
R ei TllESINGER
E SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde,Thesinge en omstreken

31e jaargang november 2005

Van broodtrommel tot computer
Wat gaat er schuil achter deze titel?Hetverhaal van defamilieNijdam; doehetzelf zaak, keukens, vloeren, meubels, tuinartikelen, enz.Te veel
omoptenoemen.Maarhoeisdit nueigenlijkbegonnen? Om hierachterte komen ben iknaar Jeroen en Anita Nijdam gegaan voor een interview.

De familieNijdamwoonde van1964
tot 1971 in Thesingeenbestond uit
vader.moeder en 6kinderen.Vader
Nijdam werktetoentertijd bijeenbout
handelindestadGroningen. In1971
werderverhuisdnaar Garmerwolde.
Dorpsweg 13 (waar nu de familie
Dikkemaisgehuisvest).Hierhandel
deBerend (vader)alinhout. In1972
werdditpand verkocht aanDikkema
enmoester nieuwewoonruimtege
zochtworden.InRuischerbrugwoon
de toentertijd ene Nikelerie aan de
Woldweg. die Berend Nijdam nog
geld schuldig was. Berend ging er
heen enzagtoen datdehelftvanhet
pand tekoop was.De koop was snel
rond en op 1 april 1972 vertrok de
familienaar Ruischerbrugwaareen
startwerd gemaaktmet deboutaan
delen doehetzelfartikelen.Dezaak
begon tedraaien en in 1973werd de
andere helft van het pand aange
kocht.
Demensendieerindietijdalkwamen
zullenzich nog welherinneren dater
geen kassa aanwezigwas;maardat
allesop een kladblokje werd geno·
teerd en dat een oud broodtrommel·
tjefungeerdeals kassa.Dekinderen
hielpen alopjongeleeftijd indezaak.
Jeroen gingin 1976vanschoolafen
ging indezaakwerken. Datzelfdejaar
verhuisden Berend Nijdam en zijn
vrouw naarWesterbroekenisJeroen
samen met twee broers verder ge
gaan.

Wanneer is de zaak uitgebreid met
keukensentuinartikelen?
Dedriebroers werktengewoon door
en dezaak breidde zich langzamer
hand uit. Er werd een voorzichtig
begin gemaakt met de keukenver
koop.dochdatbegonmeteengoed te
lopen.Allengskwam erruimtegebrek
en toen in 1988 voormalig café en

JeroenNijdam.(Foto:Henk Remerie)

disco "Landzichr tekoop kwamwas
de beslissing snel genomen. Deze
ruimte kon goed gebruikt wordenals
loodsenopslagruimte.Dezaakgroei
dedoor en erkwamooksteeds meer
personeel.
In1991 werd dezaakovergenomen
vandeouders.deformulewerd iets
veranderd en de omzet steeg. De
showroom werd te klein, besloten
werd om in 1995 het café om te
bouwen totshowroomvoorkeukens
envloeren. Eind oktober 1995 werd
eropen daggehouden envanaf het
beginwas het eengroot succes.
Hetverhaalbeginteenbeetjesaai te
wordenmaarna eenaantaljarenwas
eralweer ruimtegebrek.lndustrieter
rein Driebond was toen involle ont
wikkeling en er werd besloten om
daar een stuk grond te kopen en
hierop eenmagazijn tebouwen.Maar
degemeente Groningenstakhiereen
stokje voor. Bouwenmochtwel maar
dan moest het een showroomwor
den met eenmagazijn.Inmaart2000
werd ereen showroomvan 750m2
geopend aan de Koldingweg. Sinds
deopening vandezaak aan deKol·

dingwegwordt ergeleverd indedrie
noordelijkeprovincies.
Ondertussen werd de zaak in Rui
scherbrugopnieuwingericht. hout en
tuinindeoude zaak en deijzerwaren
inhetcafé.Datbevielerg slecht.veel
te veel heenen weer geloop.
Als lezer krijgjenudeindrukdathet
alleenmaarvoordewind ging. Datis
niet zo, vooral 2003 was een heel
slecht jaar. Door alle uitbreidingen
kwamen erooksteedsmeermensen
indienst;erwerkten opdehoogtijda·
gen 22mensen.In2004isergereor·
ganiseerd. er werden een aantal
mensen ontslagen en zolangzamer
hand komtdezaak erweerbovenop.
Momenteelzijner15mensenindienst.

De verhuizingnaar de Timpweglijkt
hiermee integenspraak!
De verhuizingisooknietvrijwilligge·
weest.lnmaart2004 isereen voor
lichtinggeweestvandeARBOdienst.
De situatie inRuischerbrug voldeed
nietaan deeisen;het was tekleinen
zagerij en verkoop mag niet in één
ruimte.We hoefden ernietopstel en
sprong uit maar er moest wel wat

veranderen.Evenisnog overwogen
ommet de"doehet zelf "stoppenen
alleenmetdekeukensverdertegaan.
Maaralsof het zo moestzijn:hetpand
van garage Pruijs aan deTimpweg
kwamtehuur.Binneneendagwasde
huurgeregelden binnen4weekwas
deverhuizingeenfeit.De verhuizing
vande zaak is in één weekend ge
beurd. Gedurende twee dagen wa
ren er30mensenbezig.zelfsklanten
hielpen mee. De zaak is geen dag
dicht geweest. De zaakaandeTimp
weg bestaat nu bijna een jaar en het
lijktgoedtegaan. Het assortimentis
niet groter geworden, maar de op·
stellingisruimerzodat jemet minder
personeel meer kunt doen. Aan de
Timpweg is alle ruimteom met een
heftrucktewerken. deparkeerqele
genheidvoordeklanten isruimeren
debevoorradinggaatook efficiënter.
Aan de Woldweg was het krap. je
moestrekeninghoudenmetdeschool,
enz.

Watgebeurt ernumetde oudepan·
den?
Het oude pand wordt nualsopslaq
plaats gebruikt,indetoekomst wordt
het misschien gerestaureerd enweer
alswinkel gebruikt.
Het voormalig café is nu eenwinkel
geworden inkoloniale meubelenen
snuisterijen. De goederen komen
rechtstreeks uitIndonesië.Anitabe
heert dewinkel. Deze isopdonder
dag,vrijdagenzaterdaggeopend.En
natuurlijk altijd opaanvraag.
Hel interview hadplaatsindewinkel
en ikmoetzeggen dathetergeweldig
uitziet.
AI metallopendezaken erg plezierig
momenteel. Watbetreftdekassa.die
isnu wel veranderd ineen computer.

Dettavan derMolen



Hijwas erweer;de rode DAMbusuitdejaren 60.(Foto:Andriesvan derMeulen)
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Vraag vrijblijvend naar

demogelijkheden.

bl o e msi e r k u n s l

d bloemenal/een.
Meer an

LUeET

Hetty vanLinge

Na de koffie wordt de waterkant
aangepakt. Het isde bedoeling om
met een boofie door het Maar te
varen en zo de overhangende es
doornsteknotten. Ditiszekervoorde
tweekinderen inhelgezelschapeen
uitdaging. In de middagpauze zullen
de medewerkers getrakteerd wor
denopeenkop snertenbroodjes. En
dan nog even verdervoor de laatste
loodjes.
AI metaleen leukedagendebomen
ophel kerkhof kunnen erweer een
paar jaar legen.

hetvooralookeen sociaal gebeuren.
Verschillende personen hebben al
eens eerder mee gedaan met zo'n
project. samen de handen uit de
mouwen steken isalleen maar leuk.

Natuurwerkdag Thesinge

Zet je schoen
op in de
Agrishop

De Sint en zijn Pieten gaan dan
kijken oleriets indeze schoen
ijespast.
Opzaterdag 3december mag
je het weer ophalen.

Ook dit jaar komt deSint weer
indewinkel van deAgrishop.
Heb je nog een schoen over?
Zet hemdanopvrijdag 2 de
cember a.s.vóór 18.30 uur bij
Simonindewinkel.

"Help de natuur bij jou in de buurt", is één van de slogans van de
Natuurwerkdag. Voor hetvijfdejaar coördineert Landschapsbeheer
Groningen de Natuurwerkdag in onze provincie. Dit doen ze samen
met enkele andere organisaties en sponsoren.

zaterdag 5november.dezon schijnt
en erstaal een stevige bries. Het is
vandaag een mooie dag om eens
flink de handen uit de mouwen te
steken.Tegen10.00uurhebbentien
vrijwilligers zich bij de Kloosterkerk
verzameld. Er wordt gewerkt onder
begeleiding van twee deskundigen
diewerkzaam zijnbijLandschapsbe
heer.Hel zagen gaal ineen behoor
lijk tempo en na een uur zijn de
knotesdoorns langs de straat alhe
lemaalkaal. Dan isertijd voorkoffie,
PietHuisman heeft de kannen ge
vulden koek klaargezet. Met elkaar
in de kerk gezellig even bij praten
want voor demeeste vrijwilligers is

Het wegslepen van de gesnoeide takken door Piet Huisman. (Foto: Wo/ter
Karsijns)

Hetty van Linge.

komen.Nietzovreemdalsjeomtwee
uurs'middagsalgetrakteerdwordtop
een portie stevige blues.
Opnaar de Meuln inSint Annen voor
eenoptreden van High Temperture.
De band, opgericht door mondhar
monicavirtuoos en zanger Herbie
(HarbertGrezel),isgeïnspireerddoor
deAmerikaanseSwingbands uitde
50'erjaren.Hetdynamischespel valt
bij hetpubliekzeker inde smaak. Dal
deliedjesinhet Gronings gezongen
worden geeft een extra dimensie.
Zeker als het lied overde "aaierbale"
van deFEBOgaat en iedereen lek
ker kan meezingen. Want wie ver
wacht nu een aaierbaleop een Blues
Cruise!(Aaierbaleiseen Groningse
snack:kroket meteen gekookte eials
vulling). De mannen uit Zuidlaren
haddenerduidelijkzin inen brachten
deswing met flair.
Verdernaar 'tJopjeinThesinge.een
prachtige locatie voor eensolooptre
den. Inhel huiskamer café 't Jopje
had Doug Macleod uit New York
tijdelijk onderdak gevonden. Hij liet
ons kennismaken met zijnfenome
nale gitaarspel en zijn aansprekende
songs.Hijbespeelteen NationalRe
sophonic, een gitaarmet een ken
merkendemetaligeklank, die prima
geschikt isvoorslidegitaarwerk. Het
iseenplezierom naarzijn bijzondere
doorleefde slem te luisteren. Een
man met veelervaring dieleeft voor
zijn vak. De echte blues.
Het was inalle opzichten een sfeer
volle en geslaagde Blues Cruise

Van Zanten en Van Zanten.
(Foto:AndriesvanderMeulen)

30 Oktober een prachlige zonnige
dag.Opdrie locatiesstart tegelijker
lijd de bluesmiddag. Te weten het
huiskamercalé t Jopje, het dorps
huis inRuischerbrug endorpshuisde
Meulnin SintAnnen.Hetvervoervan
de ene naarde andere locatie isal
een belevenisopzich. Wij worden
rond gereden met een oude DAM
bus uit de jaren 60. Het interieur is
precieszo als ikdat inmijnherinne
ring had, een antiek kleurtje groen
met grijs:purenostalgie.
Direct ontstond ereen sfeer van "je
bent samen uil". Voor de mensen
langsde route moethet ook een leuk
gezicht geweest zijn,erwerd spon
taan naar ons gezwaaid.
Bijonze eerste halte inRuischerbrug
kondenwe genietenvanSilvanaen
TheBluesmachine.
De groep is opgericht in 2000 en
oorspronkelijkafkomstig uitde VS.Ze
zijn nu gestationeerd inAmsterdam
en reizen voor de optredens door
diverse Europese landen. Ondanks
hetvroege tijdstip kwam deBluesma
chine vlot opgang en was Silvana
goed bij stem.Hetpubliekmoestdui
delijknog een beetje inde stemming

Een groep muziekliefhebbersuit dedorpen Sint Annen, Thesingeen
Ruischerbrug hebben de koppen bij elkaar gestoken om voor de
derde keer deBlues Cruise teorganiseren.Als jedenkt aan blues dan
denl\je al gauw aan de zwaarmoedige liedjes van de Amerikaanse
negerslavenuitvervlogentijden.Liedjeswaarinzij met veelovergave
hun triesteleefomstandigheden enhet onrecht bezongen. Gelukkig
is de slavernij officieel afgeschaft en is de blues gebleven.

De Blues Cruise
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Groninger winterkostavond
Groninger lekkernijen proeven op het Geweidehof (bedrijf Familie van
Zanten), Geweideweg 7 teGarmerwoldeopwoensdag 14 decembervan
17.00tot ca. 21.00 uur.

FredjeBouma
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Luddeslraall1
9797 PMThesinge
Tel.: 050·3021984

labloem@helnet.nl
www.labloem.nl
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De verwachting voor overmorgen:
nog meer weer.

Vannacht zijn er opklaringen met
kans opzon aan de kust. Morgen
vroegenkeleplattestapelwolken en
dynamischeluchten. Indeloop van
dedag wordthet voor hetgevoeleen
stuk frisser,hoewelheternietklets
nat uitziet. Overdagis hetkoud,de
avond verloopt minderdramatisch,
en'snachtsishetkouderdanbuiten.

Riade Vries en IrisvanGlee uit
Thesingehebben erg mooi çe
l ongen.(Foto:WolterKarsijns)

Corine enDennisLade uit Gsr
merwo/de zingen inkoor.
(Foto:HenkRemerie)

lvtCt-VtiAW

lvt~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050 - 5416272
www.romantico.nl

~ Rijlessenvoorkinderen
en volwassenen

~ Pensionsl alling

... Tevens Ier dekking:
debewezenNRP5-rijpaardhengst
Romanticoendeuniekgoudgele
ponyhengst(1A8m)
Romantic Popcorn v. Romantica

Wat willen ze hebben?
Erzijn meer dingen diedemensen scheidendan diezebinden. Toch
iserÉÉn onderwerp datiedereen aangaat enwaar nergens terwereld
zoveel overgepraat wordtalshier in Nederland: hetWeer. Iedereen
kijkt naar Jaap Nienhuis of Erwin Krol, of leest hetweerbericht in de
krant. Iedereen wil weten 'wal voor weer ze willen hebben'. Het viel
Fredje opdatweersvoorspellers ereen speciaal taaltje opnahouden.
Hier volgt het weerbericht voor vandaag:

Ondanksdedrogeweeroonditiesviel
ervandaag een spat regen.Naeen
klapdonderlietdezon zich vanzijn
goedekantzienenkwamdetempe
ratuur uit de verf. Vanmiddag kwa
men debuienals een aapje uit de
mouw, de regen blies een partijtje
mee en de temperatuur had het
nakijken. InDeBiltliephetregenwa
ter ons over de lippen. Toen kreeg
het weer er genoeg van. Voor van
avond geldtdat dezon misschien in
hetoostentelaatkomt.enhetalweer
donker is geworden...

Sint Maarten

Autorijschool

VRIESEMA
Vamor L.M.!. ged iplomeerd

Theor iecursus:
dinsda gavond

19.30 uur.

Vera van Zanten

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

Examentraining
per computer

Wedstrijdpoffert pakken
Aan deGroningerpoffert(trommel
koek)iseen wedstrijdpoffertbakken
verbonden. Op onze winteravond
kanmendeingeleverdepoffertsproe
venenkeuren;dewinnaar/winnares
ontvangteen leukeattentie.Men kan
zich voordeelnameaandewedstrijd
opgeven bij Vera van Zanten, tel.
050-5416091; liefst een week van
tevoren.

producten zaler eenkleinestreek
markt zijn.

Wehopen dat het eenleukeavond
zal worden, met veel gezelligheid.
Wilt u op 14 december voor een
keertjenietzelfuw maaltijdbereiden,
ga dan tegen geringe kosten 'uit
eten"ophetGeweidehof.

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Groninger kost, zoals erwtensoep,
bonensoep.kapucijners, ouderwet
se poffert (trommelkoek) en kerst
brood ... maardaarbij ook genieten
vanrozijnenopbrandewijn,gl,hwein,
enz. De meesteproductenworden
dooronsopbiologischewijzebereid.
Deavond zal plaatsvindeninkerst
sfeer, waarbij kerstmuziek en Gro
ninger liedjes (met live muziek) niet
zullenontbreken.Plusdaarnaast nog
eenwinter/kerstverrassing???Men
kanenhoeftnietalleen te'proeven",
maarkan zich ookvanelkgerechtte
goed doen aangrotere hoeveelhe
den.
Natuurlijk worden ook de kinderen
nietvergeten.Voorhen zijn er leuke
activiteiten, zoals een kinderdisco.
smullenvanhuneigenversierdepan
nenkoekenen (warme) chocolade
melk.
Voor het kopenvanonzewinterkost-
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Een lokaal voor tijdelijke bewaring

Het lijkenhuisjeinbijdeKloosterkerk in Thesinge. (FotoWolterKarsijns)

Hetboekje "Eenlokaal voortijdelijke
bewaring". lijkenhuisjesop Gronin
ger kerkhoven is de derde in een
reeks uitgavenoverkerkhovenvan
de Stichting Oude Groninger Ker
ken. Dit deeltje werd op vrijdag 4
november gepresenteerd in de
Kloosterkerk van Thesinge. In het
boekjewordt eenglobaaloverzicht
gegevenvandeverschillendehuis
jesinGroningen indeperiodetussen
1876 en 1976.De meeste mensen
die een kerkhof of begraafplaats
bezoeken doen datom er stilte en
rust tevinden ofomstil testaan bij
oude grafmonumenten met vaak
prachtigetekstenen symbolen.Voor
deoude huisjes dieer vaak ook te
vinden zijn hebben deze bezoekers
en geschiedschrijvers over dege
schiedenisvan het begraven vaak
weinig oog. Hetboekjewil eeneer
ste stapopweg zijn voorwaardering

Een beeld
Ikreed laatst indebeginnende sche
mer,opeennatte dag.opeen land
weggetjelussen Luijewolde enThe
singe naar huis. In gedachten ver
zonkenen luisterendnaareen zacht
muziekje zag ikindeverteeen "werk
in-uitvoering' hek.

Direct zettenmijnhersens zich in
werlcing;afremmen enomdraaien
envia een andere (om)wegnaar
huis zien te komen. Een woede
maakt zich van mij meester; dit
gaat de hele maand al zo als ik
naardestadwil(andere kantvan
Thesinge); deborden en hekken
blijven staan nahetwerlc,ookals
jeerdan wel doorkunt.Ikgokdan
en ben razend als blijkt dat ik er
niet door kan (het bordstaat er
toch!!) of als ik om rijdt en ik
verspeel (kostbare) tijdalsikmijn
dochter naar detrein breng enik
merlc opdeterugweg datikerwel
langs had gekund (vergeten weg
te halen??)

Ikervaardezeonrustinmijn hoofd en
lichaammaarreageerniet,rijdt rustig
door en ontdek dat het geen hek is
maar"eenpaar kinderen diemidden
opdeweg spelen of rijden".

Zezijnalvroeg oppad met St. Maar
ten lopen;denkik;hetisimmersbegin
november.Voorkinderenkijkikuiten
pasikop;ze zijnmeheilig. Ikbener
vanovertuigddatjekinderendebood-
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vandieweldegelijkinteressanteqe
bouwtjes. Want het zijn niet alleen
somsprachtigestaaltjesarchitectuur,
maar deze bouwwerkjes vertellen

(Fa/a:Char/otteSmit)

schap (injegedrag als volwassene)
mee geef1 dat ze welkomzijn opde
wereld en inonze leefomgeving. Dit
door rekening te houden met hun
spelen en zoekennaardevormwaar
mee grotemensen een plezierige en
veilige wereld scheppen (pardon??)
Direet zetten mijn hersens zich in
werking;afremmenenstapvoetslangs
rijden en raamopen voor eenbemoe
digende,waarderende opmerking.

Ikervaardezeonrust inmijnhoofd en
lichaamweer maar rijdt rustig door
en ontdek dathetgeen hekisen het
geen kinderenzijnmaar dat heteen
bocht indeweg iswaardoor jeover
een stukje weiland kijkt waar zwart
witte koeien bij elkaar staan en lig
gen.

Natuurlijk, het einde van de dag.

ookietsoverdegeschiedenisvan het
begraven en het opbaren van do
den.l n 1872 werdnamelijkeen wet
uitgevaardigd metdeopdrachtombij

herkauwen en uitrusten..Bij elkaar
omdat het miezerig enkoud is;een
beetje in de luwte van de bomen
langshet landweggetje.
Mijnhersens enimpulsen komen tot
rustbijditmooieduidelijke en beves
tigendeplaatje uit de natuur.
Hetgeef1 medetoestemming omna
een enerverende dag met veel acti
viteitenen gedachten .even totme
zelf tekomen indebeschutting van
de auto.Het zachtjes zoemen vande
motor.hetuitzichtende zachte klan
ken vande muziek. De laatste kilo
meters neem ikhetervanen ikkom
vol rust en aandachtvoor mijnpart
ner en kinderen thuis. Het leven zit
prachtig mooi inelkaaren alle steun ,
boodschappen en bevestiging liggen
voor het oprapen..

Hatta Smit

elkebegraafplaats eenlokaalterea
lisereningerichtvoortijdelijkebewa
ring van overledenen aan een be
smettelijke ziekte. Ook inThesinge
wordtin1874bijdeKloosterkerkeen
lijkenhuisjeofbaarhuisje gebouwd.
In1972wordtditgebouwtjegesloopt,
maarin2003wordt hetgebouwtjezo
getrouw mogelijk herbouwd.

Deel1vandeserie :"Dieonderdeze
grafzerk ligt".Grafengedenkstenen
inenom dekerkvan Zuurdijk.
Deel 2 van de serie: "Hier rust 0
wandelaar".Opmerkelijkegrafschrif
ten inGroningerland.

Voor meer informatiewww.gronin
gerkerken. nlofdeplaatselijk con
tactpersoon.dhr.P.HuismanteThe
singe.

Roe/ieKarsijns

Eerste prijs voor de
Alpenjagers!
Blaaskapel "DeAlpenjagers"uitGar
merwolde heef1 zondag 6november
voorde28"keer meegedaanaan het
blaaskapellenoonooursteMuntendam.
Onder leidingvan Roeit Stolkwamde
kapeluitindeBergklasseen speelde
voordejury een drietal tebeoordelen
werken. De jury beoordeelde het
optreden met 83.92 punten. Dat was
goed voor een eersteprijs.Demuzi
kanten gaan zich nu richten op het
Nieuwjaarsconcert zondag 8januari
2006te Vries.

Wilma Tammeling

Festival of Lessens
and Carols
Op zondagmiddag18decemberom
16.30uurisereen FestivalofLess
ons and Carols indekerkvanGar
merwolde.Deze van oorsprongAng
licaansevieringisontstaan inEnge
land eniseen bijzondere,muzikale
en meditatieve voorbereidingophet
Kerstfeestwaarbij zang eensfeervol
geheel vormen met deschriftlezin
gen. Venite Cantemus uit Bedum
zingt o.l.v.TymenJan Bronda. Lee
torisProf.A.M.Swansonenorganist
MatthijsdeVreugd. Toegang € 4
Meer informatie en/ of reserveren:
venite.cantemus@wanadoo.nl of
RoelieKarsijnstel.3022071 .



SDLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat la • Tel. 3021785 . Ten Boer

www.nijdam.nl
050 · 5498416

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolonts toppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-Inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P~KUll
';I#I~IU't:[ffI1#iI1''ij
Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(050) 54218 90
F(050) 5423778
Iwww .kuilreiniging.nl

Riiksweg 15

Garmerwolde

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

NIJDAM
KEUKEN- EN VLOEREN

Keukens - Inbouwapparatuur 
Plankenvloeren· Laminaat - Parket

JOOP NOORDHOf

~-

Bovag·lid . aft.SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

•• I •

;: ~: Oosterseweg lb
: : ~: .. 9785 AD zuidwe lde Gr.
: ••::: - Tel. i050) 30 118)2

wwwvaats rra.nl
vaa tstras - vaatstra.nl

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.
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"'" A SCHILDERS V.o.l'.
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boekenkasten en tafels
Restauratie van Antieke meubels.

Bezoekopma. tm vr. na(tel.) afspraak
zaterdags bent ude gehele dagwelkom

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 - F (050) 5494579
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terk in senioren fauteuils
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Bijons een grotekeus )z;'0f
uit diverse modellen! ~~I f

Ook fauteuils met opstaphulp. ~

1 oCJ SlAGTEIf '~'
Stadsweg 63 - 979 1 KB Ten Boer 050-3021383

050 - 5496150
050 . 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email
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Lamsoor 11
9738 AL Groningen
'NWW.vishandelsmit.nl
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DorpsbelangenGarmerwoldezestigjaar
De Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde bestaat zestig jaar. Reden dus omeen feestje tebouwen. Alleleden, endat betekent bijna
hethele dorp,zijn persoonlijk uitgenodigdvoorde"BijzondereNajaarsvergadering" opvrijdag 18november.Voor deredactie van deGarmer
&Thesinger Express vormdedit jubileumeen aanleidingomeens even een praatje te maken met de"CommissieZestig". Wat is datnuweer
voor een commissie, vraagt u zich ongetwijfeldaf.Wel, indeze commissieziltenAnuschka deSmidt, Janet Jansen, Auke KuipersenRogier
Verhagen. De CommissieZestig heeft van het bestuur van Dorpsbelangen opdracht gekregen om die"BijzondereNajaarsvergadering" ook
echt "bijzonder" te maken. Endat gaat wel lukken ook, als ik zodeenthousiaste plannen hoor.

Jan Wigboldus isbenoemdtotLidindeOrde van OranjeNassau.(Foto:Henk
Tuinema)

Anuschka enJanet vertellendater
die vrijdagavondeenalternatiefbe
stuur komt, bestaande uit oud-be
stuursleden. Diezullen devergade
ring dieavond leiden.En erkomt een
garderobe-verloting met geweldige
prijzen.Enaldieprijzenooknogeens
inzestigvoud. Verder zullen enkele
spelersvan Wester,tussen deaçen
dapuntendoor,sketches opvoeren.
Ook de gemeente laat dit jubileum
nietongemerkt voorbijgaan.Debur
gemeester, mevrouw Rika Pot zal
persoonlijk hetbestuurvan Dorps
belangen komen feliciteren, want
zoals zij zeil zegt: "Het is een hele
prestatiedatGarmerwoldeal zestig
jaar zo'n actieve Vereniging Dorps
belangen heeft. Daar mag Garmer
wolde trots opzijn".
"Ookiserdieavond een doorlopen
de tentoonstelling van foto's, dia's,
filmpjes,video'senkrantenknipsels
overvrijwel alle belangrijke zaken die
deafgelopen zestig jaarinGarmer
wolde hebben gespeeld", meldt
Auke. Het is erg leuk temerkendat
er, na een oproep,door dorpsgeno
ten zoveel oude foto's enzovoort
aangeleverd worden. In feite is er
meer ingebracht dan er plaats is.
Herinneringen aan alweer bijnaver
geten gebeurtenissen.Maar sommi
ge van die zaken zijn nog steeds
actueel.zoalsuzeilinmiddels heeft
kunnenvaststellen.
E~ tenslotte, na afloopvanhet"ofti
dlle"gedeelte vandevergadering,is
hetdehoogste tijdvoor een dansje
eneendrankje.DeCommissie Zes-

tig heeft hiervoor The Stamps ge
contracteerd. Een jubileum zonder
swingende muziek is immers niet
echtaf.
Dit alles wordt me onder strikte ge
heimhouding verteld.want het moet
een verrassing blijven. Ook voor het
bestuur van Dorpsbelangen zal een
enander nog zeer verrassend uit
pakken!

Ophetmomentdat ikditartikeltjetyp
zijner nog drie dagentegaan voor
dathet vrijdagavond is. Ik verheug
meernualop.En. . . .alsudit leest
isdezefeestavondinmiddelsalweer
ruim een week voorbij.Ongetwijfeld
heeft u in het echt net zo kunnen
genietenalsikgenoten hebvan alle
plannenmakerij van deCommissie
Zestig.
AI typend en overdenkend wat ik
allemaal in dit artikelije zou zetten
heb ikook nog even inoude G&T's
gekeken.En natuurlijkook nog even
opinternet. opdesitevanDorpsbe
langen. Voor zover ik heb kunnen
nagaan in oude G&T's is dit het
tweede jubileum van Dorpseelan
gen dat gevierd wordt. Inseptember
1995 isuitgebreid hetvijftigjarig jubi
leum gevierd,zo staat indekrant. In
dat nummer istevens deontstaans
geschiedenis van devereniging te
lezen. Opgericht op 22september
1945. Indie krant ook een foto van
het toenmalige bestuur. Uit versa
gen van vergaderingen valt af te
leiden dat inhoofdlijnenal diejaren
ongeveerdezelfde zakenblijvenspe

len. of weer als aandachtspunt te
rugkomen. Bijvoorbeeld deonder
werpen: verkeersveiligheid, dorps
feest enbraderie, straatverlichting,
een jeugdhonk, het dorpshuis. ko
ninginnedag,deschool.aankleding
en presentatie van het dorp. de
smeerpijpen deRWZI om erenkele
tenoemen. Verder speelt ernatuur
lijkaltijdhetoverleg metdegemeente
en,sindseen aantaljaren,deverde
ling van deeen gemeentelijk subsi
diepotje_

Kortom,precieszoals hetverwoord
isindedriedoelstellingen dieopde
internetsite van Dorpsbelangen
staan:
• Hetbevorderen van hetwelzijn en
het behartigen van debelangen van
debewoners;
• Het bevorderen vanhet vereni·
gingsleveninGarmerwolde;
• Hetverstrekken van subsidiesaan
verenigingen en andere organisa
ties inGarmerwoldenamensdeGe
meente Ten Boer.

Henk Vliem

Oliebollen

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

~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes
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Heeft u een feest of partijen wilt u een leuk programma,
wij verhuren spelen voor groot en klein.

Tevens hebben wij een win kel met
prachtig houten speelgoed, curiosa en antiek.

U vind t ons aan de Kerkstraat 9a , Thesinge, tel. 0647962971
Geopend : wo - vrij 13.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 14.00 uur, en op afsp raak.

www.d eryke.nl of www.oud ho lla ndsespelen.nl



Jubileumvergadering Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde
Dorpsbelangen Garmerwolde zestigjaaroud.Een zeerknappe prestatie.Endeverenigingleeftalsnooittevoren. Dat blijktweluitdeopkomst.
De zaal zat vrijwel helemaal vol met leden, genodigden enbelangstellenden. Allemaal gekomen omdeze bijzondere najaarsvergadering mee
te maken. Een vergadering met verrassingen, zou hetworden. Dat had althans de commissie Zestig beloofd in deuitnodigingen en in de
bontgekleurde flyers. En . . ... verrassingen kwamen er!

Aandejubileumbestuurstafe/:ere vice-voorzitterSimon Veninga,erevoor
zitterJan Wolt,erepenningmeesterKees Jansen,ere secretarisHielkevan
Dijkenen voorzitter Jan Wigboldus. (Foto:Henk Tuinema)

Vooralvoor Jan Wigboldus. Tenmin
stedatkon je aan zijn gezicht zien
toen de toespraak van de burge
meester. mevrouw Rika Pot lang
zaamvan accent verschoof. Eerst
werd de jubilerende Vereniging
DorpsbelangenGarmerwoldeuitge
breiddoor haargecomplimenteerd
voordenooitaflatendeinzetinaldie
zestig jaren als het op een goede
belangenbehartiging voor de Gar
merwoldersaankwam.Maarvervol
gens werd detoespraakdoor Rika
Potsteeds meertoegesneden opde
voorzitter, dieeerst nogeenbeetje
verbaasd keekmaarzich allengseen
beetjeongemakkelijkbegontevoe
len. Tenminste zo kwam hetopmij
over.DekwaliteitenvanJanalsbrug
genbouwer,alsbelangenbehartiger,
als bemiddelaar, als onderhande
laar,als luisterendoor,alsraadgever
enzovoort. Ze kwamen uitgebreid
voor het voetlicht. "En Jan zet zich
nietalleeninvoor Garmerwolde-,zei
Rika "maardehele Regio heeftprofijt
vanzijn capadtelten", En sindseen
jaar zelfs de hele provincie, want
sinds januari isJanvoorzittervan de
VKDG (Verenigingvan Kleine Dor
pen in Groningen). En binnenkort
wordtzijninvloed noggroterwantde
VKDG gaatperjanuari aanstaande
een fusieaanmetdeVDG (Vereni
gingvan Dorpshuizen inGroningen).
Janwordt devoorzitter.MetdePro
vincie heefthijonderwijl al geregeld
dat er voldoende geld is om een
geslaagde start van deze nieuwe
verenigingtewaarborgen. "Enditis
nogmaareen korteopsommingvan
Jan'svelewerk". zegt RikaPot.Zijn
inzetwordtoveralzeergewaardeerd
enalsblijkvanattentie enwaardering
heeftRika deeerom Jan tebenoe
men tot Lid in deOrde van Oranje
Nassau.
Janiserduidelijkperplexvan.Zoals
even later ook blijkt uit zijn dank
woord.

Even weer terug naar dejubileum-

vergadering.Ook deaanwezigen in
dezaalkregendenodige verrassin
gen. Dat begon al bij binnenkomst.
Doortweeallervriendelijkstedames
(vanWester)kreeg jeeen consump
tiemunijeuitgereikten een gardero
bebonnetje.Evenlateropdeavond
bleekmijnbonnetjeopeens eenprijs
(zestigspruiten)optelevereninde
jubileumloterij.
Enachterdebestuurstafelbleekniet
hethuidigebestuurvanDorpsbelan
genplaatstenemen maar een jubi
leumbestuurbestaandeuitdehuidi
ge voorzitter Jan Wigboldus en de
oud-bestuursledenJan Woll, Kees
Jansen.Hielkevan Dijken en Simon
Veninga.Bij elkaarzo ongeveerhet
oudstegelegenheidsbestuur inNe
dertand,dachten ze zelf (maar zeer
zeker het bestuur met de meeste
ervaringsjaren).
OpperstalmeesterJosMocking zorg
de. samenmet zijn charmanteassis
tenteJanet Jansen, voor een goed
geolied verloopvan deavond.Enniet
tevergeten:zijzorgden ookvooreen
hilarischetrekking van deloterij.De
meest vreemde prijzen werden er
gewonnen.Ruilenwasnietmogelijk
enjewinnende lot verzwijgen was
ookgevaarlijk.

Verder kon iedereen aan dehand
vandia- en foto-expositiesbekijken
hoeGarmerwoldeerinvoorgaande
decenniauitzag en voorliefhebbers
was erdefilm "Inhet teken van het
beest" Kortom:decommissieZestig
had erwerk van gemaakt.En tezien
naar de diverse reacties werd dat
zeergewaardeerd.
Entussendebedrijvendoor werder
ooknogofficieelvergaderd:dever
gadering werd door Jan geopend
met eenwarm welkomstwoord· de
notulen werden voorgelezen door
Hielke vanDijken (datwarenwel de
notulen vandeallereerste vergade
ring van Dorpsbelangen) - en er
waren een aantal mededelingen
(hier nietvolledig vermeld):
• de nieuwe straat gaat Meester
Rijkensstraat heten(voorstel);
• er zullen maatregelen genomen
worden omtebeletten datdeOude
Rijksweg een sluiproutewordt voor
"ongeduldigesnelleautomobilisten";
• er zal nogmaals gevraagd wor
den omdezestigkilometerzone bij de
kruising teverlengen;
• degewenstelantaarnpalen zijner
nog steeds niet (opmerking uit de
zaal:dehistorie lijktzich teherhalen);
• zaterdag 10 december is uitge·

roepentot landelijke vrijwilligersdag.
De gemeente Ten Boer heefthier
voor Dorpshuis deLeeuwopgege
venalsproject. Hetbetrefthier kleine
onderhoudsklussen, zoals sausen
vandehal. vervangen lelijkeplafond
platen.schoonmakenbuitenwerken
zovoort.Dat levert€ 500aan subsi
dieop.Janspoort iedereen aan om
zich voordeze tiendedecemberopte
geven alsvrijwilliger;
• dejaarlijkse borrel van Dorpsbe
langenvoor allevrijwilligers inGar
merwolde zal dit jaar een Boeren
koolmaaltijdworden.Tehouden op
10decembernaafloopvandeDorps
huisklus.
• Erzal door Dorpsbelangenactie
wordengenomenom tezorgen dat
depaintball -activiteiteninhet Fled
derbos stoppen.
Ter afwisseling. tussen twee aqsn
dapuntendoor, deed Jan Walt ver
slagvanzijnervaringenalsbestours
lid van Dorpsbelangen in de jaren
vijftig-zestig.Hijvertelde inzijn eigen
(zeerdroge)bewoordingen hoehet
bestuurtoen tewerk ging (somsdus
ookniet)enwelkezaken toenspeel 
den (ook al lantaarnpalen).Zijnver
haal zorgde in de zaal voor veel
hilariteit.

Na afloop van het officiÎle gedeelle
van deze jubileumvergadering wa
ren er The Stamps. Hun muziek,
genre jaren zeventig en tachtig,zorg
deervoordatdedansvloerbinnende
kortstekeren gevuldwas.

Kortom:Garmerwolde,Dorpsoean
gen en dan speciaal natuurlijk Jan
Wigbolduskan terugzien opeen zeer
verrassende engeslaagde jubileum
avond.Proficiat.

HenkVliem

Flokstra
Groningen
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FLOKSTRA GRONINGEN STOELC~ERSTRAAT 35, 9712 BI/ GRONINGEN 050 313245 3
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AnneBenneker

U bent van harte welkom op 24
december. Dedienstbegintom22.00
uur.dekerkisopenvana121.30uur.

(Binnenkort is het volledige verlJaal
vanNanda Devite/ezenopdesitevan
Thesinge)

Nanda DevivanderVeen

zang. Het Gemengd Mannenkoor
Garmerwoldeen soliste sanne Werk·
man verzorgen de zang, organist
Mente deVries bespeelt hetorgel.

enikbelandeindekist.Voor ikbesefte
wat ergebeurde,smeethijdedeksel
dichten deedhemopslot. Ditisalvast
jedoodskist!krijsteTuktil.Laat me er
uit! schreeuwde ik. Maar niemand
hoordeme. Logisch, ikzat helemaal
boven in het kasteel. Nu zul je wel
denken,die Tuktillaathemvanavond
weer vrij. Nou, danken jeTuktil nog
niet,dielaat jezoeenweekindiekist
zitten:

Debasis vandit verhaal heb iksnel
bedacht,dedetails verzinje later. Ik
heb ongeveer driekwartier over het
hele verhaal gedaan. Ik zou graag
doorgaan met schrijven, maar ikwil
ook journalist worden.
Als ik iemand een tip zou moeten
geven om ook verhalenteschrijven,
dan zou ikzeggen: leesveel boeken!
Ikhou ontzettend van boeken lezen,
ikleesookboekenvoorouderenzoals
"De stam van deholenbeer" (Jean
Auel).

Luisteren met een ander oor
Watkuntuverwachtenopdezekerst
avond?Eendienstmet een filosofi·
sche enpoÎtische inslag.zodatumet
een anderoorluistertnaarhet tradi
tionelekerstverhaal. Eendienstdie
iedereen,gelovig olongelovig,jong
oloud ietswilbieden.Maarook een
dienst met veel ruimtevoor muziek.
traditionele kerstliederen en samen-

Kerst, geloofhet of niet
Kerstnachtdienst voor iedereen

Hallo. ikbenNanda Devi.
Mij isgevraagd om een stukje inde
Garmer &Thesinger Expresstezet
ten.
Ik heb namelijk in september een
verhalenwedstrijdgewonnenvanhet
Dagblad van het Noorden. De op
drachtwaseen sprookjeschrijvenen
erdeden 470 kinderen meediealle·
maaleen sprookje hebbenqeschrs
ven enuitdeze inzendingen werden
zes verhalen gekozen. Indejuryzat
onderandereDolfVerroen (deschrij
ver van o. a. "De verschrikkelijke
schoolmeester"). De prijs was een
jaargratis 'Kidsweek'(eenwekelijkse
krantvoorkinderenmetnieuws,puz
zels.hetweer,stripjesetc. )indebus,
een sporttas met daarin: een boek,
eenspelle~eenwatsnoep.Jemocht
ook nog een boek uithetkinderboek
museumkiezen;ikhebgekozen voor
"Vrijdag komt Mikwel" van Dolf de
Vries. DeprijstitreikingwasinWinsum
inhet Kinderboekmuseum.
Ben jebenieuwd naar mijnverhaal?
Hier alvast een voorproeije:
"Kijkermaareensin, zeiTuktil.Dus
ikkeek.Dathad iknietmoeten doen,
wantopeensgalTuktil me een zelje,

De traditionele kerstnachtdienst indekerkvanGarmerwolde heeftdit
jaareen bijzonderkarakter.De Protestante Gemeente van Garmerwol·
deenThesingeenenkele mensen uit het dorpGarmerwoldedachten
samen na over de invulling van de dienst. Irene Plaatsman uit
Thesinge zal voorgaan in de dienst.

Stoomfluitjes
Aangeboden:
ScooterPeugeot ,VivacityX-race,Bouwjaar2002;Inlo:,Chris Rosman,
06-304089S.

Gezocht:
Ervaren badmintonspelervoordewoensdagavond. lnlobij:Teun Ton,
050-3023723 ol WimRitsema, OSO-3024932.

Garage opruiming!
Zaagmachine,steenzaagmachine, luchtslang, compressor,diamant·
schijven,2torsiassenvoor een aanhanger, trekhaken,oploopkoppe
lingen...Teveelom optenoemen.BelOSO-54165SS envraag ol eriets
vanuwfJegadingbij is.

Vink
Ook inThesinge zijnweinhet rijkebezitvanboeren diehunkoeienbuiten
laten lopen;Mevrouw Vinkis SO jaar geworden. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Geen lege weilanden
Vanuithethelelandhoorjesneueberichten over legeweilanden;nietalleen
'swintersmaarook indezomer.Gelukkigzijnwe inGarmerwolde inhetrijke
bezit van boeren die hun koeien nog wel buiten laten lopen. Dankzij
bijvoorbeeld Anno v.d. Bergh kunnen we hier volop genieten van zo'n
schitterend, oer-Hollands plaatje: koeien in de wei met een molen opde
achtergrond. (Foto:HenkRemerie)
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C .N. Schutredaan -16
1.)797 rc Tli esiuge
Id d i:l\lll (050) 302 1j 19

"IX (050) 302 I1 82
mobiel 06 S1533772

finan ciële
administra tie

&
jaarve rslagen

&
aangifte

inkomstenbelasting

sanita ir en verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA
~.....~-~~

Sc hade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 • 3021796

Voor vakkundige behandeling

van uw huis dier.

Behandeling volgens afspraak.

Tevens verkoop van

verzorgings artikelen

~

TOMMY

Nijve rheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

(/
°SWW

BOUWBEDRIJF 6~ ~ ~
o BlE 0 ffi (]) ~ ~

o a:z~
z w w w
O >a: a:

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N••'ru.. th••"

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 5421535

zoals:Slootonderholid.
Maaikorven. Klepeimaaien.
Groot pak persen. Grondtransport.
Mestverspreidenen
Siell./kouter bemesten.

M
~

..: t.!!'~*&

U - DAMES- EN KINDERMODE
"""" Jolanda Spraakman

" Hen drik We ster straat 26 - 9791 CT Ten Boer

/ '" Telefoon (050) 302 34 I 7

llfIH---
De witgoed

elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomaten en drogers,
koelkasten. diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en part iculi er
handel in:
• Pallet - en magazijnstellingen

• Magazi}nrtagens
• Palfetwagens
• Kantoor1<asten
• Gebruikte kanto ormeubelen

• Enz.
• "Top way · prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Teleloon OSO • 3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06 · 51581046

Scott-U5A
Be-One

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moderne çonla..:l1cn"!'Oy" tcmcn . ~cdiplomccnlc ~pcdalhlcn

(A\ Belga Fietsene Groningen

Gazelle
Batavus

'Ninke4een1r...m Le* enborg
KItfUIl 272, 9733 CT

050-!i"2 22 52
Belga Fletsen(ll 12mOlle nl

RlJlm en grlJtl:J per1(tNenf

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Ho orto estellen

Winkelcentrum Lewenborç
Kajuit 281 - 9ï33 CV Groninçen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfi etsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrid es
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Spec ials

Kom langs voor gratis Fietsmeling

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjecten

Reparatie alle merken!

Regenkled ing
Racekleding
ATB-kled ing

Fletsschoenen
Fietshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessoires
Onderdelen
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Helpt u ookeven mee? Het kost je maar een paar uurtjes! Enje ziet
directresultaatvanjewerkwant jeknapt calÈDe Leeuwop.Aanstaan·
dezaterdag 10december wordterdoorhetbestuur van destichting
Dorpshuis Garmerwolde een "Opknapdag CaIÈ De Leeuw" georga·
niseerd. Waarom dat dan, zult u zich wellicht afvragen.

DQrpshuis ûarmerwelde zQekt
vrijwilligers (MADD G25)

Teun Tammens enzijn teamgenoten. (Foto:Koosvan de Belt)

Teun Tammens 200e lid vv GEO
Het ledenbestandvan devv GEO heeftdeafgelopen 10 jaar een gestage
groeidoorgemaakt. Int995konhet150' lidworden ingeschreven,nuisde
grens van 200 leden reeds overschreden. Met name dejeugdafdeling is
groter en groter geworden door de toestroom van jonge voetballers uit
Garmerwolde,ThesingeenRuischerbrug.Kortgeleden kon TeunTammens
uit Thesinge als 200' lid worden verwelkomd. Natuurlijk een feit om niet
ongemerkt voorbij telaten gaan.
5November werd Teundoorvoorzitter WimBenneker toegesproken.Wim
benadrukte datvoordetoekomstvanGEO aanwas vannieuwe jeugdleden
vanessentieel belangblijft.Teun,nu tevens hetjongsteGEOlidkreeg daarna
een fraaievv GEOwedstrijdbaloverhandigd.
Tenslottewerd hetheleF-team,metTeunalsstralendmiddelpuntopdefoto
gezet.

Wel .. het is nodig en . .. eris een
subsidiepoüe.Speciaalvoordiedag.
Dat zit zo: de Provincie Groningen
stelt ditjaaraan 25gemeenteneen
subsidievan€ 500 terbeschikking
voor vrijwilligerswerk. Dit project
wordt MADD G25 genoemd omdat
het aansluit ophet landelijke MADD
project. MADD staat voor: "Makea
DifferenceDay",een jaarlijks terug
kerendlandelijkevenementdattwee
dagen (dit jaar: 9 en 10december)
despotlightsopvrijwilligerswerk zet.
Om een lang verhaalkorttemaken:
via de gemeente ten Boer is het
Dorpshuis Garmerwoldealseenvan
de25deelprojecten uitgekozen.

Dus:zorg datjeerbijbent!Zaterdag
10december,vanelfuur 'sochtends
totvier uur 's middags. Kortermag

ook.Eris'Voorelkwat wils".Klusjes
zowelvoorbinnenalsvoorbuiten (als
het weerhettoestaat).Omerenkele
tenoemen:sausen van demuren in
de hal, vervangen plafondplaten.
ramen zemen, kozijnen buitenom
wassen,dekerstboom optuigen,ta
felkleedjesmakenenzovoort. Alsje
voorkeur voor een bepaalde klus
hebt dankun jedat aangeven.
Ter afsluitingvandezevrijwill igers
dagwil de Vereniging Dorpsbelan
gen een bijdrage leveren om hun
waardering te tonen voor de inzet
van develevrijwilligersdie Garmer
walde rijkis.

Ukuntzich - liefstv66r1december
• opgeven bij: Janna Hazeveld,
tel. OSD-S414m.

HenkVliem

Koos vande Belt

De leerlingen
vande OBS
Garmerwolde voor
de Van Gogh·
museumbus.
(Foto:LianneVeenhuis)

eorina Lade , f linaBakker.LizaJoop
enIrisTjeerdsma

Het was 2.5uur rijden. Zokwamen
we rond twaalf uur aan in Amster
dam,bijhetVan Goghmuseum.Daar
kregenweeen rondieiding. Wemoes
tenallerlei opdrachtendoenen een
tekening maken. Tegenkwart voor
driegingenweweermetdebusnaar
huis.Onderweg hebbenwe nog een
film gezien van " iceace".
Hetwaseenvermoeiendedag,maar
wel erg leuk en toch ook wel span
nend zo'ndagjeAmsterdam.

Samen met de kinderen van een
schooluitWesteremden zijnwemet
een Amerikaanse schoolbus naar
Amsterdam geweest. De bus was
heelerg luxe,erwaren zelfsvierdvd
spelers inde bus. Er was ook een
museumdocent in de bus die ons
bezig hield. We kregeneen boekje
met vragenoverVincent vanGogh.
Wekregen ookeenfilmpjetezienvan
een vrouw diedachtdatze opzolder
een zelfportret had gevonden van
Vincent vanGogh. Zedacht dat het
echt was, maardatbleek niet zo te
zijn.

als Chris Verhoog, Aleksandro
Brandao,LuciaMeeuwsen,Robert
HeppenerenMiklosSchwalb,enzij
zijnbekendvan uitvoeringen alsHello
Dolly, Guys and DoIIs, Columbus,
Eine Nacht in Venedig, De Zigeu
netteton. Anatevka en de opera
van Spanga.
InGroningenenwijdeomgevingzijn
deze drie musici BN'ers (oftewel
Bekende Noorderlingen) en weet
men dat Trio Impromptu garant
staat voor een feestelijkebelevenis!
Reserverendus(tel.0503023735,
e-mail: rudymuziek@hetnet.nl).

Zondag 18december 2005,15.00
uur inde Kloosterkerk Thesinge.
Entree € 3,50, CJPI65+ € 2,50
(kinderen tot 12jaar gratis)

Dagje Amsterdam
OSA-kerstconcert . .

Zoals u In devOrige G&T heeft kunnen lezen,heeft deOBS Garrner-
woldeeen prijs gewonnen enmochten ze een dagje naar Amsterdam.
Hier onder volgt een kort verslagvanvier meiden van deze school,Vorig jaar een kerstconcert met meditatieve klanken uit India en

Tibet,nuEuropese muziekdiehethartverwarmtendegeest verblijdt!
"In thebleak midwinter" omvat een aantal opera- enoperelteduelten
en-arla's, gevolgd door twee aria's uit Bachs Weihnachtsoratorium
en een keur aan internationale kerstliederen, dit alles van K·lm·n,
Mozart, Tsjaikovsky, Purcell, Bach en enkele anonieme componis
ten.

Twee van de leden van Trio Im
promptu zijn geenonbekenden in
de Thesingse Kloosterkerk: vorig
jaar stonden ze in de wervelende
showwaarmee hetensembie Viva
Voce hetOSA-seizoenopende.Alle
driehebben zijhun sporenverdiend
inde opera- enoperettewereld en
inrecitalsinbinnen-enbuitenland.
Zij studeerden bij beroemdheden
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Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D
Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

CAIEl\\
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

CAIEl\\
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

AGRISHOP
dive rs in groe nten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten &f ru it
• aardappelen /!;;::,
• scharreleleren ~

• vlees
• boerenzui vel
• salutles & rauwkost

• brood

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

Fax (050)4042922
Goedengezond vande boerengrond

JPCOM
computers

Degel ijk & Goedkoop

Complete PC

€ 549!

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwolde

Ook voor repanti.. &upgrades

Kerkstraat 1
9797 PO Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax OSO . 3024693

R.ITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2

Grasd ijkweg 31 a - 9798 TC Garme rwo lde
Telefoon (050) 5493228

- I ~J
Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra

• Gas
• Water
.cv
• Zink
• Dakbedekking

Bornho lmst raat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d. Vee n - Kolham - te lefoon 0598-393504

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

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 57 51 • www.nijdam.nl
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Foto van de maand
Sommige mensen blijvenonderalleomstandighedenrustighunwerk doen.Lekkersigaartje erbij,heerlijk weeren
eenpaarextra "handen"(tweescheppen)om de telefoonkabel weerinorde tekrijgen:wat wileenmens nog meer!
(Foto:HenkRemerie)

Agenda
Woensdag 30 november Vrijdag 16december
Ten Boer, van 16.30 - 18.30 uur: Buurhoes. Ten Boer; 14.00 uur: In-
Feestelijkeopening plus openhuis formatiemiddagoverdenieuwezorg-
vanhetnieuwe gezondheidscentrum verzekering door twee medewer-
aan deMarskramer 1. kersvan GeovéMenzis. Georgani-
Zaterdag 10december seerd door deANBO, afdeling Ge-
Dorpshuis "De Leeuw",Garmerwol- meente Ten Boer; alle 50-plussers
de;11.00-16.00uur: Opknapdagin zijnvanhartewelkom.
het kader van MADD G25. Zondagt18 december
Dinsdag 13december Kloosterkerk, Thesinge; 15.00 uur:
Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol- OSA-concert.TrioImpromptubrengt
de; aanvang 14.30 uur: deinmiddels het kerstprogramma"ln the bleak
welbekende Kerstmiddagplusbrood- midwinter".
maaltijd voor 50t, georganiseerd Entree€3,50.CJP/65t €2, 50 (kin-
door de Vrouwenraad. Dhr. Molle- deren tot 12jaar gratis)
ma uitLeenszal eendia-lezingver- Zondag 18december
zorgen met de veelzeggende titel: Kerk, Garmerwolde; 16.30 uur uur:
Van beurtschipper tot boderieder. AFestivalof Lessons and Carols.
Ook belangstellenden (zowelheren Woensdag 21 december
als dames) van buiten Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol-
Garmerwolde zijn van ~ J de; 20.00 uur: Kerstavond bij de
harte welkom. Aanmel- NBvP, Vrouwen van Nu, ver-
den tlm zaterdag 3 de- ( ft .. zorgd doorbestuurenle-
cemberbij Trijn Haven- U I.. ; ~ ~ den.
ga, tel. 541 64 25. (J! . :-.~0\~j). _ Donderdag
Woensdag <-~.~ ~ ~";V-' 22 december
14december 11,' ',J.;!" Kerkhorn,Garmerwol-
HetGeweidehof,Garmerwol- ',' ~ de; 1.0.00 uur: Koffiemor-
de; 17.00 - ca. 21 .00 uur: 'jJV" '~ gen. Diekomen Wil, kome ...
Groningerwinterkostavondin ~' \. \~ Waar jewoontofwiejebent,
kerstsfeer. ~~. ~, het maakt met UIt: leder-

~ ~ een iswelkom.
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Protestantse gemeente
4 december
11.00 uur Thesinge
ds.Volbeda
11 december
10.00 uur Thesinge
ds.Giethoornuit Groningen
18 december
10.00 uurThesinge
ds.Poluit Zuidhorn
24 december
Kerstnachtdienst 20.00 uurThesin
ge
Kerstnachtdienst22.00uurGarmer
wolde
25 december
9.30 uur Thesinge
ds. Volbeda
31 december
19.30uur Garmerwolde
Liturgiecie.

"De Soos"
Dek1averjasavond innovemberheeft
devolgendeuitslag opgeleverd:
1.JannesRamaker 5188
2.Albertvan Bruggen 5002
3.Bert Buringa 4956
4.Delta vander Molen .4820

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·541 96 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Eind·redaclle:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 - 050-3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe , Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.25 p.j.
Bij automatische incasso € 10.50p.j.
Poslabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,25
Hoofdarlikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk woensdag
14december vóór18.00 uur.

Wist-u-dat. ..
• deFeestweekGarmerwolde2006
weer een kleine week feesten gaat
worden?
• hetplaats vind van woensdag 6
septembertoten metzondag 10sep
tember?
• hetkomendjaarextralangfeesten
isvanwegehetjubileum:vijenlwintig
jaar FeestweekGarmerwolde?
• Udeze dagen alvastinuw agenda
moet noteren,omdat Umagdit feest
nietmissen mag?
• hetoorspronkelijk bouwplanloca
tie Stollenga ondanks allerlejtegen
strijdigegeruchtengewoondoorgaat?
Met zes kavelsen een sloot vanvijf
meter breed.
• er achterin Fledderbosch door
niet-dorpelingen bedrijfsmatig clan
destien wordtgepaintbald?
• ze degiftige troep na afloop ge
woonlaten liggen?
• wij hier alsdorp absoluut nietblij
mee zijn?
• Uvanafvandaag een nieuw kinder
feest kunt boeken?
• eenveriaaroaqsteestmetpaarden
inEllerhuizen (nabij Bedum)?
• Umeer informatiekunt vinden op
www.dekleinekeizer.com?
• DorpsbelangenGarmerwolde een
Boerenkoolmaaltijdorganiseerd voor
alle vrijwilligers inGarmerwolde. En
wel op zaterdag 10december, na
afloopvan deDorpshuisklus?


