
R & TIIESINGER
E SS

Maandelijks Nieuwsblad voor Garmerwolde, Thesinge en omstreken

31e jaargang januari 2006

Even langs bij • • • • . Freddy Guikema
IndevorigeGarmer &Thesinger Express stondonderderubriek"Wist u dat.. ." eenaardig nieuwtje. Ineen zestal zinnen werd even vermeld
datFreddy Guikema binnen negen maanden vijf rijbewijzen heeft gehaald. Misschien is hetstukjetekstu ookopgevallen, of misschien heeft
u er overheen gelezen. Voorons als redactie vormde deze prestatie aanleiding om bij Freddy langs te gaan voor een interview.
Zo gezegd zogedaan endusfietsteik medio januari opeen maandagmiddag overdeOude Rijksweg naar hethuis "Aan t Daip" vandefamilie
Guikema, om van Freddy te horen hoeeen en ander in zijn werk was gegaan.

Oma hadde G&Tingeseind
Onderhetgenotvan eenkopjekoffie
kreeg ikuiteerstehand hetverhaal
te horen. Freddy vertelde dat het
stukje in de krant voor hem een
enormeverrassingwasgeweest. En
ookzijnzusTaflana,vader Tonny en
moederJeanette wisten van niets.
Oma Riddering bleek dit berichtje
aan de G&T doorgegeven te heb
ben ; met daarbij het uitdrukkelijke
verzoekom het nog indedecember
krant te zetten. want in december
wasimmershet vijfde rijbewijs door
haar kleinzoon behaald. "Best een
reden om heel trots optezijn", vond
detrotse oma.
Freddy isnatuurlijkookweleen beet
je trots, maarhijvindt het ook heel
vanzelfsprekend.Als jedie rijbewij
zen nodig hebt en jebeginteraan dan
kunjebetermeteen goed doorpak
ken. En dus haalde Freddy binnen
negen maanden na zijn achttiende
verjaardag debegeerderijbewijzen.

Waarom vijf?
Freddy legt uit dat je niet zomaar
kunt beginnen met een vrachtwa
genrijbewijs. Eerstmoetjehetrijbe
wijsvoordeluxewagen halen.Ver
volgens komt hetrijbewijs vooreen
aanhanger achter de luxe wagen,
danhetchauffeursdiploma,daarna
het rijbewijsvoor de vrachtautoen
tenslottehetrijbewijsvoor eenaan
hanger achter de vrachtauto. En
dat laatste rijbewijs wilde Freddy
perséhebben.Naastzijnstudiewerkt
hij namelijk in het bedrijf van zijn
ouders enbij dat werk is het bezit
vaneen rijbewijsonontbeerlijk. Va
der Tonny verduidelijkt dat hetbe
drijf Guikema& Riddering nog een
echt familiebedrijf is en dat Freddy
dat rijbewijs dus in feite nodig had

Freddy Guikema. (Foto:Henk Remerie),

voor zijn eigen zaak. Zonder een
rijbewijskunjedaar vrijwel nietuitde
voeten.Vijfrijbewijzen opeenrijtje
halen is overigens wel een dure
aangelegenheid.Meteensnel som
metjekom Tonny algauw uitopruim
€6000.
Voordiegeneonderonze lezersbij
wiedenaamGuikema&Riddering
geen belletjedoet rinkelen:Guike
ma &Ridderingzijn die Guikema &
Ridderingvandepoffertjeskramen,
vandedraaiorgels,vandeoliebol
lenkramenenvandestoomcarrou
sels. De klanten zitten zo'n beetje
door het hele land (en somszelfs
daarbuiten) en het bezit van een
vrachtwagenrijbewijs isdaaromecht
noodzakelijk.

En hoe bevalt het?
Freddy glundert. Hij had het grote
rijbewijsnog maar een paardagenof
hij kon al mee voor een tocht naar
Brussel. DeNederlandse ambassa
deinBrusselhad namelijkeenolie
bollenkraambij Guikema &Ridde
ring gehuurd om daar eenfestiviteit
opteluisteren.Samen metzijnvader
heeft Freddy dat klusje geklaard.
"Hetwerkt tochweleenstuk gemak
kelijker", zegt Tonny, "als jebij zo'n
langeritafen toe evenvan chauffeur
kuntwisselen".
Maarookvoor kleine klusjesvlakbij
huis ishetgemakkelijk. Bijvoorbeeld
even dieseltankenaan deringweg.
Met het vrachtwagenrijbewijs vers
op zak zou Freddy dat wel even

doen. Dus ging hij voor het eerst
alleen metdewagenoppad.Pa hield
zonderdat Freddyhetwisl een oogje
inhet zeil. Hij moest toch bijGrobo
zijn,een zaaknettegenoverhettank
station.Toen Tonnyweer bij Grobo
wegreedwas Freddyook alweerbij
hettankstation vertrokken,zobleek.
Duspaverwachtte devrachtwagen
alweerthuis,toenhijdaaraankwam.
EchtergeenFreddy:diewaszotrots
dathijnuzelfstandigmochtrijden met
zo'nkanjervan een truck, dathijaan
hetwelergkorte ritje naar het tank
stationeenpaarextrakilometerge
knoopt had en via de binnenstad
weer naar huisgereden was.
Ook afgelopen zomer (Freddy had
toen net het rijbewijs voor de luxe



wagen)washetvoorpa en maalveel
gemakkelijkerdanvoorheengewor
den.Jeanette verteltdatzij rustigmet
decaravan op vakantiekondengaan,
terwijl hetbedrijfgewoon doordraai
de. Terwijl zij op een camping in
Oostenrijk zaten, bakten Freddy,
Tatiana enhunoom Hermanpoffer
tjes bijdeDr. OetkerfabriekinDuits
land. Dieopdracht was via internet
binnengekomen ensamen metzijn
oom en zus was Freddy op pad
gegaan met depoffertjeskraam.
Zo ookvan deherfstbijeen vestiging
van Albert Hein.'FreddyenTatiana
kunnenzoiets prima aan en zered 
denzich wel",zegt Tonny."Entot nu
toe gaat alles prima", zegt Freddy,
"zelfs nog geen krasje op de wa
gens".

Watzijnjeplannen?
"Eerst wil ik mijn Mbo-diploma ha
len",zegt Freddy."Ikvolgnu aanhet
Noorderpoort College deopleiding
Elektrotechniek. Ikben van planom

daardespecialisatieTelecom&ICT
tekiezen.Daarna ga ik natuurlijk in
ons (mijn eigen) bedrijf werken. Ik
vind hetprachtig (enleuk)werk en er
isopallerlei gebied welwattedoen:
net zo veel als je maar wiltof kunt.
Ook nu stop ik er al veel tijd in.
Eigenlijkalvan jongsafaan.Ookinde
vakanties.Als mijn studiegenotenwel
eens vragen: "Hé Freddy, wat voor
baantje heb jij?",dan zegikweleens
gekscherend : "Ik pak geen
(vakantie)baantje, ik werk in mijn
eigen bedrij f".
Best lucratiefdat"vakantiewerk"zou
ikzo zeggen,want Freddy verteltdat
hijzijn scooter voor een baby-Benz
ingeruild heeft, meteen toenhij zijn
rijbewijs opzakhad.Hij gaatnu met
zijneigen auto naarschool. Zijnklas
genoten kijkenhun ogen uil.
Jeanette vertelt datze, als ouders,
maar watblij zijn dat Freddy(enook
Tatiana) na het basisonderwijs wil
den doorleren. Binnen hun kennis
senkring zijn zij een van deweinigen.

De meeste leerlingen van deRijden
deSchool. waarop Freddyenzijn zus
zaten, stoppen zodra dat enigszins
kan. Freddy en Tatiana hebben ja
renlang 'szomersdeRijdendeSchool
bezocht omdat Tonny en Jeanette
methun bedrijfdandediverse ker
missen afreisden.'sWinters zatende
kinderen inGarmerwolde opschool.
Freddy verteltdathijopdieRijdende
School al op zesjarige leeftijd zijn
huiswerk met de computer moest
maken. Het kwam dus goed uitdat
ookzijn vadergekopcomputerswas.
AI ruim veertien jaar geleden had
Tonny zijn eerste computeraange
schaft. En datding was erom ge
bruiktteworden,ook door dekinde
ren. Dat computerenbevielFreddy
zo goed dat dit voor hem nu een
reden is om voor de studierichting
Telecom &ICT tekiezen. Hij heeft
een aantaljarengeledenaldeeerste
website voor het bedrijf gebouwd
(www.gebakkraam.nl). Het onder
houd vandesitedoet Freddy ook; de

sitewordtregelmatig verni euwd en
uitgebreid.
Een andere hobby van Freddy is
besturingssystemen ontwerpen en
bouwen. Vorigjaarheefthijhet ver
ouderdebesturingssysteem vande
stoomcarrousel vervangen.Hetoude
op relaistechniek gebaseerde sys
teemging steedsmeer haperen en
was aan vernieuwing toe. Dat werd
dus een PLC-systeem. Tegelijkertijd
is de functionaliteit uitgebreid. Zo
stopt de carrousel nu op dezelfde
plaatsalswaarop hijgestart is.Moe
ders hoeven dan niet meer om de
carrousel heen te lopen om uit te
zoeken waarprecies hun kinderen
gebleven zijn.
Ook draait Freddy zijnhandnietom
voor het aanleggenvaneen compu
ternetwerkje. Inmiddelssurfen oma
enopa dus ook op internet. "Oma
chatzelfsalmet haarkleinkinderen",
vertelt Freddy.

Henk Vliem

Kerstnachtdienst Garmerwolde
In één zin :Doordat dekerk vol was, kwam het zingen heel mooi uit.
Ook het solistische gedeelte; men kreeg erkippenvel vanl De dienst was
laagdrempelig en voor iedereen begrijpbaar.

Groetjes SiebKlaas (wema

Kerstbomen-actie
Een groepjeenthousiastejongens,teweten KlaasKol,ArjanKol,Bart
Olten, HarmJanOlten, Richard KolenPatrick van Zantenhebbende
koppen bij elkaar gestoken eneen leuke actie op touw gezet.
Ze hadden gelezen dat je voor elke, bij de gemeente Ten Boer
ingeleverde,kerstboom één eurokonkrijgen.Watiserdan leukerom
metelkaar met tractor enwagen, ter beschikking gesteld door Bert
Olten uit Lutjewolde, langs dedeuren te gaan endekerstbomen op
te halen.

Weleerst dezorgvuldiggedruktekaartjesinen om Thesinge huisaan huis
bezorgen om het heledorpteinformeren:zelfs methet aanbod om deboom
aftetuigen en naarbuiten teslepen. Deopbrengst uit het dorpviel met 26
kerstbomen helaas een beetetegen.Maarzezijnnietvoor één gattevangen
en proberen erwat meer van temaken.Bij Bloemenhuis Balkerna inBedum
konden zenog eens 70kerstbomenophalen.
De medewerkers diedebomen inontvangst moesten nemen zeiden:"We
hebben alveel bomen binnen gekregen:al 49 stuks". Maarmet bijna 100
bomen overtroffendeThesingers ditruim.De verdiensten zijn besteed aan
allerlei lekkersvoor het feest opoudejaarsavond.Met z'nvijftienenhebben
ze ervan genoten.
Deactie isgeslaagd en zekervoorherhalingvatbaar.Zelfsvandegemeente
kregenze achteraf nog leuke reacties over hunactie.
Jongens,een heel leukinitiatief!

HettyvanLinge
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Carbidschieten
Carbidschieters TonnieE/ema,Jan V.d. Woude,Rik V.d. Woude enJan V.d.
Veen. (Foto:Bertus Kol)

Willem 50 jaar lid
"ToenWillem nog een knaapjewas.....,"zobegon het lied dathetChr.gemengd
koorLovendeStemmen uitThesinge zong voor dezeer verraste jubilerende
voorzitter Willem ZijlernauilTen Boer. Een knaapjewas hij,toen hij op16jarige
leeftijdlid werd. Vijftig jaar heeft hijmet veelplezier gezongen inons koorals
basoftenor.Ookals bestuurslid heefthijeenlangestaatvan dienstopgebouwd:
zo'n25 jaarwashijvoorzitterofhad anderefuncties.Dathijhet kooreenwarm
hart toedraagt blijkt uithet feit dathij een deel van deopbrengstvanzijnzelf
verbouwde boerenkool en herfstastersaanhetkoorschenkt.Een aangename
eenmansaktie om de kas tespekken. Mevr. J. Kalkwiek-Apoll overhandigde
de heer Zijlerna een Delftsblauwbord met inscriptieen een certificaat van
verdienste.Zij feliciteerde hem namens hetkoor en dedirigent vanhartemet
dezeonderscheiding en sprak dehoop uitdat Willemnog vele jarenuitvolle
borst mag meezingeninons koor.

IdaOomkes



Kloksmeren in Thesingel
Kloksmeren? Uit de reacties die ik ommij heen hoorde, was ik nietdeenige die nietwistwat dat in hield: "waarom moet die klok nu juist
oudejaarsavond om 00.00 uur gesmeerd worden?", "waarom hebben ze daar hethele dorp bij nodig omdieklok te smeren?", "is olie niet
beter dan berenburg voordieklok?".Ik kan Usedertdit jaaruiteigenervaring meldendatkloksmerenheel erggezellig is,datjedaar inderdaad
het hele dorp voor nodig hebt en dat berenburg beter is voor het kloksmeren dan olie.

Nadat iedereen op de overgang
vanhetoudenaar het nieuwe jaar
de familie en vrienden thuis een
gelukkignieuwjaarhad toegewenst.
togen grote groepen Thesingers
naar de Kloosterkerk. Je kon het
merken aan dedrukteopstraat.Je
moest er immers wel snel heen
gaan want het kloksmeren duurde
maar van 00.00 tot00.30uur! Dat
bleek nu juist eenvandegezellige
aspectenvan hetkloksmeren. want
erwarenalheel snel zo 'n50men
sen in de kerk. Toen ik binnen
kwam stond PietHuisman bekwaam
deklokte luiden enhadzelfs nog
een hand over om de binnenko- Kloksmeren; methet hele dorp énmet berenburg. (Foto: Wolter Karsijns)

mende Thesingers een gelukkig
nieuwjaar te wensen. Een be
stuurslid van Dorpsbelangendeel
de vervo lgens een borrelglaasje
uit. welke je bij hetvolgende be
stuurslid kon laten vullen. Zoont
stond alsneleengezellig sfeertje.
datnog weluren had kunnenvoort
gaan. ware hetnietdat erook nog
activiteiten inhetTrefpuntwaren.
voor wielangerdoorwilde feesten.

Ikweet nu met velen onder U wat
kloksmeren is. en wat mij betreft:
volgend jaar weer!

HenkBusscher

Vuur-feestvreugde met oud en nieuw
Hoewelhet nietdebedoelingwas weer een groteberg temaken vooroud ennieuw, kregen JohanTammelingenRoei Veenstra in september
toch weer dekriebels. Zij waren dan ook degenediede koppen weer bij elkaar staken en begonnen te organiseren.

Swinging Garmerwolde organiseert zaterdag 25 februari een
muziekavond met:

Swinging Garmerwolde

The Rockaways

The Rockaways,metLexKoopman(zang.gitaar).CeesAlkema (zang.
drums). Lourens Leeuw (bas, zang)en WimAngerman (harmonica.
zang.spelenherkenbaresixties afgewisseldmetswingende bluesnum
mers.De band iseenoptelsom van jarenlange podiumervaring enstaat
garant voor een 'lekker' muzikaal avondje uit. De bands waarin de
muzikantenhebbengespeeldzijno.a.:
Catfever, Rocking TigersITykes, Cuby &!he Blizzards. V-Hawks en
BluesCowboys

Karla Postma

Loonbedrijfv/dBerg.Guikema Rid
dering. Vishandel Srnit, Ritsema
Havenbedrijf, Café Jagermeister.
Piet Plof. HenkBolhuis. HanMun
stra, Laura de Winter en Trijn
Arends.

Dorpshuis DeLeeuw inGarmerwolde;
21.30 uur;
€ 5,00.

Locatie:
Aanvang:
Entree:

Stichting Het Vuur bedankt alle
mensen voor hun medewerking :

ouds weer een gezellige nacht.
ditmaal zonder vernielingen. De
opkomst was goed. net als voor
gaande jaren. Druk bezochtdus!
Bedankt namens Stichting Het
Vuur.

Flokstra
Groningen

terecht kwam;afvalwatom milieu
schade zoveel mogelijk te beper
ken . nietop de brandstapel mag.
Ditafval iseruitgehaald en doorde
gemeente afgevoerd. De brand
stapelwas ongeveer 25meter lang,
15meterbreeden9meterhoog en
uiterst professioneel opgebouwd.
Nieuwjaarsochtend om 0.30 uur
ging devlamer inenal snel stond
hetin lichte laaien. Het is danook
keurigtotdegrondtoeafgebrand.
Hetpubliekgingom01:00uurrich
ting het vuur enom 02:00 uurnaar
het dorpshuis. Het was als van-

Sponsoren werden benaderd.
waarvanzijweer alle medewerking
kregen , endegemeentewerdbe
naderd om het vuur te gedogen.
Om alles goed tekunnen realise
ren.hebjegoed materiaalnodigen
denodigeconnectiesdiehulpbie
den. Ambtenaren van de milieu
dienstkwamenregelmatigcontro
leren of ergeenverkeerdemateri
alen tussenzaten.Dehoeveelheid
brandbaar materiaal van uit het
dorp aangeleverd viel wat tegen.
Opvallendwas weldater meerde
remalenillegaalafvalopdestapel
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"Je bent niet mooi, je bent geen
knappevrouw". (Foto:Henk Remerie)

HillieRamaker-Tepper

We hebben weer genoten! Het ge
heelzitheelknapinelkaarenisprima
uitgevoerd.Deacht dames entwee
heren (keyboardspeler engeluids
man)krijgen dan ook een daverend
applaus!
Tot slotvolgtnogdetombola. Velen
gaan weer met een of meerdere
kleineprijsjesnaarhuis. Derollade is
voor Mieke Welling en defruitmand
belandt bij Lina Mensinga.

zeeman."En liedjesals:Weet jenog
wel , die avond inde regen; Moeke
doarstaaitnvrijeraan dedeur;Daar
in dat kleine café in de haven; Als
sterren flonk'rendaandehemelstaan
en '1 Zonnetiegaatvan onsscheiden.

Even terug naar toen ...
Nadekoffiemetheerlijkezelfgebak
ken nieuwjaarsrolIetjes neemt de
musicalgroep van het Rode Kruis
afdeling Appingedam ons mee terug
naar"toen".We beginnen rond 1940.
Allerleibekendeliedjes passeren de
revue, zoals: Deoliemanheeft een
fordjeopgedaan ;Jebent niet mooi,
je bent geen knappe vrouw; Men
wiegiewas eenstijfselkissieen Der
wonentwee mollen,inmen ouwejas
...Hetwordtheeltoepasselijkuitge
beeld! Van een "meisje" met een
rode strik in het haar, spelend met
eengrote jojoen een poptoten met
de "pieteröliekaar" en de vodden
koopman.
Na de "rezienen op brandewien"
maken we een spronqeqe naarde
jaren zestig. Met wijde petticoats,
rokkenverboven deknieen"Ihoar
recht aan t én enroeg opkop". Van
eenargeloos dorpsmeisje en nbe
kaktedame toteen "smoorbezopen"

De zaal - samen met departners van de leden ende genodigden - was
gezelligvol.(Foto:Henk Remerie)

Nijjoarsveziede in GaarmwOl

Bondsspeldje
Zowel Fenny Thedinga als Joke
Groenhagen blijken25jaarlid. He
laaszullen ze nog evenophetbonds
speldje moeten wachten: deze zijn
nog inde maakin Indonesië.

Inhaar openingswoordmemoreer
dedepresidentehet jaar2005alshet
jaar vandeextremen. Denkaan de
vele natuurrampen, zoals aardbe
vingen,orkanen,overstromingen en
extreme droogte. En nu weer de
dreigingvandevogelgriep;eninons
eigen landje de invoering van het
nieuwe zorgstelsel.

Ookdit jaarorganiseerde deNBvP,Vrouwen vanNuafdeling Garmer
wolde een gezellige Nijjoarsveziede indorpshuis "DeLeeuw";enwel
opvrijdagavond 13 januari. Hoewel deafdeling doorallerlei omstan
digheden nog slechts 45 leden telt, was de zaal· samen met de
partners van de leden en de genodigden· toch gezellig vol.

Dit betekent dat, afgezien van de
overbelichting en lichtvervuiling,de
stroomkosten dertig keer zijn ver
veelvoudigd!Enwie betaaltdat?Juist:
de lezers van de G&T (die aan de
andere kant wel weer geld kunnen
uitsparendoor deG&T'savondsop
straat telezen).

FredjeBouma

veel stroom er wordt verspild met
deze stadionverlichting.Er staannu
ruwweg driemaal zo veel lantaarns
alseerst. dezelantaarnsbrandenelk
ruim tweemaal zolang (indevorige
situatie ging meerdandehelftom half
elf 'savonds uit), endelampenzijn
minstensvijfmaalzo sterkalsdeoude.
En geen gezeur over goedkope
spaarlampen, vroeger waren hettl
buizen,endiezijnook goedkoop.

Afgezien van delichtorgieopstraat.
leerteeneenvoudigerekensom hoe-

Eindelijk .... er kon weer ge
schaatst worden op de ijs
baan inThesinge. Veel men
sen bonden hun schaatsen
onder en genoten van het
prachtige ijs enhet heerlijke
zonnetje. s'Avondskonerop
eenverlichtebaangeschaatst
worden.
(Foto'5: Wo/ter Karsijns)

IJspret inThesinge

Donkere Dagen na Kerstmis

Als je aan deSchuIlerlaan woont,
moetje'savondsdegordijnenvroeg
dichtdoenom binnen nietverblind te
worden doordeschijnwerpers langs
destraat. Alsje'szomers injetuinzit,
dringt delichtvervuiling totachter in
detuin door, zodatje hoge bomen
moet gaan planten, of vroeg naar
binnenmoetendegordijnen sluiten
(zieboven),Eenandernadeelis,dat
watooiteenschillerende bijkomstig
heidwas vanhet leven ophet plat
teland,namelijk het uitzichtop een
adembenemende sterrenhemel,
vooreen deelwordtverziektdoorde
lichtvervuilingvanafdestraal. Oké,
de maan zie je nog, maar sterren
beelden moet jeopzoeken opinter
net.

Nu we het er toch over hadden: Fredje ergert zich al jaren aan de
lichtzeeopdeG.N.SchuIlerlaan inThesinge. Eenjaarofdriegeleden
is de laan veranderd in een zwaar overbelichte startbaan die alleen
maar leidt tot overlast en ergernis.
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lief en leed(vermaak). (Foto: WafterKarsijns)

Nijjoarsveziede in Taisn
Koffie metkniepertjes.
Jongeren en ouderen,
hutje mutje,
zittend aan lange rijen tafels.
De Koning ende Dame,
Wou/er de Koning en Rika Dijkstra,
vertofken baffades en liefdesliederen.
Thomasvoar enPieternel,
RoeitJansen en Roelie Dijkema,
verteffen overlief en leed(vermaak),
Over (vier) lutjepotjesensterfgevaffen.
Brandewijn metrozijnen.
Tombola en "dikke" prijzen.

Ingrediëntenvooreen traditioneleNijjoarsveziede, zohalverwegedemaand
januari.inhellotdelaatste stoelbezette café Molenzicht. Datistoch wel de
kracht van eenklein dorp. Iedereen kent (bijna) iedereen en komt eens in
hetjaareven bijelkaaropveziede.Eenqoedetraditie.Luisteren naarmuziek
ennaarde"kroniek' vanhet afgelopen jaar. Jeweet vantevorenbijna wat
jekuntverwachten,maarelk jaar ishettochweereenbeetjeanders.Zoals
de(luister)muziek,diemij erg aanspreekt. maarmisschiennietdooriooereen
wordt gewaardeerd. Zoalsaltijd wordt er plaatselijk talent ophet podium
geronseld,dit jaarzijn Trijn vd.Meulen,AukjeGroothoffen Theo deWit de
klos. Zoalsdeact vanRoelf enRoelie. waarinelkjaar wel weer een ander
"stoer"woordniet overdelippen vanRoelf kankomenenhetaltijdweer een
verassing is hoeveel "potjes"er zijn geboren. De aansporing van Roelf:
"Veural deur goan, jongeluu", iswel elk jaar dezelfde. De tombolaprijzen
worden ditjaardoorJacobvd.Woude aangekondigd en hij heeftbijelke prijs
wel een opmerking of anekdote verzonnen. Aanstaande bruidegom Bol,
werkzaam bijOudman,verzamelteendeel vanzijn uitzet bijelkaar.Hijwint
een grootdeel vandeprijzen.Rond twaalven verlaatikhet caféenzoalsaltijd
blijven dezelfde mensen nog een poosje plakken.Netzoalsbij eengewone
veziede.

Roe/ieKarsijns
Plaatselijktalent:Rika Dijkstra.
Trijn van derMeulen·Oijkstra enTheode Wit.
(Foto:Wo/terKarsijns)

Expositie meditatiekleden
in theehuis Selwerderhof
In het theehuis op begraafplaats Selwerderhof exposeert beelden
kunstenaresHetty BoogholtuitGarmerwolde haarmeditatiekleden. Zij
gebruikte voordezekleden elementen uithetsjamanismeenook uitde
alchemie, het christendom en het boeddhisme. Tot 1 april 2006 te
bezichtigen.Hettheehuis iselke daggeopend van10.30 tot15.30 uur.

PaulienAndriessen,
TheehuisSelwereJerhof

Reurigheid in de Bouw
De toneelvereniging V.I.O.O. speelt dit jaar weer een blijspel en wel
"ReurigheidindeBouw". Een blijspel geschrevendoor Herman V.d. A.Als
ueenavondjewilt lachen bezoek dan één van onze opvoeringen op:
Zaterdag 4 februari (rookvrij)
Zaterdag 11februari
Zaterdag 18 februari.
LocatiecaféMolenzicht, aanvang20.00 uur.
Kaarten à € 5,-zijnverkrijgbaarbij Roelie Dijkema,G.N.Schutterlaan 22,
Telefoon 050·3021305.

RoelieDijkema

Wij zoeken ...
Wij zoekenvoor onze dorpssportclub enthousiastedeelnemers!
Wijsportenelkedinsdagavond van20.30tot22.00 uuur indegymzaal van
Thesinge.We doeneenkortewarming-upen gaandan inderegelvolleyen.
Bij een lage opkomst nemen wehetbadmintonracket ter hand ofverzinnen
ter plekkeeen sportieveinvulling.Wezijnmetongeveer tien mensen,maar
doordatnietleeereweekiedereenkan,isdegemiddeldeopkomstsomste
laag. Daarom zoeken wij (vooral enthousiaste) medesporters! Ben jij die
enthousiastemanofvrouw,aarzeldannietenkom eenkeermeesporten om
tezien ofjehet leukvindt!Dekosten zitten indehuur vandegymzaalen is
afhankelijkvanhetaantal deelnemers.Gemiddeld isdeprijszo'ntwintig euro
per half jaar. Dus komeen keermeedoen ofbel, als je meerwilt weten,
Marianne Haagmans 3185872 (na 20.30 uur).

MarianneHaagmans

~

~~
~~~

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

Tevenshebben wij een winkel met
prachtig houten speelgoed, curiosa en antiek.

U vindt ons aan de Kerkstraat9a, Thesinge, tel. 06 47962971
Geopend: wo - vrij 13.00 - 17.00 uur
za 10.00 - 14.00 uur, en op afspraak.

www.deryke.nl of www.oudhollandses pelen.n l
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Vereniging "Ons Belang"boekt eerste resultaten!
AI weer een jaar geleden hebben een aantal boeren rond Garmerwolde, Thesinge en Ten Boer de
Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer Ons Belang opgericht. Aanleiding voor de oprichting van de
vereniging was de wens van een aantal boeren om iets te doen tegen de achteruitgang van de
weidevogelstand ophunlanderijen.Het provincialebestuur enhet ministerievan landbouw stimuleerde.
Eind 2004 kon van een subsidieregeling gebruik worden gemaakt, zodat voor de beheersmaatregelen
voor de weidevogels een vergoeding wordt verkregen. Eén jaar weidevogelbeheer, wat heeft dit nu
opgeleverd? Scholekstereieren.

Tijdensde receptiewashet een drukte vanbelang. (Foto:RenéeOudman)

"t Zit heur in de vingers!"
Vrijdag 6 januari 2006 was het dan zover: landbouwmechanisatie
bedrijf Oudman bestond 75jaar! "Vanboerensmederij tot hydrauliek·
techniek": van toentertijd moderne schudders envingermessenbal·
ken (1 00 tot 125cm breed), de voorlopers van de cyclomaaiers en
getrokken door paarden, naar zes meter brede gevaarten met veel
hydraulica en wel 120 paardenkrachten.

Groeljes, SiebKlaas Iwema

hebbenbekeken ...gauw naarbin
nen, receptieboek getekend en ...
heteerste sapjehadjeal tepakken!
Met wathartigserbij. En natuurlijk
met heel veel menseneven bijpra
ten ...
Het was een zeer geslaagde mid
dag enavond.
Wij wensen de familieOudmanop
weg naar het koninklijke 100 jaar
nog heel veel goedejaren. Hofle
verancier Oudman?? De toe
komst zal hetleren...

AriënBaken

Belangstelling?
Mochtubelangstellingvoordevere
niging hebben en lid of vrijwilliger
willen worden dan kunt u contact
opnemen metde secretarisvan de
vereniging: Jelle Stienstra 050
3021509 (S. Huizengalaan7,9791
AE Ten Boer).

dehoogte houden via de G&T Ex
press.

PlusdeRatenFendt-trekkers,waar
zeookheel erg bekend om staan.
En ploegenI Met name de
(grond)afstellingen grondscharen/
messen. En niet te vergeten : de
"knupperij"van dehooi-en stroper
sen ;grote en kleine pakjes. AIdrie
generaties heeft men 'het in de
vingers"en datisalombijdeboeren
bekend. Heden ten dage genieten
ze weer bekendheid door onder
meer de sleep slanghaspels, en
aanbouw bij mest- en overpomp
tanks.
Na eerst even het "riw' buiten te

en kuifeend). Hiervoor zal nagaan
worden of enkele oude kleigaten
heringericht kunnenworden en een
nieuwe functie kunnen krijgen voor
deweidevogels. Ook ishetplaatsen
vaneen informatiebord inhet werk
plan opgenomen. Het is de bedoe
ling dathet bord nabij Thesingewordt
geplaatst. Erkomtdaninformatieop
over de vereniging, maar ook over
hetlandschaps- en weidevogelbe
heer indie omgeving.
Overonzeactiviteiten zul len we uop

Een vlucht verder!
Met de ervaringen van het eerste
jaar weidevogelbeheer indehand is
inmiddels nagedacht over hoe nu
verder metdevereniging? Dievraag
is uitgewerkt in een soort werkplan
voor het komende jaar: "Eenvlucht
verder". Het plan bevat diverse acti
viteiten, zoals: professionaliseren van
devereniging enookhetverbeteren
en intensiveren van hetweidevogel
beheer. Het voorlopige einddoel is
dat we over ca.5 jaar tenminste50
(thans 25) broedparen hebben per
100 ha, waarvan 20meer kritische
soorten (onder andere grutto, ture
luur, gele kwikstaart, veldleeuwerik

Devrijwilligersen deboeren hebben
goed werkverrichtbij demarkering.
Het was voor een aantal boeren
echter het eerste jaar van actieve
bescherming.Hetspreektvoorzich:
"dan moet er ook nog wat worden
geleerd". Inhet voorjaar van 2006
zullendaaromvoorboeren en vrijwil·
ligers enkele veldinstructie bijeen·
komsten worden gehouden. Deze
instructiesinhetveldzullenworden
gegeven door de heer Jelle Stien
stra,secretaris vanOns Belang. Jelle
Stienstra heeft jarenlang praktische
ervaringinhetnestenzoeken opzijn
eigen landaanhetDamsterdiep Vrij
williger -TjeardUi ldriks -heeft aan
gegeven dathijwel een soort "vlie·
gende nestzoeker" wil zijn. Dat wil
zeggen dat hij vlakvoor hetmaaien
doorboeren gebeld kan worden om
nesten tezoeken enlofom kuikenste
verdri jven uithettemaaien perceel.

Hetresultaatbleekpositief:38broed·
paren per100ha,datismeerdande
minimumeis van 25.Tochzijn erwel
wat kanttekeningen te plaatsen bij
deze opzich motiverende uitkomst:
Zo is er een aanzienlijke predatie
('roof') geweest van eieren enkui
kensdoorvossen,kraaien en andere
rovers.Er mogen dan welnesten zijn
geweest. maar als gevolg van de
predatie zijn lang niet alle eieren
uitgekomen enkuikens vliegvlug ge
worden. Enige predatiehoort bijde
natuur. Echterdeindruk bestaatdat
het 'evenwicht tussen predatoren en
weidevogelsverstoordistengunste
vande predatoren.

Totaal 311

ThesingeenGarmerwoldee.o.heeft
814,95 ha.
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Resultaten voor 2005
Deovereenkomst met de overheid
voor het weidevogelbeheereistdat
ertenminste25broedparenweide
vogels zijn per 100 ha. De nesten
worden daarom zoveel mogelijk ge·
teld enopkaart gezet. De graspie
pers.gelekwikstaarten,veldleeuwe
riken en kwartelkoningen zijn inde
'lucht' geteld. De nesten van deze
vogels liggen in het algemeen zo
verscholen ingraspollenofslootta
luuds, datalleen met zeer veel ge·
dulden ervaring dezenesten kunnen
worden gevonden. Afgelopen jaar
zijn de volgende aantal nesten en
soortengeteld:

Kieviet 171
Scholekster 78
Grutto 8
Tureluur 2
Graspieper 16
G.kwikstaart 19
Veldleeuwerik 3
Visdief 4
Kuifeend 7
Kwartelkoning 2
Anderen 1

Samenwerking
23boeren en10 vrijwilligershebben
inhetafgelopenjaar samengewerkt
bij het weidevogelbeheer. Op ruim
800 harond Thesinge en Garmer
walde heeftactievebescherming van
deweidevogelsplaatsgevonden.
Dat betekent dat de nesten door
boeren en vrijwilligers zijn opgezocht
en gemarkeerd.De markering maakt
het mogelijkbijdebewerking vanhet
land rekening te houden met de
weidevogels.Ookzijnerstukkengras
bijwaar demaaidatum van isuitge
steld. Ditvergrootde kans datweide
vogels hun eieren kunnen uitbroe
den en hun kuikensvliegvtugkunnen
krijgen.Graaghadden weomstreeks
ditmoment (december2005)desa
menwerkingenhetwerkgebied wil
lenuitbreiden. Echterdeministervan
LNV staat dit thans niet toe. Het
budgetvanhetMinisterieisdaarvoor
nu niet toereikend.
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G.N . Schurrerlaan 46
97 97 PC T hesinge
telefoon (oSO) 302 13 19
fax (OSO) 302 11 82
mobiel 0651 533772

Uw ad ees voor:

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'1) 050 - 5421615

Voor vakkundige behandeling
vanuwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen
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VOORAL UW
LOoN- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
I .srtlfttllftil

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 542 1535

zoals:Slootonderhoud,
Maaikorven. K!epelmaaien,
Groot pak persen , Grondtranspon,
Mest verspreidenen .
Sleufkouter bemesten.

@ Belga F-.e t sen """"." ' ''''mL••en... ,KtlJurt 272, 9133 CT
.. 050-542 22 ~2

- Groningen ..~. F""'O"m~"'
RUImM gratJs~n_1

~
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U - DAMES-<EN KINDERMODE
......... Jo landa Spraakman

" Hendr ik W esters traat 26 - 979 1 CT Ten Boer

/ " Telefoon (050) 302 34 17

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• moderne co n ta(;llc n ssys lcmc n . ~ct.l ip lotnccnJc spcd a lbtcn

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,
koelkasten,diepvriezers

en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voo r inbouwapparaten.

Gazelle
Batavus

REINDER
vld VEEN

Voo r bedrijven en parl iculier
hand el in:
• Pallet - en magazijnstellingen
• MagBzijnwagens
• Pallet wagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050- 3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel DG - 51581046

Scott-USA
Be-One

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - HoortoesteIlen

Winkelcentru m Lewenbo rq
Ka juit 28 1 - 9733 CV Gro ningen

Telefoon/Fax (050) 5490549

Toerfietsen
Woon-Werk
Stadsfietsen
Racefietsen
Mountainbikes
Hybrides
Vouwfietsen
Kinderfietsen
Specials

Kom langs voor gratis Fietsmeling

Uw fiets ook leverbaar via
BedrijfsFietsen Nederland en

Nationale FietsProjeeten

Reparat ie alle merken !

Regenkleding
Racekleding
ATB·kleding

Fletsschoenen
F;.,tshelmen
Fietstassen
Kinderzitjes

Fietsdragers
Accessolres
Onderdelen
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Prijs v~~r landschapsf~t~graaf Gerard Kingma
Dat Gerard Kingma uit Thesinge mooie plaatjes kan maken, is bij veel dorpsgenoten al bekend. Onder
andere van deThesinger verjaardagskalender (verkrijgbaar bij Dorpsbelangen), maar ook heeft hij wel
eens een mooie foto beschikbaar gesteld voor deveiling tijdens de jaarvergadering van IJsvereniging
De Scheuvel .

Kennismaking
schietsp~rt

Kees Wierenga mag zich met recht Kaartkampioen 2005 noemen! Op
dinsdagavond 10 januari nam hijzijnwelverdiende beker inontvangst van
Jannes Ramaker. (Foto:TonBouchier).

Sindskort duiken zijnfoto'snu ook in
bekendebladen op,zoalsdeLibelIe
en Grasduinen, Dat komt door de
hem indecember 2005 toegekende
Travel Photographer of the Year
prijs,doordegelijknamige Britse or
ganisatie.
Gerard doeteigenlijk nooitmeeaan
wedstrijden, maar hij las hier iets
over en moestbij het themavande
wedstrijd meteen aan zijn foto van
het lammetje denken. Deze wed
strijd, waaraanbekende en minder
bekendefotografenmeedoen, kent
verschi llendecategorieën.
Zo iser een categorie "Single Ima
ge," waarbij het thema " Singlemo
ment of freedom" was. Gerard be
sloot zijn loto mee te latendingen,
stuurdein augustuseen mailtje en
vergatdezaakvervolgens.Tothijin
december gebeld werd door een
Engelsedame diehemmeedeelde
dat hij de prijs in de subcategorie
gewonnen had.

Echt waar
Dat hetechtwasen geen oplichterij.
heefthijinmiddelsgemerkt.Hijhoef
degeen nummervanzijncreditcard
op te geven en heeft twee tickets voor
een reis naar deBahama eilanden
plus nog een prachtig Adobe soft
ware pakket voor deprofessionele
fotografie ontvangen.
Wie ermeerover wil lezen kan dit
doen via desite www.Kingma.nu .

Toeval
Hoelang hangt zo'nlammetje inde
lucht?En hoe leg jedat vast?
Gerard was eigenlijk bezighet land-

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050·5416244
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GerardKingma met"zijn"lammelje.
(Foto:WolterKarsijns)

schap te fotograferen. Hij wildeiets
methetgroenevoorjaarsgrasen de
helder blauwe lucht en links een
aandachtspunt, bv. lammetjes, die
daar toevallig net aan het grazen
waren.
Hij had aleen hele serie foto'sge
maakt. toenhetmoederschaap aan
gaf dat het tijd werd om verder te
gaan.Zo liepen zeverder, hetschaap
en haar lammeren en Gerard be
sloot ook dit moment nog vast te
leggen.Met zijn spiegelreflexcame
ra,waarbijjedus even niets ziet op
hetmomentdatjeafdrukt,maaktehij
opnieuw een fotoen zag,toen hijde
camera weer opzij deed, het ene
larrrneqe netweerlanden.Eenweek
later zag hij pas het resultaat. Puur
toeval dus engeen trucage.

Grotegevolgen
Het heeft hem heel wat opgeleverd,
dit toeval. Eenleuke prijsdus,maar

Autorijschool
VRIESEMA
Vamor L.M.!. ged iplomeerd

Examentraining
per computer

Theoriecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

ook erkenning enmeerbekendheid.
Zijnwebsitewordtveelvuldigbezocht.
het lammetjemaarook andere foto's
wordenbesteldenhet blad Grasdui
nen heeft voor een jaar de rechten
gekocht engebruiktde foto vanhet
lammetjevoor eigen promotie.
EindaprilreistGerard metzijnvrouw
Ineke afnaarde Bahama's.waarhij
meteen speciale,netaangeschafte
onderwatercamera na wat duikles
sentotaal andere landschapsfoto's
hoopt temaken.
Wij vragenhem alvastofThesinge
de primeur mag hebben met een
specialeKingmaexpositie!

Susan de Smid!

'De Soos'
Hetjaar 2005 heeft na een sportieve
strijd devolgendeeindstand opgele
verd:
1. Kees Wierenga 42639
2. Jo Reinders 42161
3. Albert vanBruggen 41844
4. Jannes Ramaker 40851
5. Delta vander Molen 3671 2
6. Henk Vliem 35877
7. Joke Vliem 34799
8. Elleke van der Molen 33488
9. WilmaTammeling 32879
10. Jan van der Molen 23470
11. Ton Bouchier 21 195
12. RiëltevanderMolen 18565
13. Bert Buringa 18324

Kees Wierengamag zich met recht
Kaartkampioen 2005 noemen!
Op dinsdagavond 10 januari nam hij

Op dinsdag 7en14februari
a.s,bent uvan harte welkom
in dorpshuis "De Leeuw" te
Garmerwolde om vrijblijvend
kennistemaken metdeschiet
sport. Zo rond 20.15 I 20.30
uur staan we weer klaar om u
teverwelkomen.

Mocht u deze data niet kun
nen,dan bent uuiteraard ook
op een andere dinsdag
avond van harte welkom.

Met vriendelijkeschietsportgroet,
Leden svde 'Buutscnuttets"

zijnwelverdiende beker inontvangst.
Terafsluitingvan het jaar 2005 gin
gen allederlienklaverjassers boven
dien met een leuke vleesprijs naar
huis.

Dekaartavondinjanuari brachtde
volgende stand:
1. Jannes Ramaker 5022
2. Albert vanBruggen 4983
3. Riëltevander Molen 4785
4. Kees Wierenga 4675

Mag ulje ook graag eenkaartje leg
gen? Kom dan eens een keertje
proef draaien! Elke tweede dins
dag van de maand wordt erineen
gemoedelijke sfeer geklaverjast in
dorpshuis "De Leeuw", aanvang
20.00 uur.



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785 - Ten Boer

www.nijdam.nl
050 · 5498416

Koldingweg 5 - 9723 HL Groningen
(Industrieterrein De Driebond)

Osloweg 126
9723 ex Gron ingen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.kuilreiniging.nl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreinig ing
• Impregneringen

P:MKUIL
'j'i't'/tdlUffili#i'1'9i

Rijksweg 15

Garmerwolde

(050) 3021624

KEUKEN- EN VLOEREN
Keukens - Inbouwapparatuur 

Plankenvloeren - Laminaat - Parket

NIJDAM

Bovag-lid · 00. SUZUKI dealer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparatie

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

. - , ..

G.N. Schutterlaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 0 50 - 30 21957

Fax050 - 30 21574

HOf5TEDE-
~;;:::z:C SCHILDERS V.D.f.

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

Bezoek op ma. l'm vr. na(lel.) afspraak
zaterdagsbentu degeheledagwelkom

Dorpsweg 58 - 9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

1~tA
WONINGINRICHTING

.

Bij onseen grotekeus 10/
uit diversemodellen! \ I

Ookfauteuilsmet opstaphulp. S
~,

SLAGTE ~ '

8tadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
..,~

Smit

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN H ORECA

Lamsoor 11
9738AL Groningen
www.vishandelsmit. nl
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Lieve familie, vrienden en ander buitenlui Wist-U-dat ....
Annemiekschrijft:

We zijndekerstboomvergeten.
Hmm.
Zal ikernog ééntje gaan kopen?
Achja.
Luister jewel?
Hmm...ja?
Nietdus.
Sarakomt binnen met eenenormekerstboom.
Kind.wat isdit?
Nou. mamwat denk je?Het isgroen. hetheeftstekels.het iseen soort boom en jezet hem neerals
hetkerst is...dus??Goed zo!Een kerstboom.
Doenietzobrutaal!
Ik??Brutaal?Jijweet gewoonniet wat eenkerstboom is.
Henkschrikt 'wakker' enkijktvol ongeloofnaardeenorme kerstboom.
Wat hebjij nouweer meegebracht?
Oké, ikzouhet jouook nog maar eenkeeruitleggen. Het isgroen,het heeft stekels, het iseensoort
boomenjezet hem neer alshet kerst is...dus"? Goed zo! Een kerstboom.
Jaja...

Janine:
Henk:
Janine:
Henk:
Janine:
Henk:
Janine:

Janine:
Sara:

Janine:
Sara:

Henk:
Sara:

Henk:

Een opdracht voor mij van Neder
landswas:schrijfeendialoogvan 10
minutenwaarinhetthemaangst en
moed invoorkomt. Indietijd datikdie
moestschrijvenhad ikhetnogal druk.
lkkonkiezenófhetdialoog schrijven
en dekansriskeren om eenuurnate
moetenkomenbijwiskundeomdatik
het huiswerk niet heb gemaakt. Óf
wiskunde sommen tegaan maken
enhetheledialoog maartevergeten.
Uiteindelijkheb ikdusvoorheteerste
gekozen.

Opeens werd een brief gericht aan
mijover de dialogenwedstrijd,hard
op voorgelezen inde klas. Ik stond
perplex:MIJN DIALOOG WAS GE
SELECTEERD!!! Hij worden ge
speeld door de Vooropleiding voor
Theater: de Noorderlingen. Enniet
inéén ofander achterliggendthea
tertje, neen, inniets minderdan de
Stadsschouwburg inGroningen en
indeTamboer in Hoogeveen!!!

Mijn dialoog gaat over een harmo
nieusgezinmettwee kinderen:Sara
enNils.Nilsligt inhetziekenhuisen
heeft met spoed een nieuwe nier
nodig. Die zijn ernatuurlijkniet op
voorraad en Sara(dezus)en Janine
(de moeder) hebben niet dezelfde
bloedgroep als Nils,dusbesluiten ze
datHenk(devader) een nierafstaat
voor zijn zoon. Wat derest vanhet
gezin niet weet isdat Henk vroeger
alcoholist is geweest en dus geen
gezonde nieren heeft. Zonder do
nomier redtNilshet niet,maarhet is
de vraag ofhij hetmetde niervan zijn
vader wel redt...

Hetklinkt heelverdrietig en thema's
angsten moed zijn ook nietde vrolijk
ste. Toch heb ik geprobeerd erop
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eenvoor mij onbekendemanier hu
mor inteverwerken. Indebrief van
de jury stond dat ze mijn dialogen
prachtig en erg treffend vonden.
Hmm,erg tricky...

Hetgaathierdusom eenwedstijddie
viascholen inGroningen énDrenthe
isgeregelddoorStichtingTheateren
Educatie ..oftewel De Steeg (enik
doe erdus aan mee).Deacht beste
dialogen zouden dus worden ge
speelden daarisdie van mij duséén
van. Om nou tebepalen welke het
allerbestedialoog is,worden deacht
geselecteerden inde Stadsschouw
burg op maandag 27 februari ge
speeldenopwoensdag 1maart inde
Tamboer inHoogeveen(danisook
de prijsuitreiking). Beide avonden
om 20.15!!!De prijs vaneenkaartje
is5euro.
Hetpubliek isdejurerende factor en
wil ikwinnen;heb ikveel fans nodig.
HELP !!

lkhebgeenideewatdeprijsalsbeste
juniordialoogschrijfstervanGronin
gen en Drenthe van het jaar 2006

inhoud, maar ik wil natuurlijk best
heel graag winnen.
Wil je weten wat ikin hemelsnaam
hebgeschreven,dat mijndialoogje
ineensinde Stadsschouwburg staat.
Dankunjekaartjes bestellenvia050
579 1434 ofviamail@desteeg.info
Het klinkt heel cliché: maar zonder
fans ben jenergens:Neem dus toe
ters, spandoeken en een schater
lachmee!!

Lievegroel'n
van scenario-schrijfsterinspe

AnnemiekHavinga

P.S. Ikmoestmijntelefoonnummer
doorgeven aanstichting Theater en
Educatie Groningen oftewel De
Steeg (zijzijndeorgarisatoren)omdat
de regisseur van de Noordelingen
met mij wilde overleggen overwelk
dialooghij uit mijn "mijntheaterstuk"
wil gebruiken.Ikhad namelijk meer
dere dialogen geschreven,i.p.v. één
lange dialoog. En dat was nietde
opdracht. Oepsie,maar toch:I'mso
excited...lneens zo'nregisseur aan
de telefoon...

• BasHuiskes enzijn schoonva
dervorige maand het televisiespel
Ungo hebben gewonnen?
• ErelkjaarinThesingeeenpool
biljartkampioenschap plaatsvind1?
• Eropwoensdag 27decemberin
café Molenzicht voor de 14' keer
gestreden werd om hetpoolbiljart
kampioenschap en de daaraan
gekoppelde "Andries Westra"bo
kaal?
• Aan het toernooi 24 biljarters
deelnamen?
• De strijdom de derde envierde
plaats, tussen Dennis Westra en
AriesSibma,werd gewonnendoor
Dennis Westra?
• Definale,omde eerste en twee
de plaats, werd gewonnen door
Wim van der Veen?
• Hij Dora Westra versloeg en
daarmeewinnaar van de"Andries
Westra" bokaal werd?
• Er in de G&T van de vorige
maand driehuisartsen opde foto
stonden?
• Dr. van de Werft zittend, dr.
Friezemastaand en dr. Anderson I

opdefotoaandemuurindepraktijk
van dr. Friezema?
. Dezedrieartsensamenin2006
"een80 jarige huisartsenpralktijkin
Garmerwolde" vormen?
• MensenrechtenorganisatieAm
nesty International collectanten
zoekt indegemeenteTen Boer?
• Dezecollecteplaatsvind1van 12
tot en met 18 februari2006?
• Geïnteresseerden informatie
kunnenvragenofzichkunnen aan
melden bij Amnesty International,
www.amnesty.nl of tel. 020-626
4436,ofbij decollectecoördinator
Ingrid Huitsing,tel. 050-30250277

Stoomfluitjes
Gevonden:
Wieheefteind decemberzijnwol
len (grijszwarte) vingerhandschoe
nen (merk Thinsulate) opdefiets
paal voor ons huis laten liggen?
Fam. Vliem, Dorpsweg 65 Gar
merwolde.

Verloren:
Rond oud en nieuw ben ik mijn
telefoon verloren, Siemens A55,
zwart metgrijs.En een paarstele
foon sieraad met bloemeljes er
aan. Heeft iemand hem gevon
den? Eenklepjeofcamera. Ruth
Stuut, Dorpsweg 21 , Garmerwol
de, tel. 050-541 1697.



Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Ookvoor reparaties & , pgrades

JPCOM

Complete PC

€ 549!

computers

Degelijk & Goed koop

www.jpcom.nl
050 - 549 07 75

dorpsweg 59 garmerwol de
Dorpsweç 1 Garmerwolde

Tel. (OSO)4042921 /5418462
Fax (OSO)4042922

Goedongezondvando boerongrond

Directe boerderijverkoop
• groente" &fruiJ
• aart/appelen /';::;:.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzulvel
• salades & rau wkost

• brood

divers in groenten & fruit

AGRISHOP

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

HOVENIERS- &
BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

CAIEi"

CAI!l" :
voor cadeaus

huishoudel ijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (OSO) 541 40 40 I

Kerkstraat 1
9797 PD Thesinge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

RIT8EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228 L

rJ

Installatiebedrijf
Thesinge v.o.f.
• Elektra
• Gas

• Water
. cv
• Zink
• Dakbedekking

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

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. V.d. Veen - Kolham - te lefoon 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

~ZERWAREN-GEREEDSCHAP-VERF-DHZ

De winkel voor service & kwaliteit

NIJDAM
Tel. (050) 549 07 89 - Fax 541 5751 - www.nijdam.nl
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Foto van de maand
"Oud enNieuw"in Garmerwolde. (Foto:Henk Remerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·54196 30
Fotograaf Theslnge:
Wolter Karsijns 050·302 20 71
Elnd·redactle:
Hillie Harnaker-Tepper
Dorpsweg 26 . 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Schoolstraat 3 . 050·3023352
9797 PN Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde ·050·5411 019
Rabobank Bedum·Delfziil
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13,25 p.j.
Bijautomatische incasso € 10.50p].
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Priisper krant € 1,25
Hoofdartikel op inlernet:
www.garmerwolde.net

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

Deredactie

In Memoriam: Henk Klunder
Medio januari kregen we berichtdatons oud·redactielid Henk
Klunderisoverleden. Ondanks hetleitdatsommigen van ons al
een paarmaandenwistendatHenkeen ernstigeziekteonder de
ledenhad, kwam datbericht tochnogvrijonverwachts.
Wij alsredactiekijkenmetplezierterug opdetijddatHenk inde
redactievandeGarmer &Thesinger Express zat. Altijdinvoor
een gezelligpraatje,maarookzorgendatdekrant liep. En vooral
niet tevergeten: Henk Klunder was éénvandeGarmerwolders
die in 1978 de herstart vandeG&T mogelijk maakte.

Protestantse
gemeente
5 februari
9.30uurThesinge,ds. Volbeda
12 februari
10.00uur Thesinge,ds.deWit
19 februari
11 .00uurGarmerwolde,ds. volbe
da
26 februari
10.00 uur Thesinge, mw. Hiemstra

l'v1~LA'W

l'v1~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
OSO . 5416272
www.romantico.nl

j, Rijlessenvoor kinderen
en volwassenen

j, Pensionslalllng

~ Tevens terdekking:
de bewezenNRP5-rijpdardhengst
Roman/ia> endeuniel< goudgele
ponyhengst (1.48m)
Romantic Popcorn v. Romantica

Boer, bekend van RTV Noord.
Donderdag 23 februari
"Kerkhörn",Garmerwolde;10.00uur:
Koffiemorgen.Waarjewoont ol wie
jebent, het maakt niet uit: iedereen
iswelkom!
zaterdag 25 februari
Dorpshuis"DeLeeuw",Garmerwol·
de;21 .30uur:SwingingGarmerwol·
de:the Rockaways
Vrijdag 24 maart
Jaarvergadering Dorpsbelangen
Thesinge.

Tot ziens!

Op veler verzoek kunt uweer eens
aanschuiven in t Jopje om teeten,
maarook dorpsgenoten teentmoe
ten, bij te praten, kortom voor een
gezelligeavond. Op vrijdag 3 maart
a.s.verzorgen Clara vanZanten en
SusandeSmidt weer eenstootçe
rechtenbuffel, waar u zeil kunt co
scheppen.Deavond begintom 19:00
uur en voor 17,SO euro kunt u uw
buikjerond eten,als ernog maareen
gaatjeoverblijftvooreenlekkertoet
je!Welgraag even tevoren reserve
ren (tot 1maart)viainlo@jopje.nlol
via050 302304S.

Eten in tJopje

Agenda
zaterdag 4, 11 en 18 februari
Café "Molenzicht",Thesinge;20.00
uur: toneelvereniging V.1.0.D uit
Thesingespeelthetblijspel"Reurig·
heid inde bouw", geschrevendoor
Hermanvan derA.Kaartenverkrijg·
baar bij Roelie Dijkema·Oomkens,
tel.OSO·30213OS.(Vrijdag3tebrua
ri generalevoor kinderen.)
Zondag 5 februari
Kloosterkerk Thesinge; 1S.00 uur:
OSA·concert. De Rotterdamse vijf·
manscombo Zapfdingbatz (saxo
foon,gitaar,bas,drumsen toetsen)
brengt "Jazz van vroeger en nu".
Entree € 3,SO(CJPJ6S+ € 2,SO) ,
kinderen tot 12jaar gratis.
Dinsdag 7 en 14 februari
Dorpshuis"DeLeeuw",Gatmerwol
de; vanaf 20.1 S uur: kennismaking
schietsportbijsvde"Buurschutters"
Vrijdag 17februari
"Buurhoes", Ten Boer; 20.00 uur:
V.1.0 .0 uitThesingespeelt "Reurig·
heid in debouw". De avond wordt
georganiseerddoordeANBO aïoe
ling gemeente Ten Boer; alle SO'
plusserszijn vanharte welkom.
Woensdag 22 februari
Dorpshuis"DeLeeuw", Garrnerwol·
de;20.00uur:JaarvergaderingNBvP,
Vrouwen van Nu. Met aansluitend
eenlezingoverhetweerdoorHarrna

12


