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De Til na verbouwing weer in optimale conditie
BurgemeesterHika Potverric!Jttie ofJenings!Jantle/ing

Donderdag 20 oktober werd deTil feestelijk heropend na een ingrijpende verbouwing. Na jaren van gepraat en politiek getouwtrek over
budgetten ennieuwbouwopties, gevolgd dooreen lange zomer van breken, bouwen en afwerken was hetnueindelijk zover. Voor dekinderen
van deTilwasheteen bijzonderedag. Jemaakt hetimmers nietdagelijks mee datdeburgemeester, dewethouder en Radio Noord jeschool
bezoeken.

meesterBen Bolt zijndirectiebureau
en administratie,werden gasten en
ouders ontvangen, hield het team
haar vergaderingen en lunchpau
zes, deed conciërge Frouk haar
werkzaamheden enhield jufGreet
Veenkamp lussendoorooknog haar
remedial teaching lessen.Geen ide
ale situatie dus. Na de verbouwing
ziet heterdanookheel andersuit. De
ruimte isintweeën gesplitst. Op de
plek waar vroeger de grote tafel
stond is nu een prachtige keuken
gekomen, compleet metahornkleu
rige kastjes en alle inbouwappara
luur. De halfopen keuken iszo inge
richtdatkinderen hier gezellig onder
begeleiding kunnen kokkerellen.

1

Wie nu door de voordeur naar bin
nen gaat, komt ineen fris geverfde
gang. Derommeligelossetafelsmet
computers (en hun spaghetti van
kabels) zijn vervangen door een keu
rige splinternieuwe computerhoek.
Een eindje verderop zijn de nietaltijd
evenfrisruikendevloertegeitjes inde
toiletten vervangen door een prach
tige kunstharsvloer. Om de hoek bij
detoilettenwastotvoordezomerhel
'zenuwcentrum' van de school. In
deze betrekkelijk kleine ruimte had

mer Teeningauit Sauwerd maakte
ervervolgens samen metdeplaatse
lijke onderaannemers Vaatstra en
Hofstede iets heel mooisvan.

genoeg.De Til ziet erna de verbou
wing weer pico bello uit. Door een
uitstekende samenwerking tussen
de school,dearchitect, degemeen
Ie,de uitvoerdersen veleouders iser
een resultaat bereiktwaar iedereen
trots op kan zijn. Mei het plan van
Architectenbureau Van Overbeek
Tromp uilJoure werd het maximale
uithetbeschikbare budget gehaald.
Indebouwtekeningen werd mei alle
wensen van deschool rekening ge
houden. De gemeente Ten Boer
maakte het vervolgens nog mooier
door devervanging vandevloeren in
detoiletten (die pasoverenkele jaren
gepland stond)alvast mee tenemen
in deze verbouwing. Hoofdaanne-

Naluurlijkwas heldie donderdag de
hele dag feestop school. 'sMorgens
vroeg konden de leerlingen jufGreet
alopde radio horen vertellen overde
verbouwing. En meteen om kwart
voor negen zongen alle kinderen
"langzal hij leven" voor Jaap Nien
huis die 70 jaar werd. Dilwerd live
uitgezonden. Dubbel feest dus. AI
vanafde vroege ochtend stonden de
kinderen inde nieuwe keuken heer
lijke hapjes klaar temaken voor alle
gasten die's middags verwachtwer
den. In delokalen hadden dereken
en aardrijkskundeboeken voor één
dag plaatsgemaakt voor allerlei leu
ke spelletjes. Vanzelfsprekend kon
den dekinderen zich zelf ook tegoed
doen aan de zelfgemaakte lekker
nijen.'sMiddagswashet tijd voorhel
rode neuzenspel. Eengesponsorde
vossenjachtwaarbij dekinderen zo
veel mogelijk mensen met rode
clownsneuzen moesten vinden inhet
dorp.De opbrengst vanhet spel ging JufGreet vertelt op de radio over de verbouwing. (Foto: Wofter Karsijns)
naardeCliniclowns.

Om half vier was eindelijkhet grote
moment aangebroken. Na een lied
van de kinderen verrichtten burge
meester Rika Pot en wethouderJan
ny Zwerver de officiële openings
handeling op het schoolplein.Daar
voor moesten ze wel eerstde sleutel
zoeken, dieverstoptwas ineen grote
rode drilpudding.Na enig graafwerk
vond de burgemeester de sleutel.
Gelukkig paste die op dedeurvan de
school en zo werd de Til officieel
heropend. Voor de direct betrokke
nen ging het feest daarna nog een
hele tijd door.

Reden om feest te vieren was er



Burgemeester Rika Poten wethouderJannyZwerververrichten de officiële
openingshande/ing.(Foto:WofterKarsijns)

De kinderen moesten ook eenraadsel op/ossen: Het iseen ring,maarniet
rond? (Foto:Wofter Karsijns)

ruimte, vol boeken,spelletjes,kaar- werd gekozen voor een brandvrije
ten en platen,maar ook vol rommel 'sluis' rond de trap, vanaf de vloer
die in de loop van tientallen jaren beneden totaan het dak. Om een
verzameld is.Wie nu de splinternieu- veiligevluchtwegtegaranderenheeft
we tweedelige houten trap oploopt deze sluisindegang beneden twee

Zondag 13 november 200S, IS.00
uur Kloosterkerk Thesinge. En
tree € 3,SO,CJP/6S+ € 2,SO, (kin
deren tot 12jaar gratis). Organi
satie: STICHTING OSA

dams Jeugdsymfonie Orkest ge·
speeld.Ophaar 1Bdeisze enige tijd
gestopt met de cello, maar evenals
Marijkeheeftzehetspelen laterweer
opgepakt. Voor celloles bezoekt ze
thans een docent inDrachten.
Voor het concert in de Thesingse
Kloosterkerkheeft Con Suonoenke
Iekortere lyrische stukken,zoals een
'Vocalise' van Sergej Rachmaninov
(1873-1943) en een 'Lied ohne
Worte' van FelixMendelssohn (1 809
1847), gegroepeerdrond een sona
te voor cello en piano van Carl
Reinecke(1 824-1910).Waarlijklicht
klassiek, meteenforse vleugroman
tiek!

Debouwcommissie

Rode neuzen; Susan Ritsema en
Wil/emOomkes.
(Foto:Wo/terKarsijns)

ookdoorde veleouders diehun vrije
avondenop school doorbrachten met
sjouwen, kasten monteren. bedra
ding aanleggen, computers aanslui
ten enveleandere klussen.Hetwerk
vorderde dan ook gestaag en toen
de schooldedeurenweeropende na
dezomervakantiewas hetovergrote
deel van deklus geklaard. Precies
volgensplanning.Hetresultaatmag
gezien worden. De Til ziet er van
binnen weer prachtig uit en voldoet
weer helemaal aan de eisen van
deze tijd.

Lichtklassiekmet een vleug romantiek

UndaRinsma (cello)en MarijkeMook
(piano) vormen al sinds 1994 een
duo,hoewel zijpas sinds2005onder
de naam Con Suono optreden. Zij
worden regelmatig gevraagd om te
spelen bij openingen van exposities
en op recepties. Het repertoire voor
deze gelegenheden bestaat uit licht
klassieke muziek.Ookgeven zij kof
fieconcerten, waarbij "zwaardere"
stukkennietgeschuwd worden.Dank
zij deze gevarieerde repertoirekeu
ze spreken de concerten van Con
Suonoook mensen aan die minder
bekendzijn metklassieke muziek.
Marijke Mook is op 8-jarige leeftijd
met pianoles begonnen, en heeft
sedertdien metenkele onderbrekin
gen gespeeld.Opdit moment heeft
zij privélesvan een conservatorium
docente. Linda Rinsma is op 13·
jarige leeftijd metcellolesbegonnen.
Zij heeft enkelejaren inhet Rotter·

Con Suene

Maar na deze startproblemen ver
liep de verbouwing zeer voorspoe
dig. Onderconstantebegeleidingvan
dearchitecten deonvermoeibare juf
Greetwerd de helezomer hard door
gewerkt. Niet alleen door deaanne
mer, installateur en schilder, maar

Helaasbleekbrandveiligheidniethet
enigeprobleem tezijn.Vrij snelna de
start van debouw bleek namelijkdat
de balkenconstructie vandezolder
niet stevig genoeg was. Met een
grote kraan moest viahet dak een
zware metalen balk geplaatst wor
den. Een deel van het gietijzeren
schoolhek moestverwijderdworden
om de kraan toegang tothet school
pleintegeven.Toendeklusgeklaard
was, bleken erhelaastientallenplein·
tegels bezweken of verzakt te zijn
onder het gewicht van dekraan.

deuren die bij brand automatisch
sluiten. Als ervóór brand uitbreekt is
er een ontsnappingsroute via de
achterste deurnaar de uitgang bij de
kleuters; mocht erachter inhet ge·
bouw brand ontstaan,dan isereen
vluchtroute viade voorste deur naar
devoordeur.

krijgtde verrassing van zijn leven.
Bovenaan detrap isnueen keurig
gestoffeerde witte gang, waaraan
twee zonnige nieuwekamers liggen.
Een mooie directiekamer en een
afzonderlijke ruimte voor remedial
teaching. Daarmeegaan twee lang
gekoesterdewensen van de school
invervulling.

De verbouwing van de zolder had
overigens nog wel wat voeten inde
aarde. Omdat de zolderverdieping
maar één toegang heeft, was er
allereerst het punt van brandveilig·
heid. Een mogelijke oplossing hler
voorwaseen extra deurnaarhetdak
en vervolgens een brandtrap naar
beneden, maar dit ging om prakti
sche redenen nietdoor. Uiteindelijk

Vanuitdekeuken bereik jeeen ver
rassend ruime teamkamer met een
grote vergadertafel. Die ruimte is
ontstaan doordat het bureau van
meester Ben en dedossierkasten
naar de zolder van de school ver
huisd zijn. Daar heeft misschien wel
degrootste metamorfose plaatsge
vonden. Thesingers die de school
kennen, herinneren zich de zolder
waarschijnlijkals een grote donkere

Langseenvandewanden isspeciaal
voor de kinderen een tweede aan
rechtbladgemaakten voor deveilig
heid is het kookgedeelte verlaagd.
Afwassen nadekookleshoeftniet,
want daarvoor heeft de school nu
een echte afwasmachine. AI met al
een keukenom trotsop tezijn.

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWOlDE

T. (050) 54165 Ol
F. (050) 5419268
www.havengo.com

info@h ovengo.comBOUW v.o.f.
Uw VCA geceI1ifkeerde,
erkend Hoofdaannemer

AI sinds 1964 uw betrouwbarespecialist in
nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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Omdat hetverkeerde kunstwerk indevorigeG&Taanmij toegeschre
venwerd wil ik dat graag rechtzetten metdeze foto,
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U vindt ons aan de Kerkstraat 9a, Thesinge, tel. 0647962971
Openingstijden: wo - vrij 13.00 - 17.00 uur

za 10.00- 14,00 uur, en op afspraak.
Of kijk op:

www.deryke .nl of www.oudhollandsespelen.nl

Heeft u een feestof partij, voor familie of vereniging
en wilt u een leuk en gezellig programma

kijk dan eens bij 'de Ryke'.
Wij verhuren spelen voor groot en klein.

Tevens hebben wij een winkel met
prachtig houten speelgoed, curiosa

en antiek, van kaarsenstanders tot meubels.
Kom eens bij ons binnen voor leuke cadeau-ideeën,

FredjeBouma

Foeswijs

Enweet jewateropdie nieuwe kaartjesautomaten staat die jeoveral ziet?

TIckets!

Een tijdjeterughebben zebijdeNSweer ietsbedacht.Overalterwereld stap
jedetrein inmeteenkaartje.'Tickets,please',klinkt hetindeheleEngelstalige
wereld. Maar bij ons mag de conducteur niet meer 'Kaartjes, alstublieft'
zeggen. Een tijdlang was het 'Plaatsbewijzen', en daarna schreef het
hoofdkantoorvoordathet 'Vervoersbewijzen, alstublieft'moet zijn.Dat zehet
uit hunbek krijgen ,.. Maardatluktdanook niet.Alsdetussendeur krachtig
wordtopengeschoven en erkomt eenpetbinnen,dan klinkthet meestalals
'Foeswijsbieft.'Alszeallangskomen.Meestalzittenzeangstigbij elkaar in
een eersteklascoupéveel tehardte lachen.

De NS heeft beslotenhetwoord 'vertraging' niet meer tegebruiken.
De treinen komen nog steeds gewoon te laat, maar het heet nu
anders. Dat hebben zeeerder ook al geflikt met andere vertrouwde
woorden,dieze -samen metdeasbakken enhetkopje koffie-hebben
wegbezuinigd, Dat leidtallemaal tot verschraling, ergernis enondui
delijkheid. Fredje moest op reis.

Ooit heeft iemand bij de Spoorwegen bedacht dat het woord 'perron'
vervangen moest worden door hetnietszeggende 'spoor'. Hoe kun je nu
wachtenopeen spoor? Hoekun jeafscheid nemen van jelieijeopeen spoor?
Hoekanjevader jevan detreinafhalenopeenspoor?Datsoortdingen doe
jeopeenperron,en nietophetspoor,wantdatislevensgevaarlijk!En die
perronsliggen ernog steeds,dus waarom mogenzedan nietmeerzoheten?E

N
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ChristaZentveld

Tijdstip, kosten.
Woensdagavond,
van 19.30- 22.00 uur.
10 lessen voor € 100,
Woensdagmiddag,
van 15,00 -16,30 uur.
5 lessen voor € 35.
Start: 9 november.

Wiljejeopgeven ofhebjevragen,bel
naar 050-5890475.
Totziens!!

Patricia Suer

Voormeer informatie:
www.theatersuer.nl
Tot 30 oktober aanstaande expo
seer ikinGalerie DePronkkoamerin
Saaxumhuizen,

Naschrift redactie:
Onzeexcuses voordefoutieveinformatie.
De prachtige vogels zijn gemaakt door Janny Hulshoff en Agnes
Tammeling uitWoltersum.
De sterrenkijker was een project van Herbert Koekkoek enThee
Spijkersamen,metalsachterliggende gedachte: demens staat op
deklei, kijkt naardehemel enwordt omhuld door een deken van
cultuur.

Teken- en Schildereureus
Innovemberwil ikwederomeen teken-schildercursusgeveninhetTrefpunt
teThesinge. Vond jehetdevorige keer leuk, komdanweer! Was je erde
vorige cursus niet bij, maar zou je graag iets willen doen met tekenen,
houtskool ,kleur, 'lekker smeren met verf'; kom dan ook!

u
s
S
E
N
(Foto:MichelleSmelik)

Wat gaan we doen?
Tekenen methoutskool,potlood,kri~.

Schilderen met acryl, evt. aquarel.
Collagetechniek: knippen, plakken,
scheuren, schilderen in één werk·
stuk,
Welke onderwerpen?
Stilleven, model (figuur, portret),
zelfportret, familieportret, fantasie
nav,gedicht,verhaal,krantenartikel/
foto,kopiëren van een schilderij,die
ren etc. Middels de onderwerpen
kunnen wekijken naar tekeningen.
schilderijen.

Het werkdatikophetkerkhofbijde
kerk in Garmerwolde tijdens het
weekend vandeKunst- en Erfgoed
route had staan heet 'De Uitvaart'.
Geïnspireerd opeen persoonlijk at
scheid enpassendbijhetthemavan
deexpositie 'Tussen HemelenKlei'.
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Spannende denksport in gezelligheidsclub
Deze herfst is het 60jaar geledendat dedamclub inThesingeis opgericht. Dat is ~.P zic~ al re~en genoeg omte me.moreren en d~arb ij ~omt
dater drie leden zijn dieookbij deoprichting betrokken waren. De heren: JanPhJter, dIenu In Ten Post woont, Plet Schutter Uit T~eslnge
en Nico Schutter die nu in Bedum woont, hebben de club in 1945 mede opgericht. Jonge mannen die in de na-oorloqsa periode de
gezelligheid zochtenvan een club. NicoSchutter was toen16en broer Piet 18 jaar oud. Jan Plijter is nu 85; een gemakkelijke rekensom hoe
jong hij toen was.

De mede-oprichters:Nico Schutter, PietSchutter en Jan Plijter.
(Foto:WotterKarsijns)

Vroeger en nu
Nico Schutter is voorzitter van de
clubenverteltoverde beginperiode;
datergeen brandstofwas en zij zelf
de kachel met hout opstookten, er
geen koffiewerd gedronkenen het
toch een gezelligheidsclubje was.
Dat is nu nog steeds zo maar de
damesAukjeGroothofen Tl1iaSchut
ter verzorgen tegenwoordigdeca
tering.Koffie.eendrankjeenvoorde
liefhebber een gehaktbal horen er
nu gewoonbij.Opvallend isweldat
er alleen maar heren lidzijn ener
helaasnooitdames demooie dam
sport inclubverband willen beoefe·
nen.Het aantalleden isook minder
dan indebeginperiode.Toenwaren
er22 ledenennu nog maar12.Zoals
zoveelclubsoverkomtisookbinnen
de damsport te weinig jongeaan
was. Jaap Koenes is secretarisen
ookal30 jaar lid. Hij noemt ditheel
spijtig omdat hetbeslisteen span
nendedenksport isdieiedere speel
avond weer interessante partijen
oplevert.

Kampioen
Binnen de Nieuwe Noorder Dam
bond wareninderegio20 damclubs
actiefen dat is inde loopder jaren
teruggelopen naar 8clubs.Erwordt
in2 klassen wedstrijden gespeeld;

dehoofdklasseende1' klasse.The
singe isvorig jaar kampioengewor
denindel ' klasseen probeert zich
nu tehandhaven indehoofdklasse.
De121eden komen heeltrouw en zijn
behoorlijk aan elkaar gewaagd. Er
zijnechtergeenechtetoptalentenbij
zodat het er in de competitie om
spant. Erworden thuis- enuitwed
strijdengespeeld.Dit seizoenzijndat
er totaal 8 enwordt er aandehand
vaneenlijstjevandeDambond een
programma afgewerkt tussen half
september enbeginapril. Indezo
mermaandenwordt erniet gedamd.
Dit heeft oorspronkelijk een agrari
sche reden maar dat hoeft tegen
woordig geen probleem meer te
geven want de meeste leden zijn
VUT-terofgepensioneerd.Onsjong·
ste lid. Gor Schutter. is wel boer en
ronddeveertigenduskomthetvoor
hemwelgoed uitdatweindedrukste
tijdvanhet jaar niet spelen.

Speelavond
'Om20.00 uur beginnenweopdon
derdag en meestalishetnaelvenpas
afgelopen. We spelenopdekloken
dat betekent dat we 45 zetten per
persoon moetendoenin anderhalf
uur.Alle zetten worden genoteerd in
het damboek zodat departijen nog
eens nabesproken kunnen worden.

Door detijdslimietwordtdespanning
opgedreven. Vaak maak je onder
drukeerdereenbeslissendefoutAls
weniettegeneen andere clubhoe
ven tespelen hebben we onzeeigen
clubcompetitie. Bovenaanstaat mo
menteel Johannesvan Zwol diedeze
plek al eenaantal jaren verdedigt"
vertelt Nico Schutter."Hetisvoorhet
voortbestaanvan dedamclub nood
zakelijk dat er nieuwe leden bijko
men.De huidigeleden zijn heeltrouw
enalsereenwedstrijdisdanzijn we
qua aantalnogaltijdindeplus zodat
jeook wel eens een avond kan mis
sen. Maar vers bloed geeft binnen
een clubookweer eennieuwe uitda
ging!"

Sportrecreade
Indesportrecreadevandegemeen
teTen Boer organiseert deThesin
gerdamclubelkjaareencompetitie.
Erwarenditjaar14inschrijvingen en
dewisselbekerwerd gewonnen door
een oud-Thesinger: Berend Plijter
uit Ten Boer.
Omhet60-jarigjubileumtevierenis
declubopvrijdag 14september,met
aanhang. uit eten gegaan naar de
Chinees inTen Boer.
En zoals eengezelligheidsclub beo
taamtwasookditeenprettigeavond.

TruusTop

Deheren van dedamclub Thesinge. (Foto: Wo/ter Karsijns)
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SOLITAIRE &GUlKEMA COIFFURES * Ten Boer

VaJckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

LEVERANCIER CjROOTKEVKEN EN HORECA

SINDS 1932

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aan leg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelrein iging
• Imp regneringen

P~KUIL
'jl#'ntdUlïfI 14iJJj tfIJ
Ocloweg 126
9723 ex Groningen
T(OSO) 5421890
F(OSO) 5423n8
Iwww.kuilreiniging.nl

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTI NG

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

050· 5498416

NIJDAM

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

www.nijdam.nl

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

. ::\

~r
'\..

1~tCr SlAGTE ~\

Stadswe g 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Bovag-lid · 00. SUZUKI dealer

JOOP NOORDHOf

Alle merken on derdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

:. ~::: Oosterseweg l b:: m:- 9785 ADz uidwe lde Gr.
::.::- Tel. (050) 30 1 28 32

wwwvaa tst ra.nl
vaa ts tra @vaa ts lra .DI

G.N. Schutterlaa n 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 • 3021957

Fax 050 - 30 21574

HOf 5TEDE-
.~-=- SCHIL DERS v.o.f.

Telefoon :
Fax
Email

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Bezoek opma.Irn vr. na(tel.) afspraak
zaterdags bentu degeheledag welkom

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

Dorpsweg 58- 9798PG Garmerwolde
T(050)549458O - F(050) 5494579
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Steunpunt Thesinge?

Klaar voor deproefstart ... (Foto: Wol/erKarsijns)

The longdistance runner
Tijdensmijn studie stond 'Theloneliness ofthe longdlstancerunner'
vanAlan Sillitoe opdelijst van verplichte literatuur.De titelverwoordt
het gevoel van de lange-afstands loper: nadat de loper na zo'n 10
minuten in een gelijkmatig ritme, in cadans is gekomen, strekt zich
dehorizon voor hem uit evenals deleegte in zijn hoofd. samen met
z'nNikeAir (degel·variant bestond toennog niet)washijevenalleen
opdewereld.

vochtdoorlatende, ultralightgelgym
pen meegenomen op vakantievoor
over de Zuid-Franse bergjes. En
zodoendeop9oktober fitenwelaan
destart voor deze fantastisch leuke
loopsamen met maarliefst44The
singers.

Devier mijl isdit jaar voor het eerst
werkelijk 4 mijl:6437meterompre
ciestezijn.Halverwegeiseenwater
post bij het Sterrebos, een mooie
gelegenheidvoorvelenomheeleven
ijestestoppenoftewandelen. On
derweg dweilorkestjes entoeschou
wers, rijendik.aldannietjuichend en
klappend voor deze ofgene diemet
bezweet en rood hoofd een her
nieuwde energiespurt voelt opko
men door alle aanmoedigingen.
Halverwege isook meestal het mo
ment dat jeeen kleine dip injeritme
krijgt: nog maaropdehelft!Dan krijg
jehetHereviaductinjevizier;Ha! We
zijn erbijna! Voor het viaduct en de
Herestraat wordt bij elke training
gewaarschuwd: denk erom dat je

krachten spaart voor deze kleine
helling want voorjehetweet haal je
de'top' niel.Ach,dan kan hetalleen
maar meevallen. Tot slot ga jeaan
het eind vande Herestraatdehoek
om naardeVismarkt waariedereen
versneltvoor eeneindsprintoldan in
ieder geval pretendeert te sprinten
om er voordelig op te staan voor
vrienden en geliefdendiedecamera
indeaanslag hebben. Endaniserdie
welverdiende medaille (eenenorme
plakdit jaar, type pannenonderzet
ter) en een fles koelwater voor de
droge mond en het verhitte hoofd.
Op naar deWesterhaven, waarde
kledingwagens staan voor je trai
ningsvest tegen afkoeling, en een
banaan voor de energie; want hier
gaat natuurlijk nog evenop geproost
worden inhet café! Hulde aan alle
deelnemers!
(voor informatie over de individuele
sportieveprestatiesvanonze dorpe
lingen,zie thesinge.com).

Karline Malfliet

Nou viel het met die 'Ioneliness'wel
meeopdieprachtig zonnige zondag
middag begin oktober; samen met
12.000 andere lopersdeviermijlvan
Harennaar Groningen lopenisniet
bevorderlijkvoorleegheidofcadans
maarwel voor gezelligheid,sportivi
teit en saamhorigheid. Een vaag
gevoel ietsgroots tehebbengepres
teerd zodra je die finishlijn op de
Vismarkt passeert overspoelt elke
loper bij aankomst!

Wat gaataan zo'n topprestatie
vooraf?
Voorde één een goede nachtrusten
een stevig ontbijt,vooreen anderde
aanschafvan dat leukenieuwe loop
setje van de Aldi. Ik schaar mij bij

beide type lopersmaar ben ookeen
loperdie nietongetraind aande start
wenst teverschijnen.Dustoenikom
14.40 uur mocht vertrekkenuit het
startvak 8000-9000,hadikeralaar
dig wat kilometertjes training opzit
ten. Natuurlijkook meegedaanmet
de proefloop inThesinge op 2okto
ber; ook weer een zonovergoten
ochtend met halverwege een ver
kwikkendwatertjeuitgereiktdoorde
buurman. Vanaf augustus samen
metbuurvrouwen en andere bikkels
vanvrouwenregelmatig een rondje
Klundergetrotseerd enineen gevor
derd stadium het Boergoensepad
platgelopen met de twee waterda
mes,Jori en Tlka,inonskielzog.Ook
de aerodynamische, luchtverende,

Aan de enquête over een eventueel op te richten Steunpunt in
Thesinge is massaal meegewerkt. Mede dankzij de persoonlijke
benadering Is de response uitzonderlijk hoog, namelijk 95%!

Net als in Ten Post blijkt erook in en douche beneden: door devele
Thesingegeen behoefte tezijnaan op- en afstapjes zijn ze niet echt
eendergelijkSteunpunt.Erisgeluk- toegankelijk voor de minder valide
kig nog heel veel saamhorigheid en mens!
de meeste mensen worden spon- Ook devoorlichting kan beter: lang
taan door deze ol gene geholpen. niet iedereen isgoed op dehoogte
Wel wil de Vereniging Dorpsbelan- vandeaanpassingenenzorgmoge-
gen proberen een telefonisch aan- lijkheden thuis.De gemeente denkt
spreekpunt inhetdorp terealiseren. hierop in te springen met de huis-
Verder blijkt er duidelijk vraag naar aan-huis verspreiding vaneen soort
enkele seniorenwoningen,b.V. inde Welzijnswijzer, tegelijk metde Milieu
boerderij van Ritsema of aan de wijzer.
Molenweg.Verkijk jeniet op dehui-
dige woningen meteen slaapkamer Hilfie Ramaker

losje
EENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

dé winkel voor muw
Ondergoed -lingerie

Beenmode -Badmode
Nodrtmode&

Damesmode moot 36 t/m 58

deskundig odvies altijd aanwezig
Winkelcentrum l.ewenborg

Groningen
TelJFax (050) 5418995
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Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

Prunusst raat SI
wijk: Setwerd

Telefoon (OSO) S·U 8-t 68
A m bula nt (IIS0) S736989

l" Beoelft
8 eo ttlltOltAtttelU

WOtESliops
Kiltd4'lusi/DS
Blo_E
ROloAAWlE

Voorbedrijvenenparticulieren

Luddestraal l l
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021 984

labloem@hetnel.nl
www.Jabloem.nl

Kleine
Doerak

_ baby- en.
kinderkleding
van de betere

kwaliteit
Waar'?

W1nkek:entnlm Lewenllo'll
Tel. (050) 5424519

W1nkek:entnlm Paddepoel
Tel. (050) 5793111



WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Ook voor reparaties &upgrades

Complete PC

€ 549!

JPCOM
computers

Degelijk & Goedkoop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

do rpsweg 59 garmerwolde

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

Fax(050)4042922
Goed ongezondvan d. boerengrond

Directe boerderijverkoop
. groenten &f ruit
• aart/appelen /!;:;::t
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost
• brood

divers in groenten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

HAARSTUDIO

f 1''-/ I'

,; ,./; -1«/Jj;:-.
TEN BOER

CAIEi"

CAIEi"

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

I Winkelcentrum

I Lewenborg
I Telefoon (050) 541 40 40

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m 2

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

U I U
,':---:

I
Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• E/ektra Kerkstraat 1

I • Gas 9797 PO Thesinge

U
• Water Tel. 050 - 3024536
.CV Fax OSO - 3024693
• Zink

'-- • Dakbedekking

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Ka/ham - telefoon 0598-393504

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

IJZERWAREN - GEREEDSCHAP - VERF - DHZ
De winkel voor service & kwa liteit

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 - www.nijdam.nl
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Heeft u ook zo genoten vanhet verhaal van Jakob van der Woude over het eeuwenoud~ ~iasinga in
onze beide voorgaande edities? Het is altijd moeilijk te achterhalenhoehet vroeger precies IS gegaan.
Wat is werkelijk gebeurd enwat is er in de loopder jaren bij gefantaseerd? Met andere woorden: Waar
vind je debewijzen van dewerkelijke toedracht?

Van Stederwalde naar Stuurwold?

I

j

WillardWigbofdus

Op donderdag 20 oktober
gaan groep 6,7en Bmetde
Van Goghbus naarhetVan
Gogh Museum in Amster
dam. We hebben ditbezoek
gewonnen van de Rabo
bank, toen we meededen
aan een wedstrijd schilde
ren als Van Gogh. Een jury
vond onze inzendingen het
mooist. En nu mogen wij met
nog een school (Abt Emo
schooluit.....)deechteschil
derijen van Van Gogh bekij
ken. Ikhoop datonze schil
derijenerook hangen. Mis
schien mogen we ze wel
weer meenemen. Want ze
zijnerg goed gelukt.
Indebus zal een museum
docentonsvertellenoverhet
levenenwerkvan Van Gogh,
kunst, verzamelen en mu
sea. lnhetmuseumgaatde
lesverderenkrijgen weook
kindertheatertezien. Tegen
half zes 'savonds zullen we
weer thuiszijn.Allekinderen
van deklas vinden het erg
leuk datwe deze reis heb
ben gewonnen.

OSS
Gannetwolde
gaat naar
VanGogh
Museum

~w.gebakkraam.nl

Oliebollen

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

~

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

9láiJlfamew o/é

t$öR/e

depolderofficieelwerdgereglemen- danook wel gestaan zou hebben.
teerd toteen waterschap kreeg het MetdefamilienaamStuurwoldishet
de naam 'DeStuurwolderpolder'. AJs andere koek. Jakob heeft met de
oud-voorzitter van dit waterschap familie Stuurwold gesproken, die
moet u van mij aannemen dat de aangeven dat defamilieal vanaf de
familienaamhierin geenrol speelt." Middeleeuwen inditgebied woont.

Watwaserheteerst? Debuurtschap
Uiteraard hebben wij hierover nog ofdefamilienaamStederwalde?Die
even contact opgenomen met de het weel, maghet zeggen ...
schrijver. Watdeplaatsvandekapel
betreft,heeftdhr. Jansengelijk.Ja- De redactie
kobheeftzich latenmisleidendoorde
naam 'Steerwolde' op de boerderij NB:Alsernogmeermensen zijndie
vandegebroedersJansenenginger iets over onze dorpen weten, dan
zondermeervanuitdatdekapeldaar horen wij helgraag ...

Voor al uwbJoemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

Gaykingastraat 43
ç "

Ten Boer~'\ I
Tel . (050) 2:;i058~
Fax (050) /'~~-.

Maandag vanaf')~
Vrijdag tot20.00 uur

bl oe m s i l r k u n s t

d n bloemen al/een.
Meer a

LUCET

Er zijn toen verschillende objecten
opgedolven, waaronder eenvrijwel
onbeschadigde grafzerk of sarco
faagdeksel. Deze is later ook afge
beeldinBericht3van hetGroninger
MuseumvoorStaden Landefebrua
ri 1965pp.6-7.Hetheleverhaalvan
dieopgravingen kuntulezenineen
artikel,geschreven doorJ.W. Boer
sma, in 'Groningse volksalmanak,
historisch jaarboekvoorGroningen,
1974 -1975.

Ookde veronderstelling,datdenaam
Stuurwolderpolderverbandzouhou
denmetdefamilienaam Stuurwold.
moet ik bestrijden. De buurtschap Voorveelmensen een treuriggezicht;deze stapel stammen.Omdatditeens
heette daar vroeger Stederwalde debomenwaren,waarzeveel plezieraanbeleefden.Ennietalleendoordat
(vergelijk Hemederwolde en Eme- zeschaduw boden,maarvooralvanwegedehuisvesting vanvelevogelsoor
derwolde).Debenaming isvervormd ten.Helaas moeslen ze plaatsmakenvoornieuwewoningenachter hethuis
tot Steerwoldeof Stuurwolde; toen vanF.Stollenga.(Foto:HenkRemerie).

"Het isonjuist, dat opde plaats van
onzeboerderij 'Steerwolde'een ka
pelofkerkheeftgestaan. Dekerkvan
StederwaldeteThesingburenstond
ergensanders. En wel op eenper
ceelkadastraalgemeenteTen Boer
sectieInr658(thansandersgenum
merd),liggendnaastde afgebroken
boerderij waar Goenze het laatst
heeft gewoond. In 1964/65 heeft
mendaaropgravingengedaan. Het
perceel wastoeningebruikbijG.o.
HaaijerenineigendomvaneenLe
vensverzekeringsmij.

Van Jan Jansen, een der huidige
bewoners van boerderij 'Steerwol
de'.ontvingenwedevolgende reac
tie:

B



sanitair en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 5372936 9

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

H.Westerstraat 18Ten Boer (050) 3021227

Bi; ons staan \'.i AlIlb.'ï.~;, l bakker
kwaliteiten service ,:-r~--

bovenaan • t ,". ~~

VAN 81een'6-~~;~~QIJ~-

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maaikorven en persen
van hooi en stro staan
wij altijd voor u klaar.

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

Scho~nm~kerij

Sleutelservice,(. -ni, \
Mid eljans

Kajuit 322A
Lewenborg
Gron ingen

Tel. : 050-5410286

Gediplomeerd
schoenhersteller

l
i~C~~~____/'II..O'I"L~

...-.Q5D·St l ...ul

/l:Jmedj te'vee,

Goederengebracht inde
L.v.d, Veenstraat 3
Garmerwolde (050) 5413045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède-reiniging
stopp age en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

A.Wi. i.,,,"- Ritsema
érHl.z,tl"x·Jr-W ,,,, I

Uw adres voon

financiële
adminis tratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

inkomstenbelasti ng

G .N . Sch urrerlaan dû

9797 PC Thesiuge
telefoon (050) 302 13 19
(a (050) 302 11 82
mobiel 065 1533772

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomaten endrogers.

koelkasten. diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bed ri jv en en par ticuli er
hond el in;
• Pal/et- en magazijnstellingen

• Magazij nwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorl<asten
• Gebru ikte kantoormeubelen

• Enz. •
• " Top war"prol. aluminium

steigers , trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050 • 3024833
B.g.g. OSO - 3022689
Fax aso .3024834
Mobiel 06 - 51581046

@ B I a F-et sen Wnk~""'"",l...eoecre g I K.Juil 27.2. 9133 CT
• 050-50422252

- Groningen "~. F"""illl"~~ "'
Rum MI grllfi s perlcw'HI !

Reparatie alle merken !

Kom langs voor gratis Fietsmet ing Rege nk leding
Racekleding
ATB -kleding

Fletss choenen
Fietshelmen
Fietstas sen
Kinderzi tj es

Fietsdrage rs
Ac cessoires
Onderdelen

Seott-USA
Be-One

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsF ietsen Nederland en

Nationa le FielsProjecten

Toerfietsen
Woon- Werk
Stadsfi etsen
Racefietsen
Mou ntainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinde rf iets en
Special s

Gazelle
Batavus

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

\\7inReIcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 CV Groninçen

Telefoon/fax (050) 5490549

\11 11 l il' hrilk-fl~la/l' ll he -taan niet .

mooie ogen wel,
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Romantiek in middeleeuwse kerlc van Garmerwolde

Optreden Kamerk~~r Tirana

Busreis Thesinge
Op vrijdag30septemberwerddoorDorpsbela ng~n Thesingeweer ~e
jaarlijkse reis georganiseerd.Dit jaar was het met meer aan leeftijd
gebonden; iedereendiewoumocht mee enindiener plaats was, ook
mensen van buiten Thesinge.
De eerste keer dat Dorpsbelangen Thesinge de loen nog 55+ reis
organiseerde was in1992.ToengingdereisnaarTerApel,met Willem
Oomkes alschauffeur vandebus.Hij had samen meiJanVegler (Hzn)
enondergetekende (Roeliedus)dereisuitgestippeld.Wewerdenbij
terugkeeropgewachtdoordemuziekvereniging'Juliana'; we werden
met muziek binnengehaald, Mooie herinneringen ... maar nu naar 't
heden.

voorvorst Clemens van Keulen.Om
allegebouwentebekijken had jeecht
teweinig tijd.
Erwerd koers gezet naar Schoone
beek.TijdensdereisontpopteJakob
V.d.Woude zich als een echte gids.
Hijwist heelboeiend te vertellenover
de mensen die indie tijd indekaste
len en kloosters geleefd hebben.
Om vijf uur waren wein restaurant
'De Wolfshoeve' waar een lekker

dinervoor ons klaar gemaakt was.
Daarna ginghet terug naarThesin
ge waar we om half 9aan kwamen.
Helaas werden we nu niet opge
wacht doormuziekvereniging JuIia
na. Zo was een gezellige dag weer
ten einde. Fijn dat het Dorpsbelan
gen Thesingeweergeluktiseen reis
teorganiseren.

Roe/ieDijkema

Romantische Duitsekoormuziek van Brahms enRheinberger in een
passende omgeving enomlijst met muziek opeen orgel datgemaakt
lijkt voordit repertoire. Kamerkoor Tirana zorgt ervoor tijdens een
concert in demiddeleeuwse kerk van Garmerwolde.

Omhalf negen vertrokkenwe met40
mensen van Smidshouk.Ook nugin
gen we naar Ter Apel. Om tien uur
werdenwe erverwacht. InhetBosch
huis werdeen kop koffie met 'ndikke
plak cake aangeboden. Na de koffie
gingenwe onderleiding van eengids
het klooster bekijken. Er was een
heel nieuw gedeeltebij het klooster
aangebouwd;hetwaswel een kijkje
waard.
Terug bij de bus kregen we een
lunchpakketaangeboden en omdat
de meeste mensen buiten hun
broodjes opaten, raakten we een
half uur achter op het schema. Dat
moesten we later weer bezuren.De
chauffeurhad van hetkantoor door
gekregen dat ze geen contact kon-

den krijgen met het restaurant in
Rütenbrock,waarwe 'savonds zou
den eten.Omdatwe toch indebuurt
waren, reed de chauffeur er even
heen. Toen bleek dat ze wegens
vakantie gesloten waren. Onbegrij
pelijk,injuni wasdital besproken, dus
niet erg neijesom nietsvan zich te
latenhoren.Goeddus dat het even
gecheckt werd,anders warenwe 's
avondsvoor de dichte deur geko
men.Nu vondenze gelukkig nog een
ander adres inSchoonebeek.
De volgende halte was Papenburg
waar we een uur konden rond kijken.
Daarna werd naar Sögel gereden,
waar we een bezoek aan het jacht
slot Clemenwerth brachten. Dit slot
was tussen 1737en 1749 gebouwd

Kamerkoor Tirana,een vierstemmig
gemengdkoor,zingtvoornamelijka
capellakamermuziek.Hetrepertoire
gaat van wereldlijke tot geestelijke
muziek, van devroege Middeleeu
wen tot het heden. Voorhetconcert
inGarmerwoldeheeft Tirana geko
zen voor een romantisch repertoire.
Van Brahms worden onder meer de
liederen Dein Herzlein Mild en Ros
marin, de kwartetten Der Abend en
Spätherbsten deacapella motetten
Im Herbst en 0 Süsser Mai uitge
voerd. PianistTomas Kloosterman
speeltenkelestukkenvanSchumann.
Ook het Requiem van Rheinberger,
een romantisch werk begeleiddoor
orgel, staat op het programma.

Voorproelje
Organist Robert Koolstra heeft tij
denshetconcertdebeschikking over
een Van Oeckelenorgel. een ideaal

instrument voor deze muziek. Het
orgel inde kerk van Garmerwolde
werd in 1848doordebekendeorgel
bouwer Petrus van Oeckelen ge·
bouwd.Het orgel, dat indeafgelo
pen jaren gerestaureerd werd, is
een bezienswaardigheidopzich.Op
www.geocities.comltirananl krijg je
alvasteen voorproefjevan deprach
tige klanken van het koor.

Concert Kamerkoor TIrana, zon
dagmiddag 6novemberom15.00
uurindekerk vanGarmerwolde.
Kerk open om 14.30 uur. Koffie
enthee in dekerk verkrijgbaar.
Entree € 7,50, kinderen € 5,..

Meer informatie op:
www.garmerwolde.net

AnneBenneker

let de datum meteen in je agenda!

Flokstra
Groningen

Het is tijd voor
de grootste
internetbank
van Europa.

Het is tijd voor de Rabobank.
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R~ck &R~II in Garmerw~lde!
'SwingingGarmerwolde'iserwederom ingeslaagd een artiestmetklinkende
naam naar Garmerwoldetehalen!PeterdeHaan,alias PéDaalemmer,komt
op zaterdag 26 november a.s, met z'nrock and roll band 'Stuck Herry'
naar dorpshuis 'DeLeeuw'. De avond begintom21.30 uuren de entree
bedraagt € 7,50 p.p.
De band wordt gevormd door: Ep Oosting, vocals/guitar, Peter de Haan,
guitartvocals,Theo Dijkstra,drumsIvocals en Martin Tuinte,acousticbass.

/;
-z;:,,?~'./~. ~-". ::'\

.i ti -

. '\~<:i' ~\] :
\. ..~ I'~,\I ~t '" ";'

Materialen .:.~V!!: ..t I~_•• ' ~
voor kunstenaars . ~J •.,......~' ."- •

FLOKSTRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35 . 971 2 BV GRONING EN 05 03132453

..
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De Ryke
Hetzal demeeste lezersnietontgaanzijndathetvoormaligRabobank
gebouw inThesinge deze zomer met'HandelsondernemingdeRyke'
een nieuwe huurder heeft gekregen. De officiële opening was op 1
oktober j.I., kortom de hoogste li jd voor een interview om meer te
weten te komen over de Ryke.
Precies een week nadeofficiëleopeningword ik vriendelijk verwel·
komd door de nieuwe ondernemers Harry en Aafke Middel, een
enthousiast stel. De zacht-zoete lucht van geurkaarsen komt mij
tegemoet, het interieur heeft opnieuw een metamorfose ondergaan
met mooie warme kleuren op de muren, waardoor de aangeboden
artikelen mooi uitkomen. En natuurlijk staat de koffie klaar!

Ook kinderen konden hun hart ophalen tijdens derommelmarkt van GEO.
Miranda BatsendochterMaureenzoeken ietsleuks uit.(Foto:HenkRemerie)

RQmmelmarkt GEO

Tol slot zouikwillen opmerken dat
ook deSint gerust eens binnenkan
lopen bij deRyke.
Jekunt erleukesfeer- enkado arfi 
kelen vinden. Een fleswijn, spelle
tjes, kaarsen,decoratiesvooraande
muur,Grieks glaswerk,tafels en kas
ten; teveel om op noemen. En als
enigverkooppunt inNederland zijn
erparaffinebolletjes,speciale kaars
jes op een leuke standaard, echt
uniek. Voordekinderen zijn ersnoep
jesindeaanbieding!

Loop vrijblijvend binnenvoor infor
matie.ofkijkopwww.deryke.nI. Har
ry en Aafke willen je er alles over
vertellen. Wewensen deRyke heel
veelsucces!

Hetty vanLinge

Zal ernogtijdzijn voor hobby's
Ikvraagme afof, als jemetzoveel
ideeënenplannenbezigbent,erdan
nog ruimte isvoor anderehobby's.
De grote hobby diedagelijks aan
dachtvraagt,isdeGolden Retriever,
hun trouwe vriend.Eenanderehob
by issamen reizen, indiendeplan
ning vandeandere activiteiten dat
toelaat.

spelen naar toe zijn gegaan is het
'Hoilanddorp' inJapanendaarzijnze
besttrotsop.
DichterbijhuisinMusselkanaal in'De
Schaapsberg', heeft Harry met zijn
vader ooit een oudeoverdekte ker
misnagebouwd enbeschilderd.

Het leukstespel
"Wat vindjezelf het leukstespel?"
Na heel lang nadenken zegt Harry
dat er geen spelisdathijhetleukst
vindt. Hij vindtzeallemaal leuk!
Indewinkelwordenookalleen maar
dingenverkochtdiewezelf leukvin
den. "Met bijvoorbeeld koelkasten
hebik niets, daar heb ik ook geen
verhaalbij en dus zal ikdieookniet
verkopen."

Harry enAafke Middel. (Foto: Wo/terKarsijns)

Doelgroep
Als voorbereiding op het interview
heb ik het internet adres van de
nieuweondernemingevenbezocht.
Ikwasverrast door het grote assor
timent aan spelen.Om ermaareens
eenpaar tenoemen: spiegelschrij·
ven,koemelken,renjerol,stokvan
gen en nog veel meer.
Veel van de Oudhollandse spelen
werden verkocht aan attractie ver
huurbedrijven.Maardespelen wor
den ook gebruikt in verschillende
televisieprogramma's zoals bij 'De
schreeuw vandeLeeuw'vanPaul de
Leeuw, Big Brolher en Tele Kids.
Ook stondendeOudhollandsespe
lenopgesteld bijhetverlovingsfeest
vanprinsWillem-Alexanderen Maxi
ma. Zelfs de koning van Marokko
heeft enkele spelen in zijn paleis
staan. Eenbijzondere plekwaar de

nietzo'nleukelocatie.Enwezochten
een locatie waar de klanten hun
auto's kunnen parkeren en enkele
aanhangersopgesteldkunnenwor
den. Na watspeurwerken eentijdje
spelen met de gedachte de eigen
woning te verkopen en een ander
huis met een grote schuur erbij te
kopen,kwamThesinge op onspad.
Toenwegingenkijken, konden we
nietgelovendathetmooievrijstaan
de pand aan de Kerkstraat ons
nieuwe plekje zou worden.
Kortdaarna zijn webegonnen met
klusseninen om het pand. We zijn
zelfzeertevreden met hetresultaat
en iedereen die nieuwsgierig is, is
van harte welkom om dat zelf te
komen beoordelen.
We waren ook verrastdat Thesinge
zo'nmooidorp isenwat erallemaal
tedoenentezienis.Zo iserinmid
delscontactgelegdmet huiskamer
café tJopje,een plekbij uitstek voor
onzespelletjes.Somskomen men
sen bijons vragen naardespelletjes
en zijn ze tegelijkertijdopzoek naar
een locatie.We kunnen ze dan o.a.
naart Jopjeverwijzen.

omdat dit beter klinkt. Aafke vertelt
dat het niets temaken heeft met rijk
indezin vansnel rijk willenworden,
wantdan moetjeeen andere handel
beginnen. Het heeftmeertemaken
meteenrijkgevoel.Hetkunnen doen
waarjezelfachterstaat,hetbeden
ken enmakenvandespelenenhet
zelf ondernemer zijn. En natuurlijk
geefteengoedegezondheid eenrijk
gevoel. Harry voegteraan toe datde
naam Ryke heel veel voorkomt in
Zuid-Afrika .

Van Groningen naar Thesinge
Voorde uitvoering vanonze plannen
iseen loods opeenindustrieterrein

De klaverjasavond inoktober heeft devolgende standopgeleverd:
1. Wilma Tammeling 5702
2. Ton Bouchier " "."".". 5614
3. Albert van Bruggen 5022
4. Dettavander Molen 4978

Een nieuw bedrijf een nieuwe
naam
Harry enAafke zijnsamenenthou
siast enhebben enkele letters van
hun namenbijelkaargelegd en daar
kwam Ryke uit. Het werd'deRyke'

Harry verkocht al 15 jaar met veel
succes Oudhollandse spelen. maar
kreeg de behoefte ietsnieuwserbijte
gaan doen. Vanuit Thesinge zal de
verhuur van Oudhollandse spelen,
per stukof met een aanhanger vol,
gepromootworden.Daarnaastheb
ben ze nu samen een handel in
allerleileuke,mooieenlekkeredin
genopgezet.
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Foto van de maand
Herfst. (Foto: Wo /terKarsijns)

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:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bii automatische incasso € 10.50p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs perkrant € 1.25
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag
16november vóór18.00 uur.

• destelling van demolen Germaniahersteldwordt?
• er ook een nieuw kruiradwordt aangebracht?
• komende winter een draagbalkvan demaalzolder wordt vervangen?

'"r;.:f BL'0 e m bi n.d e ri j

~Jt. "r''".
~

Hoofdweg 70 .
961 7 Al Harkstede •

• Iel.: 050 • 4040791 •
./ ~ Pax: OSO - 4040859 •

-- ges?ec.i i\otiseer~ in i\otte ptoe;.nenwer1un

Inloop metkoffie en koek vanaf zaterdag 26 november
19,30uur. Eetcafé 'Jägermeister" ; 13.00 uur;

AankomstSinterklaas.

Stoomfluitje
Aangeboden:
1vierkantetafelmethardgla
zen rookkleurigblad (80x 80
cm) en verchroomde stalen
poten (demonteerbaar). plus
3bijpassendestoelenmetver
chroomde stalen poten en
bekleedmet zwartribfluweel.
O.i. heel geschikt voor bijv.
eenstudentenkamer.
Overde'prijs'worden wehet
6ngetwijfeldeens!
Tel. 05().5414472.

Wist-u-dat ...

Agenda
Zaterdag 5 november
KerkhofThesinge;Landelijkenatuur
werkdag ; knotten van de knot-es
doorns. Je kunt je aanmelden op
www.natuurwerkdag.nl. Je mag je
ook aanmelden bijPiet Huisman.

Zondag 6 november
Kerk Garmerwolde; 15.00uur:Con
cert Kamerkoor Tirana. De kerk is
openom 14.30uur. Koffieenthee in
dekerk verkrijgbaar.Meer informa
tieopwww.garmerwolde.nel.
Entree € 7,50,kinderen € 5,-.

Zondag 13 november
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur
OSA-concert:Con Suono(LindaRin
sma,celloenMarijke Mook, piano)
brengt 'Licht klassiek met een vleug
romantiek'.Entree€ 3,50(CJP/65+
€ 2,50), kinderentot 12 jaar gratis.

Donderdag 17 november
Dorpshuis 'De Leeuw' ; 20.00 uur:
Jaarvergaderingijsver. 'Presto'.
Met als spreker:marathonschaatser
Anjo Hofman.

Vrijdag 18 november
Dorpshuis 'De Leeuw'; 19.30 uur:
Feestelijke najaarsvergadering
DorpsbelangenGarmerwoldeterge
legenheidvanhet 60-jarigbestaan.
MeI verrassende optredens, mooie
foto'suitdeoudedoos,diaprojecties,
spannende verloting, Iife muziek uil
dejaren 60,70,80,dansen...Kort
om:een gezellig feest voor jongen
oud. Dit maguniet missen!

Heeft unog oudefoto's, films,kran
tenartikelen,enz. overleuke/belang
rijke gebeurtenissen in het dorp,
neem dan zospoedigmogelijk con
tact op met Rogier Verhagen, tel.
050-5736539 of Auke Kuipers, tel.
050-5425911 .
(Vkrijgtuweigendommen na afloop
terug).

Protestantse
gemeente
6 november
11.00 uur Thesinge
Ds. Volbeda
13 november
? uur Thesinge
20 november
9.30 uur Garmerwolde
Ds.Volbeda
27 november
10.00uurThesinge
Ds. MeyeruitSauwerd

Woensdag 23 november
Dorpshuis 'De Leeuw'; 20.00 uur:
Lezing en dia'soverKirgiziëdoordhr.
enmevr.Doornbusch(NBvP,Vrou
wen van Nu). .

Zaterdag 26 november
Thesinge;14.00uur;AankomstSin
terklaas.

Zaterdag 26 november
Dorpshuis 'De Leeuw' ; 21.30 uur:
Rock &Rollband 'Stuck Herry ' (Pé
Daalemmer!). Entree € 7,50.
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