jongstegeschiedenis.

Ellen van Eekeren bijhaar teddyberen. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Geschiedenis
Johan enEllen kennen elkaar uit de
wereldvan verzamelaars. Johan is
evenalsEllen'svadergeïnteresseerd
in alles wat temaken heeft met de
Eerste Wereldoorlog_ Hij isaltijd al
beziggeweest met geschiedenis.In
zijn jongere jaren wilde hij heel veel
weten over deTweede Wereldoor-

Johan Langelo met de bovenkant van een koffiemolen vanhet franse leger
uitdeperiode 1914-1918, opgegraven opde Ieperse slagvelden.
(Foto:WolterKarsijns)

om bij aanvang vandeEeldervIooien·
marktte zoeken naar haar gading.
Soms staat zijerzelf ook metspuile
ijesomteverkopen."Het iseen heel
apart sfeertje indevroege ochtend.
Ikken erheel veel mensen die ook
bijzondere dingen verzamelen en
vaak tip jeelkaaralserietsbijzonders
isen laatjezien wat jezelfgevonden
hebt.Hetzitbijmij indefamilie :mijn
vader, zusje en zwager zijnerook
vaak tevinden en hebben verschil
lendeverzamelingen.Twee keerper
jaar gaan we naardeverzamelaars
beurs in Utrecht en vertrekken we
ook in alle vroegte om de meeste
kans temaken opbijzondere vond
sten. Ook zomermarkten vinden we
leuk en ikkijkhaast elkedag weleen
uurtje op internet. Eenweekisbijons
zomaar om met werk, huishouden,
tuinen onze hobby's.Erblijft nietveel
tijd overvoor het lezen van een boek
hoewel datinThesinge beter luktdan
in onze vorige woonplaats Weste
remden.Daar hadden we een groot
enoud huiswat heelbewerkelijkwas.
Thesinge is dichter bij Groningen
waar ikbij een groothandel inbrillen
en glazen werk en Johanwerkt ook
indestad indeautomatisering.Van
oorsprong zijnwe stadjersmaar we
vinden het fijn om in een dorp te
wonen".

Vlooienmarkt
Als 't even kan gaat Ellen op zater
dagochtend om half zeven van huis

tewat tevergrotenen ineigen stijl en
sfeeraan tekleden.Boven hetbad is
een speciaal kastje met alleverza
meldetalkpoederbusjesdie Ellenbij
elkaar gezocht heeft opkleur. Acht
jaar geleden was diteen onderdeel
van haarvoorraadblikken-verzame·
ling. Dienam zoveel ruimte inbeslag
dat ze alles toenvan de hand heeft
gedaan.Ze isnu helemaal wèg van
speelgoed van blik en dan vooral de
klein-formaat-dingen die jealtijd wel
ergens inhuisneer kunt zeilen.

Een bijzonder gevoel voor decoratie valt je opals je dewoning van
Ellen van Eekeren enJohan Langelo binnenkomt. We gaan zittenin
dekeuken enals je rondkijkt valt opdat overelkdetail is nagedacht.
Oud en nieuw materiaal is met elkaar gecombineerd en op elkaar
afgestemd. Aan veel voorwerpen zit een verhaal vast omdat de
meeste spullen in de loopder jaren door Ellen en Johan bijelkaar
gevonden zijn op vlooienmarkten, beurzen en via internet. Buur
vrouw Lucy Kol moet weleens een viahetinternet besteld pakket in
ontvangst nemen envroeg zich af wat deze buren beweegt omhun
vrije tijd met hun gezamenlijke hobby te vullen.

(Beweegredenen van een oerzameluoede
Hoe k,sJm je tot ... samen oerzamelen

Blikken speelgoed
De sfeer van "grootmoederstijd"
spreekt hen beide erg aan.Dit blijkt
uitdeinrichtingvan hun huis aan de
Molenweg inThesinge.Zewonen er
nu vier jaar en hebben het hele huis
en de tuinmet aandacht voor veel
detai laan hun smaakaangepast. Er
hoefden geen grote verbouwingen
tegebeuren maareen mooiehouten
vloer,nieuw keukenblok,vitrinekast
en alles in een nieuw verfje koslle
toch heel wat tijd. Helaasbleekdater
lekkageonderdebadkamervloerwas
enzaternietsandersopdandezaak
grondig tevernieuwen. Vandenood
maakten ze eendeugddoorderuim-
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Als kindzat ik al veel te knutselenentekenen. Ikwoondein Twente en mijn vader was daar directeur
van een centrum ten behoeve van de ontwikkeling van beeldende vorming "Scheppende Handen"
genaamd. Ik mocht wel eens mee enik weet nog goed datvooral hetmagazijn een fantastische plek
was; er lagen stapels enstapels papier in allerlei kleuren, heel veel verf, van allesen nogwat. Voor
mijhad dit magazijn een enorme aantrekkingskracht. Een keer was ereen expositievan volwassenen
en van mij stond er ook iets bij: ik had met eindeloos geduld alle figuren van de Fabeltjeskrant
nagemaakt van karton enpapier. Mijnvader was daar heel trotsopenik ook;hetwas zelfs een succes
op deexpositie, want allekinderen die metvolwassenen mee kwamen stonden bij mijn poppetjes
te kijken. Mijn vader vond het heel belangrijk dat kinderen knutselen voor de ontwikkeling vande
fantasie en heeft dit altijd gestimuleerd. Ik ben mijn vader daar heel dankbaar voor.

1(unst

IneHoejenbos

raakt waarvan je je meestal niet
bewustbent op rationeel niveau.
letsheel erg menselijk,want dat is
wat kunst is.

•••

/Jsbrand, dezoon van /ne. (Foto:Henk Vliem)

FLOKSTRA GRONINGEN 5TOElD RAAlER5TRAAT 35, 9712 BV GRONINGEN 050 3 13245 3

manier dat jezelf niet zo goed weet
waarom. Dat doet kunst. Als een
schilderij goed is, kijkje nietnaar een
plaatje,maar lijkthetofhetschilderij
iets van jewil, het blijftjeaandacht
trekken. Er wordt iets inje aange-

Dit 6eweegt mij-

Dat isook het belang van kunst:
Iedereen kent het wel, dat jege
raakt wordt bij het zien van een
foto,het lezenvan een boek,het
luisteren naar muziek.Het kan je
ontroeren, verdrietig maken of
blij,het kan afschuwoproepen,je
kunt er stil van worden of heel
vrolijk, kortom - je emoties wor
den aangesproken, vaak opeen

Het knutselen en tekenen lag mij
ook, ik was niet zo sportief of
muzikaal.Ikheb altijddebehoefte
gehouden iets met mijnhandente
doen. Ikheb nog overwogen om
naar deKunstacademie tegaan.
maar dat vond mijn vader weer
zonde van mijn hersens. Ik heb
het zelf toen ook nietaangedurfd,
want ikwilde wel graag zelfstan
digzijnenindekunstmoetjewel
heel goedzijn om injeonderhoud
te kunnen voorzien. Veel vrien
den van mijn vaderwaren docent
en deden inhun vrije tijd "dekunst
erbij". Zomoest het met mij dan
ook maar, dachtik.Ikbenpsycho
loog geworden.Erwasnooitveel
tijd over om dingen te maken,
maar ikbenaltijdbeziggebleven
metteken-en schilderclubsende
laatste tijdmodel-enportret boet
seren. Ikheb altijdwel ietsonder
handen. Als ikaanhetwerk ben
en jevraagt mewathetuiteindelijk
moet gaan worden, weet ik het
vaak zelf nog niet. .Je hebt wel
vaak een idee aan hetbegin maar
het resultaat ontstaat aldoende
vanuithet werken zelf.Ikheb een
schrijfsterwel eens horen zeggen
datzij personages schept, totdat
deze personen het boek gaan
overnemen en het boek a.h.W.
zichzelf schrijft. Dat is natuurlijk
niet zo. maar er is geen sprake
meer vanbewust verzinnen. Het
gaat"van zelf".Hierisnietderatio
aan het werk, die rechtlijnig en
volgens de logica werkt,maar een
ouder deel van het brein dat heel
anders werkt, nl. associatief: het
emotionele bewustzijn van de
mens.

Kapelstraat 1
9797 PJThesinge

(050) 3023045

Truus Top-Hettinga

video of met toestemming worden
interessantedingen meegenomen".
Zo vond Johan eens tijdens het be
zoekaandevoormalige Franseslag
velden een cirkelvormig stuk ver
roest ijzer en veronderstelde dat het
een koplamp vaneen legervoertuig
moest zijn. Jaren later kocht hij op
een beurs een koffiemolen van het
franse leger uit de periode 1914
191 8. Bijnadereinspectie bleek de
bovenkanterprecieszouittezienals
het stukje roest. Ook het vinden van
een glazen ampul waar jodium in
heeftgezeten en de militairen bij zich
hadden en achterlieten in de strijd
zijn voorJohan naaldiejarenbewijs
stukken uit een afschuwelijk verle
den.Opmilitaire beurzen enplaatse
lijke markten zoekt hij naar voorwer
pen uitdie tijd.Dat kan vanalles zijn:
gebruiksvoorwerpen, documenten
van militairen, kleding, medailles.
boeken en andere documentatie
enzovoort.Ookinternetisinditgeval
een bronvan informatieenhelpt bij
het zoeken en ruilen van verzame
laars-obiecten, Overhetgebruikvan
veldtelefoons, de periscoop, lan
taarns en verrekijkers kan Johan
boeiend vertellen. Hij heeft zelfs di
verse prikkeldraadhouders van de
voormalige slagvelden,bijgenaamd
de zwijnestaart, meegenomen. Die
zijn voordeze oorlog doelbewust op
een specialemanier geproduceerd
en defabrikant is, volgens Johan,er
stinkend rijkvan geworden. De ge
vonden materialen vertellen hetver
haal vande geschiedenisenvallen
voorhemalseen puzzelstukjeop z'n
plek inhetgeheelaan kennis van de
geschiedenisvandetwintigste eeuw.
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entouwljes.Jekunthetnietbedenken
ofhet iser,metdezeilendiegeknipt,
genaaid en geverfd worden in de
originelekleur.Exactzoals het origi
neleschipis.Metditschip,ishijonge
veer21/2jaarbezig.Ruim1700uur!
Maarhetisnu bijnaaf.Zijnvorigeschip
wasook inopdrachtvaneenZweed.
Hetwaseen Zweeds fregat deEuge
nie.Het eerste Zweedse marine fre
gat wat de wereld omzeilde. (Deze
keerdusgeenHollandsvissersschip).
Het werdgebouwd naar een fotoko
pieen gegevensdiehijophetinternet
had gevonden. Hier is11BBuur aan
gebouwd (ietsmeerdan eenjaar) .Hij
is1.10meter lang.Hetorigineelstaat
inStockhom. Via mond op mond re
clamekom ikaanopdrachten, maar
zegt hij er bij "als ik een opdracht
aanneemstel ikgeendatum wanneer
hetschipafis. Ikwerk eraanzolang
als hetnodigisentothetresultaataan
mijn verwachtingen voldoet. Tot nu
toeheb ikdeverwachtingen van mijn
opdrachtgeverskunnenovertreffen".
"Ga jejeniet aan zo'n schiphechten,
alsjeerzo lang met hart en ziel mee
bezig bent", vroeg ik "Ach", zegt
Ton.'Bouwenisleuk maar af isaf:
"Alsikmetpensioenga hoop ikzoveel
mogelijk originele rond- en platbo
dems tebouwen. En diehoud ikvoor
mijzelF,zegthij erenthousiastachter
aan.

Een 6ijzonder(e)
mOOIe lio66y

Toen ikTon Werdekkereen bezoek brachtvoordit interview,ontdekte
ik zijn grote hobby. Een hobby waar je vééél geduld voor moet
hebben. Soms duurthet2jaarvoorjehetresultaat kuntbewonderen.
Een echte passie dusvoorhetbouwen van scheepsmodellen enmet
name van oude Hollandse rond-enplatbodem schepen. Vol enthou
siasme vertelt Ton "Als ik begin kan ik bijna nietstoppen" wanneer
hij zijneerste bootjebouwde."Ikwas een jaarof10.lkhad een klompje
en bevestigde daaronder het deksel van een conservenblikje als
zwaard. Ikvond dathetprachtigkon varen.Toen ik14 jaarwasbouwde
ik mijn eerste model. Ditwas een bouwpakket"

De scheepjesvanTon Werdekker. (Foto:Henk Remerie)

Op mijn vraag wat voor bijzondere
bandhijmetdezeschepen heeft,was
hetantwoord:"Alsjede bouw bekijkt
dan zie je dat het geweldig mooie
schepenzijnengelet op degereed
schappen die men toen had, is het
resultaat een schipwat gebouwd is
metenormevakmanschap.Alsjeeen
visserschip zoals een Boller bouwt
merkjedatheteigenlijksupereffidën
te vismachines zijn. Ik heb er veel
boeken overgelezen eninhavensde
schepen bekeken. Het model van
oude Hollandseschepen ishet ailer
mooiste wat er is. Ze hebben een
eigen vorm.Ze zijn niet teevenaren.
Nergens op de wereld. Vanaf de
Gouden Eeuw isdemaniervanbou
wenvrijwel niet veranderd. Ze heb
bennunogbijnadezelfdekenmerken
als inde 16' en 17' eeuw. Deboeg
vorm is bijvoorbeeld heel kenmer
kend netzoalshetgebruikvan zwaar
den:
Ton heeft boeken uit antiquariaten
die hij spelt. In opdracht van een
Zweed bouwthij nu,geheeluit eiken
hout. een Bollerde marken 63ofwel
de MK 63, uit 1912. Het voorbeeld
haalt hij uit het boek:"De Bouwge
schiedenis vandeBotter".Totindetail
bouwt hij dit schip na. Er komt geen
machineaantepas.Alles wordtmet
de handgezaagd, geslepen, gesol
deerdetc. Piepkleine lampjes,kasljes

Hatta Smit

dus veel oefenen enproberen, een
goede reden totbewegen voor mij.
Indezomerkom ikmeerbuiten,voor
mijn huis ophet bankjeen het dorp
door met mijnscootmobiel. Heerlijk
om hierofdaareven langstegaanen
ik geniet van de uitnodigingen om
eveneenpraatje temaken. Van de
zomer zat ik zelfs eens een lekker
gehaktballetjeineen tuinteeten.
Ik heb het goed in het dorp; de
mensen omme heen houden reke
ning met me, mijn zus kookt trouw
voor me en mijn achterneefjes en
nichtjeskomen mehetbrengen,wat
wil een menszoalsik nog meer?
Wat ik fijn vind is dat mensen me
groeten alsze langslopenofalsze in
de middageven aanwippen.
Nietvoor langegesprekken (als ikte
gespannen word slaat het op mijn
benen)maarvooreenberichtjeover
gewonedingen; hetweer, de com
puter, de natuur,hetdorp ofzo maar
iets". Dat soort gebarenbreken de
dag een beetje; dan beweegt mijn
dag meer.

Jan Vegterbij zomerdag opzijnscootmobiel. (Foto:Bertus Kof)

Jan Vegter leeftvanaf zijngeboorte in Thesinge; deeerste paar jaar
voorin deLuddestraat9 (waar GeerleenWillekenu wonen)envanaf
zijn 6' op Luddestraat 4.Vanaf 1996 woont hij er alleen.
Janbewoog alskindonstuimigdoorhet dorp,eerst wat kattenkwaad
en later was hij dol op b.v. schaatsen en slootje springen. Veel tijd
bracht hij toen door indenatuur rond het Maar eninhet bosje in de
Klunder.

Ruimte om van gedachten te wisselen.
Ruimte om te dansen.

Ruimte om te overleggen.
Ruimteom te genieten.

Rond zijn17' .inde groei,begon zijn
linkerbeenteslepenen heefthijeen
operatiegehadwaarna het wat beo
terging.Jan werd automonteurmaar
rond zijn 24' namen de klachten
weer toe en moest erweer geope
reerdworden. Hetzou allemaalweer
goed komen, maar dat bleek niet
waar tezijn.
Sindsdien beweegtJanzichgesteund
voort;eerst nog met eenwandelstok.
later met krukken, sinds ongeveer
199Bmetde rollator en sinds vorig
jaarook methet scootmobiel.
"Alsiemandbeweegtdenkthijerniet
bij na, maar als ik moet lopen dan
moet ik me goed concentreren en
mijn ademhaling beheersen want
anderswil het niet", zegt Jan.
"Het isook zo dat indetijddat ikéén
stapdoe, eenander eral tien heeft
gedaan."Nu beweegt hij zichinhuis
met zijn rollator. "Om het uur een
klein"klusje"om inbewegingteblij
ven;andersverstijven mijn benenen
kan ik nauwelijksmeer bewegen:
Sindskort heb ikeen computerwaar
iknognauwelijks mee bekendben,

'Hoe 6eweegt ... Jan 1/egter
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: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL
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Smit

lEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nlItads weg63TenBoer (OSO) 3021383

Voor de complete
woninginrichting lf'
zit u bij ons ,. ,
op de eerste rang .
Bijons vindt utopmerkenop helgebied van:
gordi jnen, laminaat,binnen-en buitenzonwering
en vloerbedekking'

\\ONINQNltOiTlNG Mf..... lM.t,k1111

QUICX '5TEP'
flOOR

auping
taXi}· I
~~
"'irisette"

lif!#!
JllIIIIIÎ" de Ploeg

([)rogisterij - Paifumerie - ~form 
'Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050)5410508
.----- - - - - - - - - - - - - - ---,

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
050 5421890

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

~1~ KUIL
REINIGINGS SERVICE

Oslo weg l 26
9723 exGroningen
T (050)5421890
F (050)5423778
I www.kuilreiniging.nl

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

Oo k voor reparaties & upgrades

Installatiebedrijf
Thesinge V.o.f.
• Elektra Kerkstraat 1
• Gas 9797 PD 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.ni jdam.nl

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

050-3010735
0598-393504
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'Muooersi verso I'Itafia (6ewegen naar Italië)

In plaats van in de tuin te werken zit je onderdak in huis. Het zijn de donkere dagen in de aanloop naar de kerst en je hebt nu tijd voor
overpeinzingen, al of nietonderhet genot van eenglas wijn uit Italië. De wintertijd is voor veel mensen een rustperiode waarbij vaak de
gedachten de vrije loop gelaten worden. Zo ook bij ons, twee mensen die hun hart verpand hebben aan een ander landdandat waarin
ze zijn opgegroeid en waarin zenog steeds hun brood verdienen. Niet dat weNederland voor altijd willen inwisselen, oh nee, dat niet.
We vinden dat Nederland in vele opzichten een prima land is.

Gematigdzeeklimaat
Wat onsechterhet meest hindert is
het Nederlandseklimaat waaronder
wij vaak gebukt moeten gaan. Het
wordt een gematigd zeeklimaat ge
noemdendatishetdanook.Neerslag
iserbijditklimaat inallejaargetijden.
Bij vele barbecues is dat volstrekt
duidelijk geworden. Bij uitzondering
slechtskunnenwehetweeralsstabiel
en prettig ervaren. Telkens is het
weerandersenindemeestegevallen
slechter dan voorspeld of waarop
gehooptwas.Hetvoorjaaren ookhet
najaar kan bijonspositief meevallen
maar ineen veelvoud vanjaren ishet
zomerweerreeds dan alweer zoda
nig verslechterd.dathet buitenleven
zich weer naarbinnenmoetverplaat
sen.

Zon, wijnen tuinfeesten
Nee, hetland waarin wij ons in dat
opzicht heelprettig voelenen watwe
dan ook al jarenlang bezoeken, is
Italië. Hete droge zomer en zachte
voor-ennajaren zijnhetkenmerkvan
het klimaat van dat land dat derode
Montepulcianod'Abruzzo endewitte
Trebbiano wijnen produceert. Inok
tober nog zwemmen inzee en inde
korte broekophetterras zitten.Inmei
reedsverbrandenindewarme voor
jaarszon terwijl dewinters niet echt
koud zijn.De zomers zijn erwarm en
droog. Eentuinfeestheefttussenjuni
en september 95%kans omzonder
neerslag en lage temperaturen ge
houden te kunnen worden. Daar
naast zijn ernatuurlijk de Italianen.
een warm en behulpzaam volk. Zij
verstaandekunstom anderen, vreem
delingen zoalsons,hetgevoel tege
vendatwe zeerwelkom zijn.Gevoels
matig zijnwedan ookgeenvreemde
lingen maar vrienden dieopbezoek
komen.

Hetgevoel
Hoewenukomenaandatgevoel van
een tweedemoederland tehebben?
Dat is niet duidelijk te krijgen. Vele

gesprekken zijn aan dat gevoel ge
weid maarhetblijftgrotendeelsonbe
redeneerbaar. Wat we zien is dat
mensen die Italië voor het eerst be
zoeken vaakmeteen zelfde ervaring
terugkomen.DeItaliaan ishulpvaar
dig. de mensen zijn veelal positief
denkend energ open. Vaak zijn wij
uitgenodigd voor eenmaaltijdofeen

glaswijn.Voorons ishetwelduidelijk
geworden dat hoevakerje erkomt
hoe meerjedatland enhaarinwoners
mistals jeweerhierbent.Vooral nude
dagen kort geworden zijnendetem
peraturen laag. In deze tijd van het
jaar wordt er in huize Van Dijk-Wa
genaar vaak gesproken en gedacht
aandatlandvanzonne-en menselijke

warmte. Italië houdt ons vaak meer
bezig dan weeigelijkwillen.Omdaar
devoor-ennajaren teslijtenalsjehet
werkzame deel van jeleven hebt af
geslotenlijktonszo mooi,datwedaar
'snachtsmaarookvaakoverdagover
dromen. Het houdt ons bezig.

J.D.R. van Dijk
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IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwaliteit
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Toerfiets en
Woo n- Werk
St ads fiets en
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderf ietsen
Specia ls

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsF ietsen Nederland en

Nationale Fiel sProjecten

Reparatie alle merken !

Reg enkled ing
Racekled ing
ATB -kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fiets tasse n
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoi res
Onderdelen

AGRISHOP
divers in groe nte n & fruit

Directe boerderij verkoop

• gro en ten &frllit~
• aardapp elen
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050)4042921/541 8462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid . 011. SUZUKI dealer

Alle merken onderdele n
en accesoi res leverbaar
Prima service en reparat ie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg15

Garmerwolde
(050) 3021624

Uw ad res voo r:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C.N . Schuncrlaao 46
9797 PC Thcsinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 I 1 82

mohicl 06 51533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijvenenparticulierhandel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
+ Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way· prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 • 51581046
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Çoá 6eweegt met mensen mee
Irene Plaatsman.derdejaarsstudent indeGodsdienstwetenschappen enLevensbeschouwingenzegtditmetenigeschroom.Gaandeweg haar studie komt
zeinaanrakingmet allerleigodsdiensten.Godsdiensten diep geworteldinallerlei nationaliteiten.inallerlei traditiesen cultu re~ . lederegodsdienst probeert
eenantwoord tevinden en tegeven opdemysteries van hetbestaan. Een antwoordophetwaarom vanhet kwaaden het lijden.op deverlossingenhet
hiernamaals.Antwoordengevatinverhalen;mythen,sprookjes.gelijkenissen.Verhalen inallerlei talen.eeuwenlangviaoverleveringdoorverteld.Verha!en
geschreven inboekenalsdeBijbel.deKoran.deBhagavadGita.Verhalen waaraan mensenbetekemsgeven.Eengodsdienst.ofeenlevensbeschouwing
isdiep geworteld inmensen. Als jedaaraan tornt, torn jeaanhun diepste wezen.

Verhalenderwijs
Irene vertelt graag verhalen en
sprookjes. In deloop derjarenheeft
zedezeopheelveelplaatsenverteld.
Zo washaar toenmalige huisjeaan
de Havenstraat op woensdagmid
dag gevuld met kinderen die. tegen
betaling van eenstuiver. luisterden
naarhaarverhalen. Ook bijbegrafe
nissen en crematies probeert ze
gedachten van denabestaandente
ordenenineenbijhen endeoverle
dene passend verhaal. Vaak met
een glimlach naarhet levendatdoor
de dood isingehaald.Bijhetvertelien
van deze verhalen mist ze opeen
gegevenogenblikeenbasis en be
paaldeautoriteit. "Wiebenikom dit
zotevertellen.Dit ismijnbeleving.
mijn visie, maar isdat nuwel zoT

De mythe van demensheid
Irene: "AIals jong meisjewas ikop
zoek naar dezin van het bestaan.
Metmijnvaderhieldikvaakgesprek
ken overhetgeloven. Inzijn vrijzinni·
ge geloofsopvatting was veel ruimte
voor vragen over God en het leven.
Bij decatechisaties lagikechternog
aleensindedinch metdedominees.
Zij wisten alles zo zeker. Alszestien
jarige lasikhetboek"Demythen van
demensheid".Vanuitallerlei hoeken
wilde ik me verdiepen in dezin en
wellichtonzinvan godsdienst en re
ligie.Hetis ert6en niet van gekomen
omtheologie testuderen. Toenter
tijd koos jevoor deze sludieom do
minee Ieworden;dat zag ikniel zo
zitten. Ikvond dal ik daarvoor niel
genoeg geloofde". Ikkoos voor hel
onderwijs:

Wakker worden
Irene koml na haar sludie aan de
Pedagogische Academie inGronin
gen al snel terecht in het Speciaal
Onderwijs. Daarin heeft ze nuinmid
deisal27 jaargewerkt. De gedachte
om lot haar vijfenzestigste voor de
klas testaan ("onzegeneratie zalwel
zolang moeten doorwerken") be
nauwthaar.lrene:"AJsikwatanders
wil. moet ikhet nu doen. Maar wat?
Op een nachtwerd ikwakker.Ikwist
het. Ik ga godsdienstwelenschap
pen studeren".Deze stap wordt ge
zet. Het blijkt dat destudie (op dat
moment) alleen maar valtijd wordt
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gegeven. Datbetekent keuzes ma
ken.qua tijd.qua financiën.Opdeze
gebieden hebjeverantwoordelijkhe
den.Alsvrouwvan Pluc ;alsmoeder
van dekinderen Roos (17)en Mar
tien (15)ennatuurlijkookvoor familie
envrienden.

De gelukkigstetijdvan mijn leven
Hetlukt.lrenebegint. volgenseigen
zeggen.aandegelukkigste tijdvan
haarleven. Alhoeweldecombinatie
studeren. werken en gezin veelvan
haarvraagtheeft ze hetgevoelalles
aan tekunnen.Tweedagen werken
aan deschoolvoor SpeciaalOnder·
wijs. Via het bureau Ouders & Co
lezingen geven op scholen in het
noorden van het land over onder
werpen alspesten,waarden en nor
men. weerbaarheid. Colleges vol
gen aan de faculteit, studeren en
lezen. veel lezen. "Als oudere stu
dentkrijg ikgeenstudiefinanciering.
maarhet collegegeld moetwelwor
den betaald.lkschrikdanookvan de
kabinetsplannen om het collegegeld
voor oudere studenten enorm te
verhogen.Veel mensen zijn opeen
bepaaldmoment10eaan eenande
restudieofbaan. Wie maak1 erals
tiener in één keer dejuiste keuze?
Mensen blijven zo vast zitten ineen
baan,dal lijktme niet gezond.Jeziet
dan ook dat veel mensen voortijdig
zijn afgebrand. Ik ben echter niet
kapotte krijgen.De tuinkrijgtnatuur
lijkminder aandacht. maardaarkun
nen we wel meeleven.Aan dekeu
kentafel, tijdens demaaltijden. ne
men we detijd voor gesprekken en is
er even rust en aandacht voor el
kaar".

De rode draad door mijn leven
"Ikben dol op godsdienst.Het isde
rode draad door mijn leven. Deze
brede en veelzijdige studie past dan
ook goed bij mij. Ikkrijg vakken las
godsdienstpsychologie,godsdienst
filosofie. godsdienslsociologie, en
helaasookstatistiek.Decolleges zijn
leuk en boeiend. Wereldgodsdien
sten.zoalshethindoeïsme,hetboed
dhisme.deislam en hetchristendom.
maar ook levensbeschouwingen als
het humanisme, wordenbestudeerd.
Daarbij kun je de oorspronkelijke
talen zoals het Sanskriet. het He-

breeuws.Grieksofhet Arabisch be
studeren. Wonderlijkishetdat som
mige geschriften, eeuwen geleden
geschreven.zo talrijk zijn dat ze nog
niet zijnvertaald uithun oorspronke
lijketaaI. En nog verschijnen eropdit
gebieddagelijksvele nieuweboeken
en ontstaan nieuwe inzichten Niet
alleenvanuitdehoekgodsdienstwe
tenschappersenlof theologen.maar
ook van natuurwetenschappers.

God beweegt met mensen mee
Door haar studie groeit bij Irenehet
inzicht dal God. hel Ultieme. het
Onzegbare.helCreatieve,met men
sen meegroeit. "Kijkalleenmaareens
naar de afgelopen twee eeuwen.
Hoe anders ishet geloof in1800 ten
opzichte van het jaar 2004? En de
veranderingenindetussenliggende
jaren. Kijk maar eens naar het ver
schil tussen de jaren vijftig en nu.
Zoalsdeinzichten in denatuurwe
tenschappen veranderen. verande
ren ook degodsdiensten.Echter de
basisvan allegodsdiensten isen blijft
dezoektocht naar antwoorden op de
levensvragen. Daarin groeit God met
mensen mee.Persoonlijkvindikhet
jammerdatderituelen opditgebied
zo langzamerhand verdwijnen. Ri
tuelen zijn belangrijkekaders ineen
mensen leven. Zoalsinhet christen
dom: de doop als welkom in het
bestaan.het huwelijken derituelen

rond dedood als afscheid van hel
leven. Het lijk1 me heel leukom iets
metdeleegstaandekerken Iedoen.
Nieuwe onderwerpen aan deorde te
stellen.

In beweging gezet
Destudieduurtgemiddeld4à5jaar.
Irene doet. na het afronden vande
eerste 2jaar,demaster Geestelijke
Verzorging met als hoofdvak Gods
dienstfilosofie.Na het afrondenhier·
vanwilze nog verderindeTheologie.
Om zich meer te verdiepen in één
specifieke godsdienst. "Ikben teoud
om me nog in een godsdienst als
bijvoorbeeld het hindoeïsme Iever
diepen.lkvind dal jedan ook een tijd
moet wonen in India. hetland van
oorsprong: Sluderen houdl je in
beweging. Jegeesl beweegl mee_
Aanlichamelijkebewegingindevorm
van fanatieksporten heeft Irene een
hekel. Ze wandelt graag.maar daar
koml nuevennielzoveel van. Voor
denoodzakelijke lichaamsbeweging
gaat ze zoveel mogelijkop defiets
vanThesinge naardeStad. Om zich
daar op allerlei lerreinen te bewe
gen. Bijdekinderen en collegae op
school; door lezingen te geven en
zichlewijdenaandestudie.lnbewe
ginggezetdoor eennachlelijke inge
ving.

Roe/ieKarsijns-Schievink
(Foto:WolterKarsijns)



(j3reaf(cfance, een groot succes
Innovember vonden drie workshops
breakdance plaatsindegymzaalvan
Thesinge. dit in het kader van een
regionaalcultuurplan:inachtgemeen
teswerdenopvierlocatiesworkshops
gegeven. Elke workshopserie telde
drieavonden. Deworkshopsdiege
geven werden waren een Popwork
shop.Djworkshop. Graffiti(art)-work
shop, Panna knockout workshop.
Streetdanceworkshop, Breakdance
workshop. BMX workshop en een
Rap workshop.

Debreakdanceworkshop vond dus
plaats inThesinge. Dezeworkshop
was gepromoot opeen aantal mid
delbare scholen inde provincie. In
eerste instantie was het dan ook de
bedoeling dat scholieren van deze
scholen zich hiervoorzouden opge
ven endat erdaarnaast nog plaats
zou zijnvoordejeugd uitThesinge in
dezelfdeleeftijdscategorie.Vanuitde
middelbarescholenwasgeeninte
resse. niemand heeftzich opgege
ven.enookleeftijdsgenotenuitThe-

singe waren helaas niet geïnteres
seerd.

Toen we de bui al enigszins aan
zagen komen hebben we besloten
deleeftijdsgrens teverlagen,metals
gevolgeen opgavevan 16kinderen!

Achteraf kunnen we stellen dat de
workshop een groot succes was.
Workshopdocent Dikkie. oftewel
MasterMadD.heeftdedeelnemers
een aantal "moves' geleerd (een

aantal foto'sopwww.1hesinge.com.
kopje jeugd) en bovendien was het
erg gezellig.

Op dit moment proberen we een
vervolgworkshopteorganiserendie
zou moetenstarten in januari. Mis
schien kunnendemaster endedeel
nemersdan een showtje voorberei
den.........

SakeHeidema

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

De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten.diepvriezers
enandereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

I g~;~~'groningM
Wlfllfll'lC8'fl/1\Im Ltlwenootg'
_toon aso ·.54 ,U 87

ge';j te' Vee'

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

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kJedingreparatie

GOED VOOR UW GOED
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Sprankç{ende jubiieumuoorsteliinq van Wester
De beeldhouwer Pygmalion maakte uitsneeuwwit ivooreen beeld van een volmaakte vrouw...en werd verliefd opzijneigen creatie. Bernhard
Shaw gebruikte hetverhaal voorzijntoneelstuk Pygmalion, Lowe &Lerner voordemusical My Fair Lady. Hannie Havenga maakte een eigen
bewerking en...het publiek werd verliefd op Lize Doevedans. Ter ere van het 14D-jarig jubileum bracht Rederijkerskamer Wester een
sprankelende Groningse Pygmalion.

Een onmiskenbaar Garmerwolds
accent
De beginscène verplaatst dekijker
naar Groningen, eind negentiende
eeuw. Voor de schouwburg, die in
die tijd nogal wankele pilaren had.
schuilt een gezelschap voor de re
gen. Een beetje terzijde staat een
detectiveachtige figuurdieaanteke
ningen maakt. Het blijkt professor
Hiddema (Ton Werdekker) te zijn,
een man die aan iemands spraak
feilloos kanhoren waarhij vandaan
komt. Als het bloemverkoopstertje
Lize Doevedans (Sanne Werkman)
langskomt,weet hij dan ookonrnid
dellijkdatzijafkomstig isuit Garrner
wolde. Samen met een andere
spraakdeskundige.kolonel Piekering,
een rol van Peter Havenga,neemthij
het meisje onder zijnhoede om haar
spraaklessen tegeven en een dame
van haar temaken. Met alle verwik
kelingen vandien.Lize Doevendans
blijkt een goede leerling en aan het
eind van het stuk blijkt zij heel wat
meer dame dan haar leermeester
heer.

Vee/talent
Het zag erallemaal prachtig uittij
densde voorstelling op vrijdag 26en
zaterdag 27november inDorpshuis
de Leeuw. De vaardige handen van
Harm Jan Havenga en Carel Haze
veld hadden gezorgdvooreensmaak
vol pand aande Praediniussingel en
een deftige huiskamervan mevrouw
Hiddema (Pia Pops). Naast het to
neel.indekroeg,zaten deleden van
hetGemengd Mannenkoor Garmer
wolde. tedrinken, tekaarten en na-

tuurlijk te zingen: enkele speciaal
bewerkte liedjes. Op hettoneel werd
met verve geacteerd én gezongen.
Ton Werdekker zette professor Hid·
dema feilloos neer als zeer spraak·
zame spraakdeskundige, overtuigd
van zijneigen gelijk,maarvoortreffe
lijkop zijn nummer gezet door zijn
moeder. PeterHavenga speeldezijn
rol met onderkoelde humor.
Ook Dick Groenhagen als Jans
Doevedans,devuilnisman met zijn
Oldambster dialect,zat goed inzijn
rol. Sanne Werkman schitterde als
Lize. Ze zingt,acteerten danst,op
een manierdat je zou denken dat
hier een professioneel actrice aan
het werk is. Een geweldige uitstra-

ling,een toonvaste en heldere stem
en eenspel dat varieertvan komisch
tot ontroerend.

Een pronkjuweel
Een van de velehoogtepunten van
deavondwas de aankomst van Ko
ningin Wilhelmina (Hannie Haven
ga) bij de viering van het Gronings
Ontzet. Voorafgegaan door het
draaiorgel 'Fledderbosch" van de
familie Riddering waaruit door hen
zelfbekapte muziek uitMy Fair Lady
klonk,schreed de vorstin,minzaam
zwaaiend naarhetpubliek,naarvo
ren.Aan Lizede eerom voorhaarhet
Groninger volkslied tedeclameren.
'Eenpronkjuweel inde stad en het

omringende land". Daar zat geen
woord Gronings bij. De regisseurs,
HannieHavengaen Janijevan Weer
den,despelersvan Wester,dehoofd
rolspelers maar zeker ook de bijrol·
spelers, de koorleden, kortom alle
medewerkers met elkaar hebben
gezorgd voor een bijzondergeslaag
de jubileumvoorstelling.
Na afloop kregenJanna Hazeveld en
JantjeTerpstra degouden speld van
de Nederlandse Vereniging voor
Amateurtoneel voor hetfeit dat ze al
vijftig jaar verbonden zijn aan Wes
Ier.

AnneBenneker-Sanders

Kleine Doerak

" baby- en.
kinderkleding
van de betere

kwalit eit

Waar?
Winkelcentrum Lewenborg

Tel. (050 ) 5 424519
Winkelcent rum Paddepoei

Tel. (05 0 ) 5793111

to

Oliebollen

Lekker de lekkerste!
~.~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

ATELIER & THEESCHENKERIJ

.. ZUOESCHILDERIJEN'O

• PAPIERCOLLAGES •

• KUNSTKAARTEN ..

.. RELATIEGESCHENKEN OP MAAT"

k affte + t h ee ~t gebak urt e~en keuken

Agnes Germeraad-Drenth

Kerkstraat 9a
9797 PO Theslnge
tel: 06 - 250 510 54

van 13~17 u:
dl, wo, do en 1ste weekend v.d . maand
en op afspraak



Najaarsoerqaderinq Dorpsbelanqen çarmerwo[de
Opdinsdag 16 november jJ heeft devereniging Dorpsbelangen Garmerwolde de najaarsvergadering gehouden in dorpshuis "de Leeuw".
Opdeze vergadering konden we 57 personen verwelkomen.

Na hetafwerkenvandegebruikelijke
agenda kreeg de heer Oldenhuis
aandachtiggehoor van het publiek.
Hij verteldeoverdegeschiedenisvan
hetdorpGarmerwolde,watvelenals
zeer interessant hebben ervaren.
Ookwerd aandachtbesteed aan het
gezin Van derReijden, man,vrouw
en een zoon, gewoond hebbende
aan deDorpsweg 40,dietijdens de
bevrijding in 1945 door een afge
dwaalde Canadese granaat om het
levenzijngekomen. Wezullen, door
een breedgedragen actievanuitonze
gemeente,geld proberen Ieverwer
ven voor deherinrichting van hun
laatsterustplaats.Hetgraf isname
lijk aan het verpauperen. De ge
meente Ten Boer heeftalvast een
voorschot van€ 500aanonze ver
eniging geschonkenvooronderhoud
van het graf.Volgend jaar ishet 60

jaar geledendat ons land werd be
vrijd. Dat is ook de tijd dat dit graf
werd ingericht. Wij zullen erhet ko
rr - otie jaar opterug komen.
WK kwam ter tafel deherinrichting
van de Hildebrandstraat endeV.d.
Veenstraat.Erisinmiddelseenwerk
groep van bewoners gevormd die
bezigismet een conceplplan,ditop
verzoek van degemeente.Dilvoor
jaarzullen debewoners worden uit
genodigdom hetplan tebekijken en
hun mening teventileren zodathet
plan bijgestuurd kan worden. uiter
aard met instemming van de ge
meente,dit inverband methet bud
get en technischezaken.
SintNicolaas isinmiddelsweerver
leden tijd. De goede man en zijn
knechtenhebben ook dit jaar Gar
merwolde bezocht en vele kleine
hartjes snellerdoen latenkloppen.

De Sintkwamditjaarnietaanmetzijn
schip inhet Damsterdiep,maarge
lopennaastdeschimmel metdaarop
gezeten dehoofdpiet enalsgevolg
nog vele hulppieten. Ook was ons
muziekkorpsweer vandepartijmet
velesinterklaasliedjes. Na doorhet
dorp te zijn gewandeld is de hele
stoet naar zijn residentie Eetcafé
"Jägermeister" vertrokken. Daar is
aan ongeveer 70 kinderen uit het
"dorp" een leuke middag aangebo
den metdegebruikelijkedrankjes en
cadeaus.
Zaterdag 4 december is uit Hesel

(Duitsland)wederomeen prachtige
kerstboominonsdorpaangekomen
alsgeschenk van voornoemdege
meentealsdankvoordegoedebe
trekkingen metonzegemeenteTen
Boer. Ook dit jaar hebben wij als
dorpsvereniging gemeendeen prijs-

je beschikbaar te gaan stellen aan
degene die dejuiste hoogte ofhet
dichtst bijde juiste hoogte van de
boom zal kunnen raden.
Ook wil devereniging Dorpsbelan
gen Garmerwoldeiedereen die zich
vrijwillighet afgelopen jaar heeft in
gezet voorditdorp om het leefbaar
tehouden,hartelijk danken voorde
medewerking enwij hopen het ko
mendejaar als nodig weer een be
roep op aldeze mensen te mogen
doen.Tevenswensen wij alle bewo
nerseen paargelukkigefeestdagen
eneen goed 2005.
Totziensbij"HetVuur"opoudetaars
avond.Vanaf01.00 uurzal hetdorps
huis voor de dorpsbewoners met
aanhangwederomgeopendzijn.

BestuurDorpsbelangenGannerwolde,
AukeG. Kuipers

Ift6en toeer oeiliq thuis) Iiece kjnderen!
Tjonge, jonge, wat was ik moe na5 december. Ik ben heel Nederland doorgereisd van onder naar boven, envan Thesinge naar Maastricht.
Mijn intocht in Thesinge was een echt feest voor mij en mijn Pieten. Vooral de beide leerling Pieten hebben genoten van de intocht. Zelf
vind ik altijd het muziekkorps zo fantastisch enallekinderen die met hun vaders en moeders langs dekantvan deweg staan te zwaaien.

InhetTrefpuntwas het weer ouder
wets gezellig. Ikmoetme nog welbij
jullie verontschuldigenvoor het ge
dragvan mijnPieten. Die rare dingen
die twee volwassen Pieten in het
groteboekgeschreven hebben,dat
hoort natuurlijkniet! En dan detwee
leerling Pieten die onder hetpodium
zich verstopthadden om cadeautjes
tezoeken. Julliehaddenditjaarerg
veel tekeningengemaakt. Het Tref
punt zag er mooi uit. Ik heb alle
tekeningen meegenomen naarSpan
jeenhoopdat ik ze allemaal in het
kasteel een plaatsjekangeven_
Omdat mijnverjaardag opeen zon
dag viel dit jaar, moest ik al op 3
decemberopDe TIl komen. De Pie
ten hadden een grote luchtballon
gereserveerd om mij naarThesinge
te brengen, wantThesinge ziet er
vanuit de lucht en vanaf dedaken
altijdzoschilderachtiguit. Ikhaddaar
graag nogeens vanwillen genieten,
maarhelaas kwamdeballon bij de
boerderij vanjufGreetineenweiland
terecht. Gelukkig bracht meneer
Veenkamp mij opzijn trekker naar
school,zodathet feeslloch doorkon
gaan en jullieallemaaleen cadeautje
gekregen hebben. Lieve kinderen, tot volgend jaar. (Foto:Foto-Piet)

Dejuffen hebben welgoed hun best
gedaan om jullie nieuwe liedjes te
leren!Ikhebzekertwee nieuwelied
jesgehoord, maar vind het wel een
beetje jammerdatjulliedeoude lied
jesniet meer zogoed kennen.

Wel. lieve kinderen,datwas hetvoor
2004!Ikgagauwweerbezig methet
ophangen van alletekeningen inhet
kasteel. Het ziet ernaar uit datalle
tekeningen een plekje kunnen krij
gen. Dankan ikhethelejaar lang van
detekeningengenieten enaan jullie
denken. Was het al maar weer 5
december,

! Veel liefs. Sinterklaas
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Tijdensdekers/marktinGarmerwolde konden debezoekers zich tegoeddoen aan
o.a. oliebollen. (Foto: Henk Remerie)

Kerstmarkt

LICHTJES
MOTIVATIE
NIEUWE UITDAGINGEN
NIEUWJAARSVUUR
OLIEBOL
PARTIJ
REDENEN
RENDIER
ROLLETJES
SCHAATSEN
SECT
SJAAL
SKIËN
SKIPAS
SLEE
SNEEUW
VAKANTIE
WANT
WINTERSPORT

ACTIEF
APPELFLAPPEN
BOEL
CADEAUTJE
DECEMBERMAAND
ENGEL
ETERS
FEEST
FIETSEN
GASTEN
GEZELLIG
IJSVRIJ
KAARSJES
KERSTAVOND
KERSTBOOM
KERSTFEEST
KLOK
KRENTENBOL
KWAST
LAPLAND

EllekevanderMolen

Deze maand vindt u een thema-woordzoeker als puzzel in de G&T. Het
thema van depuzzel sluit aan bijhet thema van de G&T. namelijk "Wat
beweegt u?",Naast woorden die met dit thema temaken hebben. staan er
ook woorden inde woordzoeker die met deze tijd van het jaar te maken
hebben.Als ualle woorden hebtweggestreept. blijft ereen wens over. Veel
pleziermet de puzzel!

'Kerstpuezel
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<,~ _ DAMES- EN KINDERMODE

~ Jolanda Spraakman

/

\. He ndrik We sterstraat 26 - 9791 CT Te n Boe r
Telefoon (OSO) 302 34 17

--~-~-~--~------------

Autorijschool

VRIESEMA
Va mor L.M.I. ged iplomeerd

Examentrain ing
per computer

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Siem

Siem Bijman heeft moderne apparatuur
en goed opgeleide monteurs in huis om àlfe merken
auto's in topconditie te houden en te brengen.

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Voor:Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905
BOVAG Autobedrijf

Groene Zoom 2 Ten Boer 050 • 3021494
Op a!onzereparaties
3 mnd, bovatj qarantie

r Jasje
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

dé winkel voor aluw
• Ondergoed - Lingerie

~

yBeenmode - Badmode
Nachtmode &Damesmode

mooI36 I/m 58

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum Lewenbarg

Groningen
~ Tel./Fox (050) 5418995

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorvenenpersen
vanhooienstro staan
wij altijd vooruklaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg20

9798TGGarmerwolde
Telefoon050-541861 0

>I B l oemb ind e r i j

~~. Lu?ine
V

aoorc ....eg 10 •
, . ,c. 9ó 17 A.J HOfkstede •

_ Te l: O~O · 4040 79 1 •.- ,
~ Fox : 050-4 0 406 5Q •

~leri
DPT I C IEM

Installatietechniek VAATSTRA B.V

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

,\ ti Ji lÎ l ' hri llrnulazcn bcsr. un niet.

mooie ogen wel.
L.

14 uur service

:: ....::: Ooste rs eweg Ib
:: ~:- 97SS AD Zuidwolde Gr,
::.::- Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaatstra.n l
vaats tra é i'vaats tra.nl

BOUW v.o.f.

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

...............
NVOB

t3



cursus

crekgn- en
schilder-

Inhet nieuwe jaarwil ChristaZent
veld een teken- en schilderscursus
geveninhetTrefpunl. lndevolgende
G&Tkun jeuitgebreidere informatie
over deze cursus lezen. Hebjebe
langstellingofwil jeernu almeerover
weten. neem dan contactmet haar
op. Telefoon: 050-5890475.

Beierendeker1<klokkenvandekerk in
Garmerwoldediehetoudejaaruitlui
den en het nieuwe aankondigen.
Een oudetraditiewordt in ere her
steld : klok smeren. Omstreeks de
klok vantwaalf laten we dekerkklok
luiden.waarbij volgens oudgebruik
deomstandersde luiders voorzien
van een borrel : het smeren. Het
tijdstipwaaropwebeginnenenein
digen is afhankelijk van het aantal
deelnemers. Heb jezin ommee te
doen?Geef jedan opbijeenvande
ledenvandePlaatselijkeCommissie:
tel:542 0729,54226 35ofmailnaar:
wbensan@hetnel.nl

1({o~

Smeren op
oudejaars
avond

0'

I, ook lokaal.Eenprettige samenleving begint

......

Alsbank tieb JeJemaatschappen]

nou e-enmaal bij u in de straat,om de hoek. In de wijk Daarom

Oude tolhuis
Jarenlange leegstand en verval teisterdenhetoudeTolhuisaandeLageweg.Maar nu lijkt hettijzichvoorhet huis
ten qoece tekeren. al zou jedatopdit moment nog niet zeqqen, (Foto: Henk Remerie)
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Co{~ctanten gezocht
Mensenrechtenorganisatie AmnestyInternational zoektcollectanten in
ThesingeenGarmerwolde;mensen dieinhun eigenwoonplaatswillen
collecteren.Dezecollectezal plaatsvindenvan 20februari toten met26
februari 2005. Geïnteresseerden kunnen informatie vragen of zich
aanmelden bijde collectecoördinator: Ingrid Huitsing Thesinge 050·
3025027. Ukunt zichook viainternet aanmelden: www.amnesty.nl.

Honden zijn Ieukj !
Ik ben een enthousiaste dorpsbewoonster uit Thesinge, een mooi en
schijnbaar schoon dorp, waar ik menualweer een aantal jaren thuisvoel.
Waar ik me minder bij thuis voel, isdetoenemende ergernisover honden
poep.dieikoveral inhetdorptegenkom. Ikhadal een pooshetideeomer
wat over te schrijven, al was hetalleen alom mijn ergernis ergens kwijt te
kunnen. maar dan blijft het erweer bijen denk ik: wie stoort zich aan een
dergelijkbericht. ..
Maartoen ikvandaag hondenpoepophet schoolpleinbespeurde.vond ikhet
toch hetmomentomerwat mee tedoen.

Lieve hondenbezitters:zouden jullie iniedersbelang (enikdenkook vooral
aan alle spelende kinderen) derommel van je hond willen opruimen of de
hond elders zijnbehoefte laten doen???

Kleinemoeite, groot plezier!!!

Metschonegroet.MarianneHaagmans

Lange armen
Het controlegebouw isnugeheel gemetseld en dedakrand(vaneen soort
gegalvaniseerd profielplaat), het glaswerk en dedeuren zijngemonteerd.
Aan debinnenzijden heeft men demuren betegeld en heeft men grondwerk
verricht;gleuven gravenofdichten,grond storten om debassins, steigerma
teriaal uitenvan dedenitrificatiebassin (met een telescoopkraan) enhet
controlegebouw halen en afvoeren. Opgeruimdstaat netjes.Ze hebbende
bassins bovengronds met eendikke ijzerenbuis en rubberen manchetten
met elkaar verbroederd. Er is dus veel gebeurd, maar niet alles is even
zichtbaar.
Innovember heeft ereen stevigejongen vaneen telescoopkraan gestaan.
Ze hebben de trappen aan de buitenkant van de bassins bevestigd. de
betonen loopbrug op depillaren gelegd en misschien nog wel een paar
karwijtjes diebij mij nietbekend zijn.

Sieb-Klaas Iwema
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Toto van de maand
Dezedakpan heeftheelwatbewegingenmoeten ondergaanvoordathij verworden istotwaarienuvoordient: een
kerstaccessoire. (Foto:Henk Remerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050-302 20 71
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050-541 1019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,00 p.j.
Bij automatische incasso€ 10.40 p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant€ 1,25
Hoofdartfkei op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijkwoensdag 19janua
ri vóór18.00 uur.

}lgenda
Vrijdag7 januari
Buurhoes TenBoer;20.00uur:Gemeentelijkenieuwjaarsbijeenkomst.
Zaterdag 8 januari
Molenzicht. Thesinge; 'Nijjoursveziede Thesinge". Meer informatie in de
nieuwsbrief DorpsbelangenThesinge.
Vrijdag 14 januari
Buurhoes, Ten Boer; 14.00 uur: ANBO Nieuwjaarsvisite m.m.v. Hanny
Havenga uitGarmerwolde,het duo 'SnorenSnaar"enhet dweilorkest "De
Neutenbieters"uitTen Boer. Alle SO-plussersuitdegehele gemeenteTen
Boer (endaar buiten) zijnvan harte welkom.
zaterdag 15 januari
De Leeuw,Garmerwolde;20.00 uur:'Niüoursveziede"NBvP,Vrouwen van
Nu. Henri Wierth verzorgt voordrachten in het Gronings.
Maandag 17januari
MolenzichlThesinge;20.00 uur:tweede informatieavond Feestweek2005.
Donderdag 20 januari
KerkhörnGarmerwolde; 10.00 uur: Koffiemorgen. Diekomen wil. kome.
Woensdag 26 januari
Zorgcentrum Bloemhof Ten Boer; 10.00 uur: De WVG organiseert een
voorlichtingsmorgen overkleineaanpassingeninhuis. Denkhierbijaan iets
oprapen van de vloer, schillen van aardappelen, enz. Je moet er maar
opkomen! Voor iedereendie interesse heeft.
Vrijdag 28 januari
't JopjeThesinge;20.00uur: Nieuwe bewonersavond.
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24 december Kerstnachtdienst
20.30 uur Thesinge(Kloosterkerk) ,
üs.voloeda en Ds. De Lange meI
medewerking van deBazuin
22.00uurGarmerwolde,Ds.volbeda
met medewerking van deHarmonie
25 december 1st. Kerstdag
11 .00 uur Thesinge,
Ds.Volbeda metmuzikalemedewer
king vanSanneWerkman
26 december , 2de Kerstdag
(kindernevendienst)
10.00 uur Thesinge
31 december Oudjaarsdienst
19.30 uur Garmerwolde, liturgiecie.
2 januari
9.30 uurThesinge,
Ds. Volbeda
9 januari
10.00 uur Thesinge,
Os.Ockels
16januari
11.00 uur Garmerwolde,
Ds.Volbeda
23 januari
10.00 uur Thesinge,
nog niet bekend
30januari
10.00 uur Garmerwolde,
Ds. Luinenberg

Stoomjluitjes

Aangeboden:
• Mollen vangenin Garmerwolde
enomgeving:Henk Wigboldus(bei
lentussen 18.00en19.00uur:050
5417178),
Aangeboden:
• Heeft u een uitje? En nog geen
oppas?Bel(éénvan) ons:wij passen
graag opuw kinderen,SaraofSop
hie Doyer,tel.050-5420391;Marilyn
ofMarissa Bakker, tel.050-541481 6

ra» SOOS"

De k1averjasavond indecemberheeft
devolgende uitslag opgeleverd:
Henk Vliem 6902
Rielte van der Molen 6784
Delta van der Molen 6180
Albert van Bruggen 6105


