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Denken en doen
Schaken is een bordspel voortwee personen, waarbij deene speler met wit speelt endeander met zwart. Aan hetbegin van hetspel hebben
beide spelers zestien stukken: één koning, één dame, twee torens, twee lopers, twee paarden en acht pionnen. Heel veel mensen denken
waarom is schaken eigenlijk een sport. Het antwoord hier op is heel gemakkelijk. Hardlopen doeje met jebenen, schaken met jehersenen.
De verbinding met het voetbal is in dit licht bezien dan ook wel een beetje logisch.

In ieder geval wel voor Gerard Se
wüster. Hij iselke woensdagmiddag
indeweer metdebasisschooljeugd.
Vanaf groep drie kunnen dekinde
renschaakofdamles krijgen inDe TIl ;
na anderhalf uur min ofmeer stilzit
ten worden depionnen indedozen
opgeborgen en worden devoetbal
schoenen aangetrokken.De kinde
ren verwisselenhet schaakbord voor
hetgroene grasophetsportveldjeof,
indewinterperiode. voordegymzaal
in Garmerwolde. Gerard woont al
weer een jaarofdertien inThesinge.
SamenmetKlazien.zoon Rabbin (8)
endochterAnniek (6) bewoonthij het
huis metdeserre opde hoek van de
Kerkstraat. Sinds de geboorte van
dekinderen werkenGerard en Kla
zien elk wat minder dagen per week
bijdeIBG groepinGroningen."Een
bewuste keuze. Zo heb ik twee da
genperweek.opdewoensdag en de
vrijdag,wat meer tijdvoor mijnkinde
ren. En die neem ikdan ook".

GerardSewüster enMichiel Ritsema bekijken het "schaakhuiswerk".(Foto:Wo/ter Karsijns)
Van huis uiteen dammer
"Als kind damde ik vaak met zijn
moeder op momenten dat ik me
verveelde. Ondanks dat zij het druk
had meteen gezinvan achtkinderen
nam ze hiervoor detijd.Nu dam ik
eenmaal per jaar tijdens de Ten
Boerster sportrecreade. De Dam·
club 'ThesingeenOmstreken'orga
niseert in deze week damwedstrij
den. Inmijn studententijd maakte ik
kennis met het schaakspel. Toen ik
van andere ouders van De TIl ver
nam dat dekinderen zich vaak op
woensdagmiddag vervelen. kwam
bijmijhet ideeboven om hieraan iets
te doen". Hij gaat activiteiten ont
plooien waar hijzelf,en datisbelang-

rijk voor demotivatie, ook erg veel
plezier aan beleeft. In oktober 2003
begintGerard met het dammen en
schaken inDeTil. Hij regelt met het
team een ruimte.scharreltwat dam
en schaakmateriaal bij elkaar, stuurt
een uitnodiging aan dedoelgroep en
wachtaf."Ikheb me een starttermijn
van acht weken gegeven.Loopt het
dan nog niet goed, dan stop ik er
weer mee",De eerste keerkomen er
drie kinderen. AI gauw breidt zich dit
aantal uittoteen vijftiental.Genoeg
reden om door tegaan. Inmiddelsis
erdegelijkspelmateriaalaangeschaft
dat op de schoolzolder wordt be
waard.

Schaken is nietmoeilijk
In eerste instantie kiezen demeeste
kinderen voor het damspel. maar na
eenpaarwekenvindenzehetschaak
spel tochspannender.Hetheeft ook
wel wat: stukken met namen als
koning,dame, torens en hun mooie
vormenspreken tochwat meer totde
verbeelding dan de term dambrik.
Alle kinderen vanaf groep driekun
nen het Ieren.
Nadatde beginselen zijn bijgebracht
leren zehet meeste vanzelf doen.
Veel partijtjes spelen. Leren van je
fouten én vanjetegenstander. Na
tuurlijk hoort er ook theorie bij het
spel. Datbrengt Gerard dekinderen

bij. De afgelopen herfst heeft een
docent van deStichtingSO-ON zes
lessenverzorgd. Ook kregen dekin
deren toen een theorieboekje.
Gerard kon even dekunst afkijken
van een "professional".Hij bemerkte
dathijdaarnietveel vooronderdeed.
"Watbelangrijkisdatdekinderen er
plezierinhebben.Talent en inzicht is
mooi meegenomen maar motivatie
brengt dejonge spelers vanzelf op
een bepaald niveau. Het isleukom te
zien dat sommige kinderen voor
schooltijd inhet klaslokaal naar een
schaakbord lopenom samen tescha
ken. Ze steken elkaar aan. Des te
meerjespeelt,destemeermogelijk-



heden jeontdekt.ZoonRobbinheeft
inmiddels opa,Klazienen zusjeAn
niek schaken geleerd,
Opa is amper in beeld ofhijwordt
door zijn kleinzoon geschaakt voor
een partijtje.Jemerkt trouwenswel
dat kinderen dieveel thuisoefenen
door partijtjes te spelen tegen hun
vaderofmoeder oftegen decompu
ter zichsnellerontwikkelendan de
genendiehetspelmaaréénkeerper
week spelen".

Schoo/schaken
De al eerder genoemde stichting
Sa-ON (Schaakontwikkeling enop
leiding Noord Nederland) organi
seertnaasthetgevenvan schaakles
sen ook schoolschaakwedstrijden.
Vijf kinderen (Jori Noordenbosch,
Jaap Bosma, Robbin Sewüster,
Nanda Devi vd. Veen en Michiel
Ritsema) zijn sinds de kerst druk
bezig om zich op deze competitie
voor tebereiden.
"Weoefenen ook nogopvrijdagmid
dag na schooltijd. De kinderen krij
gen huiswerkmee waarze zo'nan
derhalf uur perweek mee kwijt zijn.
Spelsituaties worden besproken,
huiswerk wordt overhoord, redelijk
intensiefdus.
Eind januari is de eerste wedstrijd.
Bestspannend.Wantsommigescho
lendoen aljaren mee.Wijbeginnen
nog maar net. Maar misschienwin
nenwe welen mogenweuiteindelijk
meedoenaandeNederlandse Kam
pioenschappen inNijmegen!"glun
dertGerard.Altijd positiefblijventoch?

Vanschaakmatnaardegroene wei
Op ditmomentbesteedt eenbeken
dezorgverzekeraar veel aandacht
aan "bewegen". Het is belangrijk
datmensen,ookkinderen,inbewe
ging komen en niet voorhet beeld
scherm van de TV of PC blijven
hangen. Zo komenweopdetwee
deactiviteitwaarmeeGerard zich
zelf en de kinderen bezighoudt.
Voetballen. "Toenzoon Robbinop
voetbalging werd ikal snel daarna
benaderd door GEO of ik jeugdlei
derwilde worden.Veelplezierhad
den mijn team en ik niet aan de
eerste wedstrijden. Verliezen met
20-0;24-1 isniks aan.Net zoals bij
schakenisbij voetbal veeloefenen
erg belangrijk.Duswatdoe jeopde

woensdagmiddag na schaakles?
Naar het sportveldje. Je doet wat
schietoefeningen, gaat hardlopen,
geeftwat tactischetipsensplitstde
schooljeugd in vier groepen. Inge
deeld naar leeftijd. Want die grote
jongensvantien zijn natuurlijk geen
partijvoor dekinderen van zes jaar.
En dan maar spelen. Lekker bewe
gen en intussen wat voetbalerva
ring en spelvreugde opdoen. Je
mag altijd meedoen, zelfsoplaar
zen. AI zijn voetbalschoenen wat
handigerophetsoms gladde gras
veld". Het oefenen heeft resultaat.
"Bijna allejongens zijnmede hier
door lid geworden van GEO. De
meiden laten het er wat bij zitten,
Ookindevoetbalcompetitiekanhet

f -teamzich inmiddelsbeterweren.
Indewinterperiodegeef iktraining
in de gymzaal van Garmerwolde
voor alleen het f -team. Maar zo
gauw het weer het toelaatgaanwe
metzijn allen weer naar buitenen
gaat de Thesinger jeugd weer in
beweging ophet sportveldje".

Subsidie
lets organiseren kost geld. Voor
schaken en dammen zijn borden,
schaakstukken endambrikken no
dig. Bij voetbal zijn ballen en een
paardoelnettenonontbeerlijk. Daar
voor heeft Gerardsubsidie aange
vraagd bij DorpsbelangenThesin
ge.Nooit geschoten isaltijd miswas
daarbij de gedachte. Tot Gerards
verbazing en verrassing werd de
subsidieaanvraag gehonoreerd.Mij
(RKS) verbaasthetniets.Waarvindt
jenogzo'nenthousiasteling diezich
elkewoensdagmiddagvrijwillig in
zet voordedorpsjeugd.Diedit bo
vendienallemaalinzijneentjeorga
niseert en uitvoert? Dat verdient
ondersteuningvan het dorp,wantje
geeft dekinderen iets mee. Scha
ken verleerjenooitenvanbewegen
wordtjefit.Samen spelen ispasfijn,
vooral alsdat gebeurt onder bege
leidingvan een stimulerende ouder.
Gerard verwacht met dezeactivitei
tendoor tegaan zolang zijnkinde
ren nog op de basisschool zitten.
Daarnaziet hij wel weer. Indetus
sentijd:spelen maar!

Roelie Karsijns-Schievink

Vell) zegen tnijjaar!
Ook dit joarholden depladdelandsvraauwen· tegenwoordeg NBvP,
Vrouwen van Nu· ngezellege nijjoarsveziede,enwel opzotterdag 15
jannewoarie, Netuurlek bennen ook de kirreis weer van haarten
welkom; netasde leden van de landbaauwverainen, plus aanhang.

Asspreker veurdizze Davend is Henri Wierth oet OlPekel nuigd. Wat kin
dijmanpraaten!(Foto:Henk Remerie)

Hillie Roamokker- Tepper

Simon isdernetuurlekweerndeus
kelekkere kersenbonbons ...
En doarmit ben v' alweeraan t én
kommen van n mooie nijjoarsoa
vend.t Grosbliftnog even gezelleg
noaproaten ...

Zoas altied wordt d'oavend ófsloten
met n tombola. Der gonnen weer
hal wat mensen met ain of meer
prieskes noar hoes. Dereloade is
veur Dina Alberts ende fruitmand
gaitnoarHermanHoavengoa.Veur

Nee,mor ...der gruitnswienestitje!
Din schrikt ewakker ... gelukkeg, t
is mor n dreum ...

n verjoardagsfeestje van zien lutje
klainzeuntie indaairentoen,opkoop
kesjachlin d'oetverkoop,nbrandend
zitvlak noan haalve dag fietsen in
Drént, sloapen in n snikhaide- rie
dende! - caravan en n burenroezie
over n heeg.
Hai bes!ötzien optreden met nver
haalover xenotransplantoalsie;van
ndaaier opn minsk. De proefper
soon is ten dode opschreven en
krigtnhaart van nswien.Noa ndag
ewat iseal oareg opknapt envuilt
zuch stukken beter as veur
d'operoatsie.Mor asetouvallegin
spaigel kikt,schrikt ezuchröt:t isja
netof zien neusgoaten veulgroter
worren bennen!Enzien neus... en
oren...tliekt jawelnswienekop!En
aanzien gatbeguntlooktekriebeln.

Derolle~es bennen dit keerwat plat
oetvalen: der bennenhalwatknie
pertjes over bleven van de kerst
maart bieVan Zanten en tis netuur
lek zundeomdij vot tegooien. Dat
wordtdus gain slagroom ... mor ze
smokken zo ook lekker!
Assprekerveurdizzeoavend isHenri
Wierth oet Ol Pekel nuigd. (Van dij
verhoaltjes over Nancy Koakelhén
ne.) Wat kin dij man proaten! Je
zainen t veur joe! t Gait over hal
gewonedingen,dijelkkennenover
kommen. Nou ja, elk ... hai het t
netuurlekwel nbee~eaandikthier en
daar.
Haivertelt ondermeerover zien eer
ste kennismokken •asI~e jonkje 
metnoperazangeres (Watngilperd!
Ikstopde mien vingers ind'oren...J,
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Liefen leeddoor Thomasvaer enPieternel. (Foto: Wolter Karsijns)

Fans van de Boetenbainljes (Joke vd. Woude enJannie Sibma) in een
slaapzak voor de deur van defamilie Koopman om een kaartje voor de
Nijjoarsverziede tebemachtigen! (Foto: Wolter Karsijns)

ofveledorpsgenoten kwamen erop
af.Hetwerdgezelligdnukbijde toren.
Deoommissiewil hetkloksmeren vol
gend jaarweerorganiseren. Zoiseen
oudetraditie weer inerehersteld.

DorpsbefangenGannerwofde,
Auke G. Kuipers

secretariaat:
mevr.Gerrie Zeedijk,Dorpsweg 30,
Garmerwolde, telefoon 5415364 of
e-mail dorpbelangen@planet.nl.

Wat brengt 2005
Inhet nieuwe jaarstaat erweer veel
tegebeuren inons dorp.Al lereerstin
het voonaar dereoonstructie vande
V.d.Veenstraat-Hildebrandstraat.Ook
is de feestoommissie al bezig met
plannen voor het dorpsfeest, deda
tum isnog nietbekend.Ookzal5 mei
nietworden vergeten,aangezien het
zestig jaarisgeleden dat Nederland.
dus ook ons dorp, isbevrijd. Van al
deze festiviteiten krijgtuvanzelfspre
kendvroegtijdigbericht.
Verenigingen,diewenseninaanmer
king tekomen voor eenactiviteiten
subsidie 2005worden verzochtditzo
spoedig mogelijkaanonssecretariaat
temelden.meteenduidelijkomschre
ven plan en eenspecificatie van dete
maken kosten.
De voorjaarsvergadering staat ge
pland opwoensdag 23 maart aan
staandeinonsdorpshuis"DeLeeuw",
aanvang20.00uurprecies.Ukrijgtde
uitnodiging en de agenda per om
gaande toegezonden. Punten van
aandacht kunt udrieweken voor de
vergadering indienenaan ons secre
tariaat.

Bakkerij van het jaar 2004

Warme bakker voor ieder eetmoment

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

Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbewoners, wij, hetbestuur van deVereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde, wenst alle bewoners vanons dorp en omgeving een
goed 2005 enhopendathetvooronsalleneengoedjaargaat worden.

De laatste dagenvan2004
In 2004 zagenwe weer deprachtige
kerstboomuit hetDuitseHesel en hij
heeft de vele stormachtige winden
goed doorstaan.Een enkelezilveren
bolging ervandoor.Ookwaserweer
eenwinnaardiehetdichtstbijdejuiste
hoogte (7 meter 96cm) kwam.Hetis
gewordenWillyWiekel-Jager.Zijwas
met 7meter 83 cm.hetdichtstbij de
juistehoogte,proficiat Willy. Eenca
deaubon ter waarde van e 10 vrij te
besteden bij onzeAgrishop isinmid
dels aanhaar verzonden.
Het moet het bestuur van deVereni
ging Dorpsbelangen Garmerwolde
vanhet hartdateropoudejaarsavond
wederom enkeleliedenwarendiehet
nodigvonden om andermans eigen
dom tevernielingen,oa.hetbushokje
Rijksweg,een muurtje,elektronische
apparatuur,verkeersbordenenz.enz.
Ditstuitonserg tegendebarst temeer
datwij insamenwerking met Stichting
HetVuuren Stichting Dorpshuisdach
tendat wemetelkaar ereen aardig
feest van hebben gemaakt, die nota
bene financieel ooknog werd gedra
gendoorgemeenteTenBoer(zieook
het artikel vandebuurtagent).
Om toch meteen positiefverhaal afte
sluiten.de Plaatseli,!<eCommissieKerk
Garmerwolde heeft gemeend om
2004 aftesluiten methet luiden van
deklok indekerkvan Garmerwolde.
Aan deoproep door decommissie,
om het kloksmeren weer integaan
voeren kwam helaasgeen respons uit
het dorp. Toch isdeoommissie be
gonnen aan hetkloksmeren oompleet
methetaanbiedenvandetraditionele
borrel. De eerste klokgalmen waren
nog maarnet over hetdorp uitgestort

TruusTop

schoven en kan Aljewatpolitiekge
tinteopmerkingen kwijtmet een bij
passendliedje.Lief en leed van het
verleden jaar passeren derevuein
het op rijmgezet verhaal door Tbo
masvaer en Pieternel. (RoelfJansen
en Roelie Dijkema)Dezetraditie blijft
dankzijRoelie'sinspanningengeluk
kig inere. Natuurlijkdoen weweer
een duit inhetzakjemetdetombola
onder het genot vande"brandewiin
mit rezienen"-tractatie. De Boeten
baintjeshebben zichlatenverleiden
tot drie series korte optredens en
spelen hun laatste nummer tegen
middernacht. Daarna is er voor de
meestennog ruim tijdvooreen bab
bel en eenborrel bij Dora.

Nijjoarsverziede Tais'n
Opzaterdagochtend 8januari stond ereen rijtjewachtenden voorhet
huis van Roelf en Jannie Koopman. Er waren tevoren al een paar
stoelen neergezet en enkele dames kwamen met de thermos met
koffieaanzetten. Toen om 10 uurdedeur eindelijk open gingvlogen
allekaartjes innoodvaart dedeur uit.Alomhalfelfkeerde derustweer
inhuize Koopman. Op 2kaartjesnawas toen alles verkocht.Hetgekke
dit jaar was datJannie,diealtijdindekeuken detelefoon bedient,dit
jaargeen enkel telefoontjeheeft gehad endater geen "nee"verkocht
hoefde te worden.

Tegen achten loopt caféMolenzicht
gezellig vol met volkvanalle leeftij
den. Voorzittervan Dorpsbelangen,
Korvan zanten Jzn.opentdeavond
en noemt enkelebijzondereen tradi·
tionelegebeurtenissen vanhet ve:
ledenjaar.Hijbliktvooruit,metname
ophetgrotefeest datinmei20050p
derol staat. De Boelenbainqestra
den inoktober ook al inons dorp op
en hebben naar eigen zeggen een
speciale band met Thesinge. Dat
bevaltons prima wantdedame en 2
herenzingenenmusicerenheelgoed.
Bovendien weetAlje van Bolhuisde
liedjesaan elkaartepraten en heeft
ook aardig contact metdezaal. Hal
verwege deavond isburgemeester
Pot met haar echtgenoot aange-
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Verkiezing collega van het jaar 2004; regiopolitie Groningen
Op maandag, 10januari 2005werddenieuwjaarsreceptiegehoudenvoor leden van regiopolitieGroningenin"DeOosterpoort".Tijdens deze
receptiewerd door dekorpschef O. Droseen toespraak gehoudenwaarin deresultatenvan hetafgelopen jaar en dedoelstelling voor het
nieuwejaarwerdenbelicht.Aansluitendhieropvondvoorhet zesdeachtereenvolgendejaardeverkiezingvande"collegavanhetjaar" plaats.

Hetthema voorditjaarluidde '"klant
gerichtheid-.Voor dezeverkiezing
waren zevenmedewerkers vanhet
regiokorps genomineerd. waaron
derik, Willi Joop. Ikwoon met mijn
vrouw Ellen endekinderen Liza.9
jaaren Wendy,6jaar,aan deDorps
weg 14 teGarmerwolde. Ik begon
mijnloopbaanbijdepolitiein1979.
Na 4 jaar aan bureau Warmoes
straattehebben gediend,keerdeik
in 1984 terug naar mijn roots en
ging aan deslagbij degemeente
politieGroningen. In 1989 maakte
ikeen 4jaar durend uitstapjenaar
hetpolitiekorps Delfzijl om in1993
terug te keren naar het Groninger
korps. Sinds juni 2002 ben ik als
analistwerkzaam bijdeDivisieRe
gionaleRecherche.Eenfunctiedie
mij ophet lijf isgeschreven.
Op die dag, maandag 10 januari
2005 dus,werd ik,samenmet mijn

vrouw EllenendekinderenLiza en
Wendy,om 13.45uurverwachlin de
glazenzaal voor een informeel sa
menzijn met dekorpsleiding ende
andere genomineerden. Aldaar
werdonderhetgenotvan koffie met
gebak door de korpschef aan de
genomineerden de oorkondes uit
gereikt. Om14.30 uur werd degrote
zaal opengesteldvoor degenodig
den. Tijdens depresentatievan de
verkiezing werddoor dekorpschef
aan de genomineerden de "Cen
taur" uitgereikt.Ditis een bronzen
beeldje op een stenen voet, met
bijbehorend reversspeld.Vervolgens
werd van elke genomineerde een
kort filmpje getoond, waarin een
beeld werd geschetst van de per
soon en zijn werkzaamheden. Uit
eindelijkwerd Harrie Oostra, buurt
agentteZuidhorn,gekozen tot"col
legavan het jaar2004".

Wi/liJoop (tweedevan links)tijdens de verkiezing. (Foto:Ellen Joop)

Voor mij was het een enorme eer functie bijdraagt aan uw en onze
genomineerd te zijn uit een korps veiligheid.
met 1600 leden, waarin ieder op
zijn/haarmanier en vanuitzijn/haar Wil/iJoop

"Prettige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar"

Uitslag Kerstpuzzel

Aan ~e bewoners van het ~orp Gannerwol~e

Uwbuurtagent,
S.Dijksterhuis.

dewachtkamerbijdedokteruitvoe
rig over een bepaalde vernieling,
inclusiefdedaders,werd gesproken.
Ik heb dan ook een dringend ver
zoek.Alsuwatgezienheeft,laathet
mij a.u.b. weten. Uw naam of uw
gegevenskomen alsudatwenstniet
ineeneventueel proces-verbaal.U
kunt uw informatie anoniem bij mij
kwi~.

Als u informatie heeft bel dan het
politiebureau Uithuizen 050
5872400 en laat daar voor mij uw
boodschapachter.Ookkuntumijper
e-mail een berichtjesturen:
simon.dIlstOO1t.is@grorirgen.pjtie.n
Met elkaar moeten we deze zaak
toch kunnenoplossen.

Kortnaoud en nieuw 2004-2005 werdikalsbuurtagentgeconfronteerdmet
verschillendevernielingeninhetdorpGarmerwolde.Een aantalvernielingen
wil ik unoemen:
• vernielingvaneen hekwerk;
• vernielingvaneen lichtbak;
• verschillendevernielingenaan tuinen;
• vernielingvan een bestelauto;
• vernielingvan een band van een personenauto;
• vernielingvantwee muurtjes;
• vernieling vaneen bushalle;
• vernieling vanverkeersborden.

Noggeenjaar geleden werdgevierd
dat de jeugd van Garmerwolde de
Gemeentelijke aanmoedigingsprijs
won.En datzekernietvoorniets.Het
isergjammerdan eenkleingroepje
jeugd uit Garmerwolde een spoor
van vernielingendoorhetdorpheeft
getrokken.
Uiteraardstel jeals buurtagent een
onderzoekin. Ikhebreedsmetveel
mensen gesproken. Vaak hebben
deze mensen informatie"vanhoren
zeggen". Een enkeling heeft wat
duidelijke aanwijzingen. Ikwilgraag
deze vernielingen oplossen en zor
gendatdebenadeelden schadeloos
gesteld zullen worden.Ikhebdaarbij
dehulpvanualsinwoners vanGar
merwolde nodig. Mijnovertuiging is
dat er inwoners zijn die wat gezien
hebben. Sterker nog, ik weet dat in

Na de rubberdop, nu de "Speed
blocker". (Foto:Wo/terKarsijns)

TonHeuvelmans

klereherrie), de trillingen zijn veel
ergergeworden.Hoewel indebege
leidendefoldergeduldigwordtuitge
legd datdeautomobilist hinder on
dervindtenduszalafremmen,ishet
tegendeel het geval. Ook nu is het
zware verkeer de boosdoener. In
middelshebben aanliggende wonin
gen alschadeopgelopen.De betrok
ken bewoners hebben een veront
ruste brief naar de gemeente ge·
schreven enzijn inmiddels uitgeno
digd vooreenhoorzitting ophet ge
meentehuis. Waarover later meer.

Door de nieuw aangebrachte mat
('Speedblocker') isalle ellendemini
maalvertienvoudigd.Nietalleeniser
nu ookgeluidsoverlast bijgekomen
(hetding maaktbijhetpasseren een

Drempelellende
Op 14december liet de gemeente
Ten Boer eenrubbermat leggenop
deplaatsvan eenvanderubberdop
pen halverwege deG.N. Schutter
Iaan in Thesinge. Deze rubberdop
zorgde,samen met zijn collegetien
meter verderop,algeruime tijdvoor
overlast door trillingen wanneer er
overheen geredenwerd.Hoewelde
doppen als verkeersremmend be
doeldwaren,was hetalsnel duidelijk
dat als je er maar hard genoeg
overheen reed, je als automobilist
geenlastondervond.Datgold voor
alvoorhetzware verkeer:hoezwaar
derdetrekker,vrachtwagen,oftruc
met oplegger was, des te minder
hinder. Maar voor deaanliggende
huizen was het omgekeerde het
geval. Doordemassa van hetzware
verkeer werden de trillingen ver
sterkt tot indehuizen.
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I.EVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

: 050 - 5496150
: 050 - 5496151
: info@vishandelsmit.nl

Telefoon
Fax
Email

VISHANDEL
.~~

Smit

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nlItadsweg63 TenBoer(OSO) 3021183

\\ O"oIINGlNIICHJl I'.G IIItf\M;UMoIokfRII

Voor de complete
woninginrichting f€~
zit u bij ons ,. ~ I

op de eerste rang ( '/<:
Bijons vindt utopmerkenophet gebiedvan: I \'\
gordij nen. laminaat.bin ne n- en bu itenzonwering ~t;;;l!

envloerbedekking!

JIIlIIi
.... de Ploeg

aupmg
rmtil·1
DlI!'.I~~

"'irIsette'

",.

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmfelefoon
050 5421890

24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Geve lreiniging
• Imp regneringen

pe:tf: KUIL
REIN/G/NGS SERV/CE

Oslo weg 126
9723exGron ingen
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 & Goed koop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Oo k voor reparatie s & upg radet

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur - Planken 
vloeren - Laminaat - Parket

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

050 · 5498416
www.nijdam.nl

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

• Zink
• Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - tel. 050-3010735
K. V.d. Veen - Kolham - tel. 0598·393504
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"Keet"opdesmidshoek. (Foto: Bertus Kol)

En dat maar voor een paar cent
Op dinsdag21decemberheeftDorpsbelangen Garmerwolde een gezellige
avondgeorganiseerd (en datwerdhet)voor de vrijwilligersuit Garmerwolde
e.o. InhetopeningswoordbedankteJosMocking demensenvoorhun inzet
in 2004 en hooptedat 2005ookweerzo mag worden. Want erstond nog
welwatophetlijstje.Daarnawerden dia'sgetoond van plekjes enhuizen in
Garmerwolde e.o. van verleden tot heden. Daarna was erveel tijd voor
gebabbel,een borreleneen hapje.Toen kwam denegotiant langs;ze was
niet duur. De negotie die ze te koop had, van mattenklopper totwollen
borstrok, voor eenpaarcent. Daarna werd ervrolijkoplosgeschoten met
dewindbuksen,onder begeleidingvan SV deBuurschutters. Er zaten best
goedeschutters tussen. Als dank kreeg men vanDorpsbelangennog een
glas(gevuldmetkersenbonbons)met het opschrift MOl (maarhopelijk wel
tot volgendjaar).

Sieb-Klaas Iwema

Oud en Nieuw Thesinge;
keet op snidsheek
Enkeledagen vooroudennieuw werd devraag gesteld: watgaan we
doen? AIsnel werdduidelijk datop stap gaan geen optie was endat
"Ons Trefpunt" misschienmaar eventjes bezocht zou worden (over
bij pa en moe opde bank zitten is niet eens gesproken). Dus moest
er ietsgeorganiseerd worden wat leuk, gezellig en ludiek was. Toen
van Koert een grotekeet geleend konworden washet plansnel rond :
dekeet gezellig inrichten,de nodige"levensmiddelen" aanschaffen
en een paar uur voor klokslag 12dat ding naar smidshoek loodsen
om vervolgens met z'n allen oud & nieuw te vieren.

Maar, dan moet hetnugaanvriezen. (Foto: Wo/terKarsijns)

Hetbestuurvan"DeScheuvel"

nauwgezetdeweersvoorspellingen
indegaten.Tot nu toe was devoor
spelling niet voldoende reden om
alvast tegaan pompen. Ook omdat
deijsbaangedraineerd isenaan de
zijkanten het water vrij snel weer
wegsijpelt, hebben we als bestuur
besloten ompastegaan pompen als
ervoldoendevooruitzicht isopeen
langerevorstperiode.We houdenhet
indegaten en hopen netalsiedereen
dat we dit jaar weer opdeschaats
kunnen!

Wordt er nog geschaatst in Thesinge?
Het bestuur van ijsvereniging "De Scheuvel" in Thesinge krijgt de
laatste tijd regelmatig vragen overde ijsbaan: "Wanneer gaan jullie
debaan onder water zetten?" en "Waaromisdatnog nietgebeurd?"

Twee jaar geleden isdeijsbaan he
lemaaluitgevlakt. Voordietijdmoest
er erg veel water opgepompt wor
den, omdat het hoogteverschil tus
senhet voorste gedeelteenhetach
terstegedeelte bijna een halvemeter
bedroeg.Ditisnu nietmeer nodig. Er
hoeft nu maar weinigwater optotdat
debaan onderwater staat. Het voor
deel is dat een dunne laag water
sneller tot betrouwbaar en mooi ijs
leidt. Maar...dan moet hetwel gaan
vriezen. En ermoet uitzicht zijn op
een langere vorstperiode. Het be
stuur van de ijsvereniging houdt

nestoptezoeken,daarom werd de
keet eerstweer even geparkeerd bij
Ritsema opheterf, om geen over
last teveroorzaken.Met een tevre
den gevoel ging iedereen naarhuis.

SakeHeidema

Na het uitrusten werd het tijdvoor
het opruimen:smidshoekeen beet
jeaanvegenendekeetweer terug
brengen. Maar helaas, wie geen
kater had kreeg hem nu wel ,dekeet
was vernield. Bijna alle ruiten
(thermopane) en een paar stoelen
kapot. Gelukkig zijn dedaders be
kend en zij zullen hiervooropdraaien,
maar hetisjammerdathet zo moet.
Sommige jongensorganiseren met
oud &nieuw iets leuks,andere jon
gens zienoud & nieuw als een ge
legenheid om te slopen. Waarom
zelf geenfeest vieren?

Om 21 :00uurwerd afgesproken bij
Ritsema waar de keet 's middags
heen gezet was. Het viel nog niet
meeom hem toen weervan z'nplek
tekrijgen:meteen auto ervoor (Men
ko probeerdemet zijn VW Golf "de
kar" te trekken, well icht was een
Fordbeter geweest) enderest van
de organisatie erachter (gebroe
ders van der Woude,Jan vldVeen,
Henri Balkema en Henk van Zan
ten) lukte het niet. Gelukkig bracht
een trekker uitkomst. Zorond 22:00
uur was deze klusgeklaard en was
het tijd voor een beetje sinas. Met
muziek in de keet, een vuurkorfje
buiten en regelmatig een beetje
aanloop was het erg gezellig. Na
00:00 uur ontstond er helaas nog
bijnaruzie (jaloers?),maar na ver
trek van een aantal personen was
desfeer weeropentop.Tegeneen
uurtje of5:00 werd hettijd om ieders

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

Ru imte om te overleggen.
Ruimte om te genieten.----
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sanitair en verwarmin g
-#-............B..-U......RINGA

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

SOLITAIRE &GUIKEMA COIFRJRES - Ten Boer

HOF5TEDI-[-

G.N. Schut te r laan 28
9797 PC THESINGE
Telefoon 050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

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

Scott-USA
Be-One

Gazelle
Batavus

I @ Be lga Fietsen -·.,~·..~~~~·;;;'~l• 050-5422252

. Groningen -:::':';::

•
RtJluweg83
97 91 AB Ten Boer
(aSO) 302 1715
info@bluemule nl

Bij ons loop je binnen voor.....
• Ontwikkelen en drukken van ....enekeertje tot complete hUisstijl

• RUIme co llectie tamtl ,edrukwed:.

Cl TelCtteldruk, zwart." ,!- en ~~rkopleen van c.ts teeeoee lI;wahtelt

• Boeken, progr~mmaboelq~. gidsen,~lodieiten, f l ye~ etc

._ .......,_ J • VORMGEVING • DRUKKERIJ : UITGEVERIJ

- - --- - - - - - - --- - --- - - - -- -- ---- -------- .---- -- ---- ---- --~---- - ---- ---- .-

Eigenlijk te creatief en vee lz ijdig om op te noemen

Kom rrllS I.m g s~ E'f"n vriJb li jvE'nd adviE's .

Id~~n Wtwf SSE'/M kan~ M ;de PiJr6jrn vertrissend '....e rkrn

Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mou ntai nbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderf ietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeting

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkleding
Racekledin g
ATB-kleding

Fietsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Ki nderzitjes

Fiets dragers
Accessoires
Onderdeten

AGRISHOP
divers in groente n & fruit

Directe boerderijverkoop

• groenten &frllit@
• aardappe len
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462

Fax (050) 4042922
Goed en gezond van de boetengrond

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MDTDRHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bcvaq-lld - Ofl. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde
(050) 3021624

M m,. iu",',· Ritsema
Ó' b~/mtÎ"g(J"I'ifJbu,o J

Uw adres voors

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

C. N. Schurterlaan 46
9797 PC T hesinge
relefoon (050) 302 13 19
fax (050) 302 1I 82
mobiel 06 5 1533772

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven enparticulier handel In:
~ Peuet- en magazijnstellingen
~ Magazijnwagens
~ Pal/e/wagens
+ 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

7



(Ge)weidevogelbeheerder Pietvan Zanten uit Gannerwolde.
(Foto:Henk Remerie)

KortgeledenisGarmerwoldeeen verenigingrijkergeworden.Om iets
preciezer tezijn: op21december 2004is bij denotarisdeVereniging
voor agrarisch natuurbeheer "Ons Belang" opgericht. Deze vereni·
ging houdt zich bezig met vogels tellen, had ik gehoord, en Piet van
zanten zoudevoorzitterzijn. Redenen genoeg dusvoormij omeens
bij Piet langs te gaan voor een gezellig praatje endan ondertussen
te horen wat die verenigingprecies inhoudt.

Belang"

Watzijnnou precies weide-enak
kervogels?
Piet lijkt stomverbaasd overzoveel
onwetendheid. De meest bekende
soorten zijn: grutto's, tureluurs,
scholeksters,kieviten.Maarookde
veldleeuwerik en andere zangvo
gels horen erbij. En verdernogde
fazant, depatrijsen . . ..
Voor geïnteresseerden:binnenkort
(inhet voorjaar) zalerinHet Gewei
de Hof eenthema-avond over "Vo
gelsinjeomgeving"gehouden wor·
den,

Henk Vliem

ook meteenveel werkaan dewin
kel. Alle benodigde formulieren,
kaarten enzovoort moestenvoorde
kerstnog bijdeoverheidingeleverd
zijn.Ende vereniging moestoffideel
ook bestaan, vandaar dat ook de
notaris nog nodig was. Binnenkort
komterook een eigen logovoor de
vereniging:
Deoverheid is al een aantal jaren
bezigom haar natuurbeheerineen
brederkader teplaatsen dan alleen
beheer van natuurreservaten en
dergelijke, Dat komt de leefbaar
heidvanhetplattelandooktengoe
deen dat heeft weer eenpositieve
uitstraling naar de samenleving.
Verder blijkt uitonderzoek dat de
populatiesvan deweide-en akker
vogelsde laatste twintig jaardoor
allerleioorzaken achteruit isgegaan.
Metdeze aanpakverwachtmen dat
deze neergaande trend gestopt
wordt en dat hopelijk het aantal
weide-en akkervogelsweer zaltoe
nemen:

nesten dieerzijnookdaadwerkelijk
genoteerd worden (altijdnog mini
maal zo'n25 nesten per100 hecta
re). Voordie inspanningen steil de
overheid een bescheiden vergoe
ding ter beschikking. De nieuwe
vereniging telt nu al 23 leden, met
een gezamenlijk areaal van circa
800 hectare. Alle leden komen tot
nu toe uit Garmerwolde, Thesinge
of Ten Boer. Het vierhoofdige beo
stuurvandeverenigingbestaat uit
de heren Pieter Holtman, Richard
vanderVeen, JelleStienstraen Piet
van Zanten. Piet stelt nadrukkelijk
dat ook niet-agrariërs lid kunnen
worden van "Ons Belang". Graag
zelfs. Geïnteresseerden kunnen
contact met hem opnemen: post
adres stichting Het Geweide Hof,
Geweideweg 7,9798TA,Garmer
wolde, telefoon 050541609 1.

Hoe is datzogekomen?
Piet: "Voor weidegronden in na
tuurreservaten en beheersgebie
den bestond er al vele jaren zo'n
regeling. Dat isnudusuitgebreid. In
hetafgelopen najaar zijnerdoorde
dienst LandelijkGebied diversein
formatieochtenden gehouden.Naar
aanleiding daarvan hebben een
aantal Garmerwolders de koppen
bijelkaar gestoken en het initiatief
genomen om tot een vereniging te
komen. De overheid sluit dat soort
beheerscontracten namelijkalleen
maarafvoorarealen vanminstens
honderd hectare, en dat dan met
eenvoorzesjaar.Toenhetbesluit
voor het oprichten van de vereni·
gingeenmaal genomenwas,was er

beheersovereenkomst "nestbe·
scherming".De ledenzullen tijdens
het broedseizoen tellen hoeveel
nesten enbroedparen op hun lan
derijen aanwezigzijnen dienesten
natuurlijkook, voorzover mogelijk,
beschermen.Deplaats van de nes
ten moet opeen kaart ingetekend
worden.Het isde bedoeling datalle

"Ons

Pietsteektenthousiast van wal.Het
doel van de vereniging is:denatuur
om je heen beheren en dat dan
specifiek voor de populaties van
weide- enakkervogels. De vereni
ging heeft daarvoor met de over
heid (hetministerievanLandbouw,
Natuurbeheeren Visserij) een con
tract afgesloten, de zogenaamde

Sportclub
Garmerwolde
De Dames Conditie-Bewegings
Groep kan aanvullinggebruiken op
dinsdagavond van20.00-21.00 uur
inhet gymzaaltjevan Garrnerwolde,
Er isdeskundigeleiding.We zijnnu
nogmet acht damesingeschreven,
inleeftijdtussen 40en 60jaar. Jon
gerofouder isgeen bezwaar, ieder
doet mee naar eigeninzet. Eigenlijk
isons groepjeteklein om elkekeer
meteen leukaantal tezijn.Ben[eeen
beetje sportief en wil je weer wat
regelmatig opeen gezellige manier
aan jeconditiewerken en spieroe/e
ningen(bekken, buik,billen, schou
ders, neketc) doen,kom dan eerst
eensvrijblijvend eenkeermeedoen.
Zonodiginformatiebij Els Knol-Licht,
L. V.d.Veenslraat2, Garmerwolde,
5411 1490fels.luuk@worldonline.nl
ofbij EdWelling.
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Hallo allemaal! Kleurwedstrijd Agrishop
Eerst wil ik iedereen natuurlijk een heel gelukkig 2005 wensen.
Daarnaast wil ikallebaasjes veelwandelmotivatiewensen enalmijn
vriendjes veel wandelplezier in het nieuwe jaar!! Ik hoop dat we
elkaar vaak tegen mogen komen en dan lekker kunnen spelen en
rennen!

Allekinderen hebbenhun bestgedaan eriets leuksvantemaken.Zelfs
dehelekleintjes zijn ervaakalingeslaagd omdeverschillendevakjes
eenapartekleurtegeven. Klasse!

DekerstkleurwedstrijdbijdeAgrishopheeftdriewinnaarsopgeleverd.
lim 3 jaar:
Joeki Bijkerk, Bakkerstraat 2,Thesinge
4 en5 jaar:
EliaKrol, G.N. SchuIlerlaan 26,Thesinge
6 jaar en ouder:
JoëlUbels, L. vander Veenstraat4, Garmerwolde

Het weer zit niet altijd mee. Door de stormin december heeft men
een vertraging opgelopen van ongeveer 14dagen. Een aluminium
afdekdak is, ondanks dathetgoed was vastgesjord, gaan trillen en
verschuiven met als gevolg dat het onder in het nitrificatiebassin
is terecht gekomen, op de beluchtingstrengen met schotels. 20%
van hetdaken 35%vande strengen en de schotels zijn kapot. Nu
maar hopen dat de fabriekanten nog wat van dit specifieke mate
riaal op zolder hebben liggen.

Sieb-KlaasIwema

opmeteen rubberen manchet. Dan
spuit men ereensoort hars / twee
componentenlijm in. Als het hars
vochttegenkomt vindtereenreac
tieplaats enwordt hethard. Het is
monnikenwerk;meteenhaarscheur
tjevanongeveer 2meteris menal
gauw2uurzoet. Eén vande buffer
tanks isookopnieuw geverfdenook
van binnen van een nieuw laagje
voorzien.
Meniszelfs alomhetgebouw aan
het betraten. Men isook weer aan
het heien geweest; eris een dam
wandindegrond getrild. Wat daar
komt weet ik nog niet, maar het
antwoord zal zeker volgen
En ja het is haast niet Ie geloven
maar men heeft het ook al over
proefdraaien.Wellicht datikdaarde
volgende keer ookover kanvertel
len.

Stormacótigeontwikkelingen
!Jijde zuivering

Ook zijn detanks om hetwater iets
tekoelengeïnstalleerd. Het is een
soorl voorkoeler;het warmerewa
terstroomt doormiddel van buizen
door een tank gevuld met koud
water. Inmiddels is men bezig het
derde nabezinkbassin Ie renove
ren; er komt in het midden een
mooie aluminium kegel enderand
wordt verbreed met een aluminium
strip.Ookisereenbedrijfbezig om
dehaarscheurtjes indebassinste
dichten. Men boort schuin in een
scheur, plaatser een soort ventiel

Inhet controlegebouw is menbe
hoorlijk opgeschoten. De jongens
van het installatiebedrijf zijn druk
bezig om dekabelstecoderenenze
danaan tesluitenopdebesturings
paneelwand en andere installaties
inenbijdebassins.Decalamiteiten
doucheisook geïnstalleerd.

Dikkepootvan Yuri.

glasplaat! Devoorstegingtoenver
der weg, dus toen ik samen met
Ellekeweerverder lopen. Mijnbaas
jesverteldenmij dat heteen draai
deuris.Ikvind het maareenvreemd
ding, waar je alleen maar koppijn
vanoverhoudt!Maar eenmaal bin
nen, kon ik mijn lol niet op! We
gingeneenkeertjebinnen trainen,
datwas erg leuk!Wemoesten ver
schillendeoefeningen doenendat
ging allemaal best goed. Toen ik
naar mijn plaats werd gestuurd
(waar mijn riem lag) moest ikgaan
liggen van Elleke. Zij moest dan
uiteindelijknaarmij toekomen.Maar
ikvond dat zielig voor haar,dus ik
pakte de riem in mijn bek en ben
maar naar haar toegekomen. Ie
dereen moest heel erg lachen en
vond mijn actie heel lief, maarhet
was geloof iknietdebedoeling.Die
dag ging verder heel goed, want ik
ben ook nog meegeweest naareen
winkel indestad. Ikvondhetalmet
al erg druk, maar ben wel braaf
geweest.

Twee wekenlatermoest ikexamen
doen van de gedrag- en gehoor
zaamheidscursus die we gevolgd
hadden. Ikmoest alseerstevande
groep. Maar eerlijkgezegd had ik
niet zo heelveelzinen snapteikniet
goedwat Ellekesteedsbedoelde.Ik
heb wel mijnbest gedaan, maar ik
bennietgeslaagd.Erzijnmaartwee
honden va n mijn groep geslaagd,
terwijlwemetz'ntienenwaren! Dus
datvieleigenlijkwelmee!Ikvind het
nog wel steedsheel leuk om naar
schooltegaan,dusEllekegaatnog
eenkeerdezecursusmetmijdoen.
Misschien dat het deze keer beter
gaat!Inde volgende column vanmij
leest u misschien wel wat resulta
ten!!! Tot dan!

De jaarwisseling was voor mij de
tweedekeer. Ikweet niet veelmeer
van mijn eerstejaarwisseling, om
datiktoennogmaar2,5maandoud
was. Er was toengeloof ikwel wat
geknal, maar veel wist ik er niet
meer van. Dit jaar was erook best
veel geknal enlawaai , maar ikheb
me er nietsvan aangetrokken. En
het is ook allemaal vanzelf weer
overgegaan. Ik vind het niet echt
bijzonder eerlijkgezegd.

Ik heb het vorige jaar best leuk
afgesloten vond ik zelf. Ik heb het
best druk gehad. Eerste kerstdag
beniksamenmet Floris(ennatuur
lijk mijnbaasjes) opvisitegeweest
bij Elleke.Datwaswel leuk,omdat
daarallemaal nieuwe geurtjeszijn.
Ik bendus tijdenshet uitlatenveel
onrustiger dan in Garmerwolde, ik
mag natuurli jkhelemaalnietsmis
sen ITweedekerstdag was ookbest
gezellig, maar niet zo heel ergbij
zonder voor mij. We waren toen
gewoon weer thuis endaarwaren
dus ook denormalegeurtjesweer.

De maanddecember wasvoormij
eendrukke maand.Inhetbeginheb
iksamen metEllekeen mijnklasge
nootjeseen demonstratiegegeven
vanmijn tot dantoe geleerdekun
sten tijdensdecursus. Dedemon
stratie was in MartiniPlaza, in de
stad.Ikwas eigenlijk nog nooitinde
stad geweest en vond het in het
begin wel even druk. Toen we bij
MartiniPlaza waren, moesten we
door eenhele vreemdedeur lopen.
Ikging erin en dacht dat ik in een
keerdoor konlopen,maartoenliep
ik heelhardmet mijnkop tegende
deur. Bleek datereen glazen plaat
voor zat! Dathad iknietgezien.Dus
toenbenik maar rustig stil blijven
staan. Na een poosje kreeg ik in
eens een drukker tegen mijnach
terwerk aan, dat was een andere
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Kinder-schilderfeest
Ukunt vanaf vandaag bij deDeco Home in Bedum, terecht voor een
super origineel kinderschilderfeest voor jongens en meisjes vanaf
617 jaar. Spiegels of ridderschildjes beschilderenonder begeleiding
van een professional.

Kinder{stroo)feestjes
Maak jeeigen hooi ofstro figuur, voor kinderen vanaf 8jaar.
Kosten: € 5..perkind Inclusief materiaal, chips endrinken.

Marga. BoswijkPoppen enBeestenstee
Thesingerlaan 2, 9797TE Thesinge, tel: 050·3022030.
Cornellboswijk@wanadoo.nl

Helkinderschilderfeest,iseenuniek
feestvoorkinderen vanaf 617jaartot
enmet 12 jaar. De feestjes vinden
plaats in de Deco Home van Dhr.
Buenekeraan destationsweg inBe·
dum.
Allereerst wordter aandekinderen
een algemeen verhaal verteldover
verf, detechniek van het verven en
kleuren. Samen met de kinderen
wordt een kleurenpalet gemaakt,
zodat dekinderen inzicht krijgen in
hetmengenvankJeuren.Vervolgens
krijgendejongenseen houten schild
ende meisjeseen spiegel.Demodel·
len zijn al voorbewerkt met grond·
verf.De spiegels en schildjes mogen
dekinderenzelfbeschilderen.
Er zijn velevoorbeelden en slablo
nen aanwezig.Natuurlijkkrijgen alle
kinderen ietslekkerseneen glaasje
drinken.Ook kunnen tijdensdepau-

ze cadeautjes worden uitgepakt.
Het feestjeduurt circa twee uur.
De kostenbedragen €8,50perkind
(inclusiefdrinken,lekkers,materiaal,
begeleiding en uitnodigingen).

Bueneker: Iklaatdeorganisatieover
aandeKleine Keizer,waar menhet
feest kan boeken. De begeleiding
vandefeestjesverzorg ikzelf.Hetlijkt
me leukom eenstukkennisaan de
kinderenovertedragen,perslotvan
rekeningben ik naast eigenaarvan
een zaak ook nogsteeds schilder.
Wiltumeer informatie overditfeestje
ofwilt u boeken belt u dan met de
Kleine Keizer in Bedum, telefoon
nummer: 050·3010454 of kijk op
www.dekJeinekeizer.com.

Johan Bueneker

Kinder{bloem)feestjes Teken- en Schildercursus
Bij bloemenatelier La Bloem in Thesinge is het mogelijk om een
werkstuk te maken van natuurlijke materialen eneventueel bloemen
als onderdeel van een kinderfeestje.

Zoals vermeld indeGarmer &Thesinger Express van december 2004
wil ik in februari een cursus tekenen/schilderen starten, in het
Trefpunt teThesinge. Wilje graag tekenen, schilderen maar denk je
vaak; dat wordt niets, hoe te beginnen, met welk materiaal, welke
kleur, hoe krijg ik die kleur, of heb je al wel enige ervaring met
houtskool, verf, kleur maar vind je het leuk om toch nog enige
aanwijzingen te krijgen, kom dan naar hetTrefpunt!

Ik bedenk elke keer iets anders, at
hankelijkvan hetseizoen en inspelend
opbelangrijkefeestdagen.Injanuari
/februariga ikb.vmetdekinderenvan
5, Gen 7 jaar een smultasje maken
voor devogels en voor de 8·plussers
een voederhoed voor devogels.
Meestalhanteeriktwee leeftijdsgroe·
penendat zijnde5,Gen7jarigenen
een groep van deB-plussers,
GroepenmoetenminimaaluitGkin
deren bestaanen maximaaluit tO.
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DekostenzijneGinclusiefmaterialen.
eendiplomaaljeen een glasümona
de. Het duurt meestal zo'n 1Y2uur,
maar dat isafhankelijkvandegroep.
Willeke Huistra, Luddestraat 11,
9797PM Thesinge,Tel .050·3021984
Email:labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl.f()

~ la 800Mt
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In deze lessen wil ik de volgende
dingen doen (mede afhankelijkvan
dewensen vandecursisten) :
Tekenen methoutskool,potlood,kri~
. stilleven, model portret, model fi·
guur. fantasie, landschap,dieren.
Schilderen met acryl/gouache· de
basis van het mengen • stilleven,
model, fantasie nav, een gedichtof
verhaal, familieportret, dieren.
Als deweergoden metons zijn,wilik
ookeenaantalkeren buitentekenen,
dat zal dan echter op een ander
tijdstip zijn.

Tijdstip:
Donderdagavond van 20.00· 22.00
uur, eerste les10 februari.Kosten:
101essenvoorel 00,inclusiefmate
riaal,koffie/thee.
Woensdagmiddag, kindercursus,
van 15.00· 16.30 uur, eerste les 9
februari.Kosten:5lessen voor€ 35,
inclusiefmateriaal,sap.

Mochten er nogvragen zijn,
bel of kom langs;ChristaZentveld,
Bovenrijgerweg 12Thesinge
tel; 050·5890475. Tot Ziens!



AI deze adverteerders helpen mee aan het voortbestaan van de G&T!

1"-""QmCTG 'CI'II'I9"ft
w.r>k~C$lltvn Le~",

~ csc -64 '-4 ~ 87

g erij ter Vee,

Goederen gebracht in de
L. v.d . Veenstraa t 3
Ga rmerwolde (050-5413045)
worden vri jdagavond thu is
gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

Beleef de wereld ........,
onderwaler mei
duikschool i'.lL)1

.; ~ .. -··'S
........

Van Inlroduclieduik
lol Divemasler
• Duikople id ing
• Duikrei zen
• Verhuur du ikmateriaal
• Video & Fotografie
Bel voor meer informatie!
(050) 5417941

• Grasdijkweg 3
• 9798TC Garmerwolde
• info@aquadonna.nl
• www.aquadonna.nl

BINNEN
ATELIER & TH E ESCHENKERIJ

• ZUDES CHIL DERIJEN •

• PAPIERCOLLA GES •

• KUNSTKAARTE N •

• REL A T IEG ES C HEN K EN O P MAAT ·

ko ff ie + t h ece- mei gebak u h: e ig en k euke n

Agn e s G ermer aad -Drenth

Kerkstraat ga
9797 PO Thesinge
tel: 06 - 250 510 Sol

V1lIn 13~11 u :
di. wo, do en 1ste weekend v.d. maand
.n op afspraak

LANDBOUW

MECHANISATIEBEDRIJF

~udman
Thesinge

•Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
' Onderhoud van uw
machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

Oliebollen

Lekker de lekkerste !
-------~.~,-------

~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

Kapelslraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

Salon
Syrnone
O ttevangers
schoonheiddsspecialiste
pedicure, manicure '
visagiste ...

voorafspraken: ~

050 - 5424948 '
) .{ ;-:

Sloep 37
9732 CB Groningen -

, "

Ud ANBOS en ProVoet. "
Gediplomeerd pedicure. , '
Voetverzorging diabeticI. •

KleineDoerak

. baby-en.
kinderkleding
van de bet ere

kwaliteit

Waar?
Winkelcentru -n Lewenborg

Tel. (0 5 0 ) 5 424519
WinkelcentrJm Faddepod

Tel. (05 0 ) 5793 111

Voor adverteren in de
Ganner & Thesinger Express
kunt u contact opnemen met:
Henk Vliem (050) 5416341

11



Feestweek 2005 in Thesinge Voorbereidingen Feestweek
Voor het middeleeuwen feest indeeersteweek vanmei 2005 zijner
al de nodige voorbereidingen. Kinderen en natuurlijk ook "grote"
mensen "mogen"zich verkleden als ridder, jonkvrouw, koningin, nar,
kwakzalver,draak. schildknaap,prins,monnik, edelvrouw, ....
Voor aldeze kostuums kun jenu algaan verzamelenvan alleswat je
vindt. bewaart ofwat andersindevuilnisbakzoubelanden.Hieronder
eenlijstjemetwat hints;
oudekleren (diejemagverknippen),lapjesstof,wol,oude tafelkleden,
gordijnen, lappen leer, jute, ....
kralen,knopen,gekleurde linten,(glimmende) sjaal~es, riemen,veren,

rollenvankeukerVIoiletpapier,plasticdekselsendekselsvanOam)potten.
flessendoppen,snoepverpakking, folie, noppenfolie, watten, ....
karton, vloeipapier, crêpepapier, ....
touw, ijzerdraad. ver!hout, spijkers, schroeven, ....
Mocht jethuisweinigruimtehebbenom tebewaren,kanhetookterecht
opde Bovenrijgerweg 12bij Christa en Wim, 050-5890475.
Alvast bedankt en tot ziensindemiddeleeuwen!

Tot ziensbij La Bloem

Vrijdag 4 febr16.00-20.00
Zaterag 5 febr 11.00-17.00

Menco vanderBerg

WillekeHulstra.Luddestraat 11.
9797PMThesinge
Tel. 050 3021 984
Email:labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

ChristaZentveld

Open huis bij
La Bloem

Hetnieuwe voorjaarsprogramma is
weer uil! Allecursisten,a.scursisten
enanderebelangstellenden nodigik
vanharteuit om een kijkjetekomen
nemen. De voorbeelden staan zo
veelmogelijk klaar.zodat jejegelijk
kunt opgevenof iniedergeval een
indrukkrijgtvanhetaanbod voorjaar
2005.
Ook heb ikdeze dag curiosa, glas
werk, aardewerken potten.
Verder bakken/potten met hyadn
ten.naressen enandere bolplanten.

ën genoeg dus. Lijkt het je leuk om
mee tewerken neemdancontactop
met één vande genoemde contact
personen.Spedaalvoor deinvulling
van 5meizoekenwenog een aantal
mensen die de coördinatie op zich
willen nemen.

GARMERWOU}E
q; (050) 5424962

b.g.g, 06-20 188706

Veeservice
R" van der Woude

Klau wverzorg ing
Die/geneesmiddelen
en -benodigdheden

berustbij eengrotecommissie. Con
tactpersoon is Marinus Vermue
(Schutterlaan 18).

DeIocatievooralleactiviteitenzaJinde
buurtvandekloosterkerkzijn.Omdat
eententtochwelergduuris,wordtnu
gekeken naareen ruim overdekt po
dium alsalternatief.Luit,AlexenJelle
onderzoeken dil.

Er zijn tijdens de bijeenkomst nog
diverse ideeën geopperd.Onder an
dere:riddergevechten,dorpsomroe
per, een pottenbakker die bijvoor
beeldmiddeleeuwse bierpullen bakt
(endie dantevens gebruikt kunnen
wordenwaarvoor ze gemaakt zijn).
heksenwaag, schavot, veel middel
eeuwse muzieken zang.al dan niet
doormensenuithetdorp tengehore
gebracht.middeleeuwsemodeshow,
boogschieten.valkenier,betalen met
eenmiddeleeuwsbetaalmiddel.Idee-

De witgoed
efektro specialist"

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers.

koelkasten.diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

(zie hieronder). 's Avonds is ereen
(tweede) optreden van WWK.
Woensdag 4 meiwordt op een spe
dale manier aandacht besteed aan
de dodenherdenking. Contactper
soon isPeter Heiderna.
Donderdag 5 mei isbevrijdingsdag
en Hemelvaart.Voor overdag isnog
geencontactpersoonenooknog geen
concreet programma. Wel zijnerdi
verse ideeën (ziehieronder)
De avond begint voor de jeugd mef
een fakkeloptocht. Vanaf 22:00 uur
zijndeouderen aandebeurtvooreen
middeleeuwse griezeltocht. In kleine
groepjeswordtvertrokkenvanuitde
dorpskern en loopt men vervolgens
verder achter de huizen op De Dijk!
Singel omopgepastwijze ergens te
eindigen......Deorganisatieis inhan
denvandebewonersvanDeDijken
Singel. Rudy Noorderbos en Peter
Heidema zijn contactpersoon.
Opvrijdag6meiwordtdefeestweek
op gepaste wijzeafgeslotenmeteen
middeleeuwse barbecue. Contact
persoonisA~en Leijsenaar.de orga
nisatie berust bij deKerkstraat.

Jeugdprogramma
Voor de jeugd is er een spedaal
programma.DatbegntaJopdewoens
dagmiddag vóór de feestweek met
het maken van middeleeuwse k1e
dinglridderbenodigdheden etc.Dins
dagmiddag 3 mei worden middel
eeuwse verhalen verteld en zijn er
spelen voor zowel de jonge als de
oude jeugd. De activiteiten voor de
jeugd worden op donderdagavond
afgesloten met en fakkeltocht. De
organisatie van dejeugd activiteiten

Voor cadeaus,
huishoudelijke artike
len en kleine afdeling

speelgoed.

CAIE
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Het programma ziet er (voorlo
pig) als volgt uit:

zaterdag 30 april wordt ingevuld
doorhet oranjecomité
Zondag 1mei zal 's middags inhet
teken staan van de middeleeuwse
muziek.Onderanderetreedt het vo
caal ensembleLuytceelsop en zullen
middeleeuwse verhalen verteldwor
den.Contactpersoon enorganisator
isRudy Bremer.
Maandag 2meiheeftnoggeeninvul
ling. Mogelijk geeft WWK's avonds
een voorstelling.Dinsdag 3mei is's
middagsbestemd voor de kinderen

Op13 december iseen eerstevoor
lichtingsavond georganiseerd door
dorpsbelangen om enkele ideeën
voor te leggen en de stemming te
peilen. Op deze avond waren 30
mensen afgekomen. Wasvoor de
pauzedestemming nog eenbee~e

afwachtend, na de pauze werd die
enthousiaster.Eenmoeilijkpuntwas
devraag wel of geen tent. Een tent
kost veelgelden ismaarvoorenkele
activiteiten echt noodzakelijk, maar
aandeandere kant watiseen feest
weekzondercentraalpunt.Een aan
tal mensenheeftzich dieavondop
geworpenom een idee verder uit te
zoeken.
Op maandag 17 januari werd de
tweede voorlichtingsavond gehou
den. Ook nuweer waren er30men
sen.Doordemensen diezich vorige
vergadering aangeboden hadden
ome.e.a.uit tezoeken isveel werk
verzet en er zijn veel leuke ideeën
naar voren gekomen.

Elke vijf jaarorganiseert Thesinge een feestweek. In2005 ishet weer
zover. Het thema voor die feestweek is de middeleeuwen of het
klooster. En ditalles natuurlijk indemeest ruime zin. Hieronder staat
een verslag van destand van zaken tot nu toe.
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BIOLOGISCH DYNAMISCH

Tja, je wordteen dagje ouder en ik moet helaas bekennen niet
geheel zonder gebreken. Natuurlijk hebik de nodige beweging
met wat tennis enjoggen maar ik persoonlijk vind dat je er dan
niet bent!

sE

kend geworden door haar imitatie
vanJanisJoplininde soundmixshow.
Op het podiumwordt ze bijgestaan
door een stel door de wol geverfde
muzikanten.Gina'sBandofBluesis
een eigentijdse bluesband. Het re
pertoire bestaat o.a. uit eigen werk
gecombineerd metcovers,variërend
van stevigenummers,dynamische
bluesrock, afgewisseld met bloed
stollendmooieballades.Gina'sBlues
Band is een band die garant staat
voor een swingendeavond.
Plaats:
DorpshuisDeLeeuwteGarmerwol
de.Aanvang:20.30uur.Entree:€ 5

E

Zobenikviakennissen incontactgekomen metde
GROENE WEGslager. Biologisch dynamisch vlees
alszijndegezonde voeding.En ikmoettoegeven,
ikvoelmeerprima bij,ook al ishetmaarhetidee.
Ikraad het iederebewustevleeseter aan. Boven
dienstimuleerikzoooknog hetverbeterenvanhet
milieu. Bewusterword jewel opmijn leeftijd.

Lv
OP MIJN LEEFTIJD
WORDT JE BEWUSTER

'Swinging Garmerwolde' is een initiatief van een aantal Garmerwol
ders(Ed Welling,Ton Bouchier,Wietze Oosting,JanFlokstraenBert
Buringa) die wat klank en beweging in he1 dorp willen brengen. En
dat dan door het regelmatig organiseren van een Bluesavond of
Bluesmiddag. De aftrap was eind november vorig jaarin Dorpshuis
De Leeuw.

Swinging Garmerwolde;
blues in Garmerwolde

'SwingingGarmerwolde'organiseert
zaterdag 26februari wederom een
muzikaleavond.
Deze avond begint met een optre
den vande
Jazz- enBluesgroepDeMeurn
Een groep ambitieuze muzikanten
uit deeigen regio. Inhunthuisbasis
• dorpshuisDeMeurnteSintAnnen
• houden zij zichintensiefbezig met
deuitbreiding van hun repertoire.
Voor velenvanons geen onbeken
den!
Hiernavolgt eenspeciaal optreden
van Gina'sBand ofBlues
De zangeres, Gina de Boer, is beo

G&Tarchief: bedankje
Vorige maand heeftuw redactieeenpaar heeloude jaargangenvan
de G&Tontvangenvan een mevrouw die al vanaf destartvan deG
&Tabonnee is. Het betrof namelijkdejaargangen1975 en 1976.Dus
deeerste G&T's dieooit gemaaktzijn.Onzehartelijkedankhiervoor
aan mevrouw D. Kuipers uit Eelde. Onsarchiefis hierdoorcompleet
geworden.
Mocht u als trouwe lezer die al onze kranten bewaard heeft opeen
gegeven ogenbliktochbesluitenomdeoude G&T'sweg tedoen,dan
houdenwij onsgraag aanbevolen. Geefeveneenseintje. Wekomen
ze meteen ophalen.Want:eenextra exemplaarinons G&Tarchiefkan
nooit kwaad.

Oe redactie

De einduitslag van kaartclub"DeSoos" uit Garmerwolde luidt alsvolgt:
1. Riëltevan der Molen 60876
2. Jo Reinders 59675
3. Ellekevander Molen 591 35
4. Delta van derMolen 581 74
5.JannesRamaker 56388
6.Wilma Tammeling 52938
7. HenkVliem 52852
8. Janvander Molen 50163
9.Kees Wierenga 471 39
10.JokeVliem 42893
11. Albertvan Bruggen 17660
12. Ton Bouchier 16975
13. Geert Bouwman 16381

Kaartkampioen2004

Deklaverjasavond injanuari heeftdevolgendeuitslagopgeleverd:
1. RiëltevanderMolen 4966
2.JokeVliem 4828
3.HenkVliem 4690
4.Albertvan Bruggen 4607

Dinsdag 8 februari wordt er wederom gekaart in dorpshuis "De Leeuw;
aanvang20.00uur. Nieuwe leden zijnvanhartewelkom.

Vooralledeelnemerswaserweereenfijnevleesprijs.De jongstedeelneem
ster,Riëltevander Molen.gingermet debekervandoor. Ubegrijptdatniet
iedereeneven vaak heeftmeegedaan;Albert vanBruggen b.v.isnogmaar
net lid.
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Ds. Feike Volbeda. /Foro:Wolter Karsijns}

Een dominee
Na gedurende bijnaeen jaar op
uilleenbasiswerkzaam tezijnge
weest zal ds. Feike Volbeda op
zondag 6 februari officieel ver
bonden worden aan de Gerefor
meerdekerk van Ten Post en de
nieuw geformeerde Protestant
seGemeente in Garmerwolde en
Thesinge.Indevolgende bewer
king van twee artikelen (die eer
der hebben gestaan in hetkerk
blad Onderweg en op
www.thesinge.com)vindtumeer
informatie over denieuwe predi
kant en de intrededienst.

Per1maart2004 isDs.Feike Volbe
daaan deSOW-gemeenteGarmer
woldefThesinge verbonden. Voor
alsnogvooreen percentagevan 20%.
Samen metdeGereformeerdekerk
vanTenPost, welke ook 20%voor
haarrekening neemt,isds.Volbeda
vooreen 40% dienstverbandgede
tacheerdvanuitdeSOWgemeente
De Fontein teGroningen.In2005zal
ds. Volbeda voor minimaal 50%
worden beroepen.Deze constructie
heeft temaken met het feitdat pas
per 1-1-2005deregelingen van de
afzonderlijkeSOW kerken officieel
worden samengevoegd.Voorzowel
degemeentenalsvoor ds. Volbeda
is het beteromtot deze datumop
detacheringbasismetelkaarinzee te
gaan.

Wie is Feike Vo/beda ?
Ikbengeborenop12januari 1949te
Hollum(Ameland).Mijnvader isdaar
nadeoorlogbegonnenalsonderwij
zer. Ikben het tweede kind uit een
gezinmet uiteindelijk5kinderen. In
mijn kinderjarenheb ikdaarna nog
gewoond in Stavoren, Zwartsluis,
Ferwerd en tenslotteinSteenwijk.In
Ferwerdraakteikbevriend met een
boerenzoon. Wij woonden in een
rijtjeshuisen ukunt zich voorstellen
datikdus"altijd"opdeboerderijwas.
In Steenwijkkregenwe een zeilboot
(mijnvader zeildeinzijn jeugd altijd
opde Friese meren), die kwam te
liggenbij Giethoorn. Ikheb heelwat
afgezeild opdeBeulakker Wiede.
IkkwamviadeH.B.S.-AendeKweek
school vooronderwijzersbijdevoor
opleidingoudetalen aan deTheolo
gische Hogeschool inKampen. Na
mijn kandidaatsexamen theologie
werkteikindeeltijdinhetonderwijs.
Eerstalsleraargodsdienst en maat
schappijleerinUtrechtenvanaf 1982
als godsdienstleraar in Zwolle. In
augustus 1985ben ikuiteindelijkaf
gestudeerd in de theologie bij dr.
OkkeJager.1ijdensmijnstudie leer-
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de ik mijn vrouw - Marga Baas 
kennen, met wieik in 1981 ben ge
trouwd. Zij is in 1958 geboren in
Wehe den Hoorn enheeftvanafhaar
kleuterjaren in de stad Groningen
gewoond. We hebben twee kinde
ren: Wouter (1 5) en Maarten (13).
Van1986 -1990was ikals predikant
voor 75 procent verbonden aan de
Gereformeerde Kerkvan Lemmer.
Vanaf1990-2004 heb ik(samenmet
mijn vrouw) als S.O.w.-predikant
gewerkt in de wijken Vinkhuizen,
Pacdepoel, Selwerd enDeHeld. In
deze tijd hebbenwediverse fusiesen
samenwerkingsvormen meege
maakt
Omdat we het erg naar onze zin
hebben inGroningen hebben we in
1998een huisgekocht indenieuwe
wijk DeHeld. Daar wonen we -aan
de rand van destad -metveel plezier.
Onze jongensfietsen elke dag naar
het WesselGansfortCollege en zijn
-alszenietgeblesseerd zijnzaterdag
meestal te vinden op een voetbal
veld.Ze spelenbijLycurgus en ikmag
ze graag zien voetballen! Zelf pro
beer ik elke week een uurtje te
squashen. Daarnaast beniklidvan
"DeHarmonie",datiseen sociëteit in
het centrum van de stad waar ik
graagkom omtebiljarten.

Het werken inkleine plattelandsge
meente(n) is voor mij aantrekkelijk
om meerdere redenen. Het isgoed
mogelijk om alle leden te leren
(her)kennen. Dit mis ik in de stad.
Werken in een kleine gemeente is
overzichtelijker. In een kerkdienst
waarbijzo'n300 à400 mensen aan
wezig zijnis het moeilijkom elkge
zicht te herkennen. Het werken in
twéé plattelandsgemeenten kanvol
gens mij goed. Je kunt zaken als
(belijdenis) catechese combineren,
opéénzondag inbeide gemeenten
voorgaan (één preek). Zo kun je
vaker voorgaan in de eigen ge-

meente(n). Inhetverledenheb ikin
destad ook een tijdje intwee wijkge
meenten gewerkt. Mijn ervaring is
datdit-metenigeflexibiliteit van alle
betrokkenen- goed te doen is.
AImeerdan 10 maanden -detijdlijkt
weltevliegen -ben iknuaan hetwerk
inmijn nieuwegemeenten.Het eer
ste jaar-zo was deafspraakmet de
kerkenraden -zou vooralinhelleken
vankennismaking staan.Ikkan zeg
gen dat ik al heel wat mensen (per
soonlijk of in groepsverband) heb
ommoet. hoewel ik nog lang niet
iedereenken. Ik kan uook zeggen
dat ik tot nu toe overal van harte
welkom ben geheten! Ook aan het
voorgaanindedienstenbeleef ikveel
vreugde.

Opdelaatstegemeentevergaderin
gen is het definitieve groene licht
gegeven voorhetberoep. Ikbenblij
dathet werkpercentage zal worden
uitgebreidtot 2keer 30 procent. De
bedoeling isdatik op zondag 6 fe
bruari (danheeft als het goed isde
fusie tussen Thesinge en Garmer
wolde inmiddels zijn beslag gekre
gen) officieel intrede zal doen. Het
wordt eengezamenlijke dienst van
Ten Post en GarmerwoldefThesin
ge.Ikzalworden'bevestigd'doords.
Hans Katerberg uitBedum.Hij isde
afgelopen jarenconsulent geweest
inTen Post.Gezien degeografische
ligging,maar vooralom hetoecume
nische karakter van mijn werk tot
uiting telaten komenheb ikgekozen
voor de kerk in Garmerwolde. De
dienst zal om11.00uurbeginnenen
naafloop isergelegenheidvooreen
hapjeen eendrankjeindekerkinTen
Post.Ditsamenzijnzalom ongeveer
14.30 uurwordenbeslotenmeteen
middaggebed. Ik hoop datwe met
elkaareen gezegendedienst zullen
hebben ineen volle kerk!

ds.FeikeVolbeda

Eten in tJopje
Op vrijdag 25 februari a.s. kunt u
weeretenintJopje.Eenleuke gele
genheidom indeze donkere winter
maanden gezellig en ongedwongen
eenhapje teeten en dorpsgenoten
teontmoeten.
Claravan Zantenen Susande Smidt
koken voor u een viertal heerlijke,
wintersestoofpotten,dieuzelf mag
opscheppen van het buffet. Extra
opscheppen ofvan meerdere stoof
potten eten,hetisallemaalmogelijk.
Voor 17,50 euro en ukrijgt ook nog
een toeije na. U kunt binnenlopen
tussen 18 en 19uur,welgraag tevo
ren even reserveren.
Menu:
• Rundvleesindonker bier&winter
groenten
• Kipmet bleekselderij inroomsaus
• Cassoulet, varkensvlees in toma
tensaus en bonen
• Vismet roomkaas& prei
Geserveerd met aardappels, rijst,
rauwkost&stokbood met kruidenbo
ter.
Toeije:
• Warme kersen met roomijs en
wafeltje
Reserveren bij WIWI.jopje.nl
of tel. 3023045

Toneel
vereniging
V.I.O.D
Thesinge
De toneelvereniging V.I.O.O.
speelt dit jaardeklucht "Laive
Lena Hopsasa", geschreven
doorJoh.E.G.Ruiter.Hetiseen
stukwaarveelomgelachenkan
worden, dus wel de moeite
waardomhellekomen zien. De
opvoeringsdatazijn:5februari
(rookvrij), 12februari en 19 fe
bruari incafé Molenzicht, aan
vang 20.00 uur. Kaarten à e5
zijnverkrijgbaarbijR.Dijkema,
G.N. Schutterlaan 22, telefoon
050-3021305

RoelieDijkema
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Lageweg 13A
9797TAThesinge
OSO -5416272
wwwJomantico.nl

..Rijlessen voorkinderen en
volwassenen

..Pensionstalling

..Tevens terdekking:
de bewezen NRPS·rijpaard·

l
hengst Romantico endeuniek
goudgele ponyhengst (1.48m)
RomanticPopcornv.Romantico

I'runusstraat SI
wijk: Setwerd

Telefoon (050) 541 8468
A mbulant (050) 5736989

vervur jrde veeten kome n verder

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

(l) 050 • 5421615


TOMMY

Voor vakkundige behandeling

van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groot pakpersen,
Grondtransport,
Mestverspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N••;r.... tlU.n
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 15 35

OOSTERHOF B,V.

LAN DBOUWMECHANISATIEBEDRIJF

Nijv erheidsweg 5 T en Boer (CSO)30236 14

OOSTERHOf
Voor een compleet
programma tracto-
ren en machines

• CASE-lH . ALO. LELY
• HARDI . FELLA

• KVERNELAND . KONGSKILDE

• FRASl O . PEECON
• CLAAS . OVERUM

• PEGORARO . KEW. TORO
• SlIGA . HUSOVARNA

• MTD. GARDENA . BISON

• ZIRCON• CRAMER
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VAATSTRA B.V.
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VAATSTRA
dakbedekkingen B. \~

VAN DIJKEN
Autoschade

Ç)e·
;I ~'~
~ ,~. ~.""";,,,: •• _ .:i

'.
Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum

Tel. OSO - 3021796

OoglUerk
OP T ICIE N VAN ~leen's

5AKKEQIJ
H. Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• moderne contactlenssystemen • gediplomeerde ' peciaIisten

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

J\!\ etibe l",ake ... ij
& ...Iijk t-Iot,t V.O.F.

Talels op maal In Iedere houtsoort
(ook oud hout')

Tevens restauratie van Antieke meubefs.
's zaterdags geopend (10-17 uur),

of na afspraak

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T1050)5494580 · F1050) 5494571l

Sch.o~i,ma kerij
Sle'utelservice

.,.,/' '.i

Mièld'eljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

Ged iplomeerd
schoen hersteller
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Foto van de maand
Bennie, Fa/kerfen Michiel hebben oa. ramen gewassen voor giro555. (Foto: Willeke Huistra)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050·302 20 71
Eind·redactle:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 . 050-541 5335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 • 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde·050·5411 01 9
Rabobank Bedum-Deltzjl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.00 p.j.
Bij automatischeincasso € 10,40 p.j.
Poslabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.25
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.nel

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

• Henk Tammens wederom win
naar is geworden van de "Andries
Westra' bokaal?
• nestor Henk Bats derde werd?

Vrijdag 18 februari
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: to
neelavond voor 50+. Toneelvereni
ging VIODuitThesinge speelt "Laive
Lena,hopsasa'
Vrijdag 25februari
'tJopje Thesinge;Clara van Zanten
enSusandeSmidtkoken voor ueen
viertal heerlijke, winterse stoolpot
ten.Ukuntbinnenlopen tussen 18en
19 uur, wel graag tevoren even re
serveren. Kosten € 17.50.
zaterdag 19 februari
Molenzicht Thesinge; 20.00 uur:
VIOD speelt deklucht "Laive Lena
Hopsasa". Kaarten € 5.
zaterdag 26 fl!bruari
DeLeeuw,Garmerwolde;20.30uur:
SwingingGarmerwolde,m.m.v.Jazz
enBluesgroepDeMeul'nenGina's
Band ofBlues. Entree:€ 5.
Donderdag 24 februari
Kerkhörn,Garmerwolde;10.00uur:
130e Koffiemorgen

Agenda
Vrijdag 4 februari
LaBloem Luddestraat l 1Thesinge;
Van 16.00·20.00 uur: Open huis
zaterdag 5 februari
LaBloemLuddestraat 11 Thesinge;
Van11.00·17.00 uur: Openhuis
Zaterdag 5 februari
Molenzicht Thesinge; 20.00 uur:
VIOD speelt deklucht "Laive Lena
Hopsasa".Rookvrijeavond. Kaarten
€ 5.
Zondag 6 februari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA concert
Het Filofonisch Orkest o.l.v, Frans
Vuursteen, met Schubert, Mozart,
Weill , Brahms, Granados, Strauss
e.a.; Enlree€ 3,50,CJP/65+€2,50
(kinderentot 12jaargratis)
Zaterdag 12februari
Molenzicht Thesinge; 20.00 uur:
VIOD speelt de klucht "Laive Lena
Hopsasa". Kaarten € 5.
Zaterdag 12 februari
'tJopjeThesinge;20.30uur:Huiska·
mer concert, BLUEDEWIerseFolk.
Entree € 8.
Woensdag 16februari
Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol·
de; 20.00 uur: Jaarvergadering
NBvP, plus dia-lezinq over het ko
ninklijkhuis door mevr. Houwing
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Wist-u-dat • • •

Erediensten
SOW Gemeente
31 januari
Terviering van devereniging van de
Hervormde gemeente en Gerefor
meerde Kerk totdeProtestantse ge·
meentete GarmerwoldeenThesinge
zal er op maandag 31 januari een
bijeenkomstzijnindeGereformeerde
Kerk te Thesinge. De bijeenkomst
begintom 19.30 uur.Erzullen enkele
woordengesprokenworden,o.a.door
Alef Rutgers, voorzitter van de ker·
kenraad endeondertekening vande
aktezalplaatsvinden.Aansluitend is
ereenavondgebed,waarin zalvoor
gaan ds.Volbeda.Uwordtvanharte
ui1genodigdhierbij aanwezigtezijn.
6 februari
11 .00uur Garmerwolde,
ds. Katerberg, ds. Volbeda
(intrededienst)
13 februari
9.30 uurThesinge,
ds. Volbeda
20februari
10.00 uur Garmerwolde,
ds. Pieterman
27februari
11.00 uur Thesinge,
ds.Volbeda

Stoomfluitjes
Te Koop:
• Eendeneieren.v.d.Woude,taçe
weg 12
Aangeboden :
• Bomenzagen?JanVragen.Tel.
06·12154825 b.g.g. 050-5424962
Te koop:
• 2 vensterbankplanken (spaan
plaat),wit,lengte~ 250,b=38 en29
cm; e5 per stuk
• computermeubel met uitschuil
blad, paars, 80 (breedte) x50 x75
(hoogte) cm; e 10
• bureaublad 105 x175 cm, grijs
achtig, spaanplaat, dik 4cm;gratis
H.Vliem, tel. 050·5416341
Gezocht:
• Wij zoekenopkorte termijn een
zelfstandigeschoonmaakster (m/v)
voor 2à 3uur perweek. Kunjeons
helpen?Neem dan contact op met
Ton Ensing / Aly Pepping, tel. 050
3023429
Gevonden:
. InfietsenhokteGarmerwolde een
metalenolielampindenacht van30
december. Aftehalen bij Janneste
Veldt, Dorpsweg 6teGarmerwolde


