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Groeien naar zelfstandigheid
Winnaar van de Borstvoedingsprijs 2006 woont in Thesinge: Stefan Kleintjes.

Sinds een half jaar werkt hij vanuit zijn huisaan deSingel, waar ook bouwvakkers nog in en uitlopen. Stukadoors hebben de leefruimte
onder handen en om binnen te komen moeten eerst wat glasplaten aan de kant gezet worden, maar de werkkamer is op orde. De
computer staat aan ; normaal voor iemand dieminstens twee dagen perweek bezet is met zijn werk voor zijn sitewww.borstvoeding.com.
Hij geniet van de ruimte en rust in het dorp na jarenlang Amsterdam als woonplaats te hebben gehad. Ook de stad Groningen leert
hij beter kennen en dat voelt ook goed.

Borstvoedingsprijs
Op het congres "Borstvoeding
werkt" van de vijf Samenwerken
de Borstvoeding Organisaties
(SBO) werd Stefan Kleintjes ge
kozen tot winnaar van de Borst
voedingsprijs 2006. Een prachtig
beeldje op de werktafel getuigt
hiervan. Het stelt een voedende
moeder voor en is bestemd voor
depersoon of organisatie die zich
bijzonder verdienstelijk heeft ge
maakt voor de bevordering van
borstvoeding in Nederland. Voor
Stefan is dit deerkenning van zijn
werk en een stimulansomdoor te
gaan. Op desite lees ik: "De ken
nis over borstvoeding is de afge
lopen decennia behoorlijk verdwe
nen. Moeders die zich goed geïn
formeerd hebben en die over ge
degen borstvoedingskennis be
schikken, kunnen zich onafhan
kelijk opstellen tegenover de re
clame van kunstvoedingsindustrie
en zij kunnen. onafhankelijk van
artsen, hulpverleners en familie.
zelf hun eigen weg kiezen. Moe
ders geven mij vaak aan dat zij
dankzij de informatie op de site
langer en met plezier borstvoe
ding hebben gegeven dan dat ze
van plan waren:

Kinderdiëtist
Stefan Kleintjes is in 79 afgestu
deerd op het onderwerp kinder
voeding. Bij toeval koos hij voor dit
onderwerp omdat daar nog wei
nig onderzoek naar was gedaan.

diëtist en startte samen met een
antroposofisch huisarts een zui
gelingenbureau in Den Haag.
"Daar heb ik heel veel van ge
leerd. De ervaringen van vrouwen
en het observeren van kinderen
heeft heel wat informatie opgele
verd die ik vervolgens weer ver
werkte in devolgende boeken: In
totaal zijn er zes over dit onder
werp van zijn hand verschenen.
De titel van het meest recente
boek is: Eten voor de Kleintjes 
van borst tot boterham. voor kin
deren van 0-4 jaar.

Basisvisie
"De inhoud van het boek en de
informatie op de site zijn qeba
seerd op betrouwbare en weten
schappelijke informatie die, onder
andere, getoetst is aan de World
Health Organisation (WHO) met
als doel dat jonge vrouwen zich
kunnen scholen in hun kennis
omtrent gezonde voeding en op
basis hiervan hun bewuste eigen
keuzes kunnenmaken.Zowel voor
hun kind als voor henzelf geldtdat
de meest gezonde voeding zou
moeten voldoen aan de volgende
criteria: vegetarisch, simpel (een
voudig van samenstelling), biolo
gisch en zonder kunstmatige toe-

Stetan Kleintjes. (Foto: Wo/ter Karsijns) voegingen .
Door de speciale samenstelling

Hij bleek het zo boeiend te vinden in '81 publiceerde hij zijn eerste van moedermelk krijgt het kind
dat het zelfs zijn levenswerk is boek "Alternatieve kindervoeding" een grotere alweer tegen ziekten.
geworden! Een uitgever was gein- over borstvoeding en vegetari· Ook is bewezen dat het heel ge-'
teresseerd in zijn eindscriptie en . schekindervoeding. Hij werkte als zond is voor demoeder om zelf te



Ra/ph de Jongh heeft erna zijn optreden in 't Jopje een hele rijnieuwe
fans bij. (Foto: Wolter Karsijns)

Hartverscheurende blues

Truus Top
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Gerard Kingma
reis- en nat Lurfo tog ra fie

kaal en wat een energie! Met gi
taar en mondharmonica op een
stoel~e op een piepklein podium
pje begeleidt hij zichzelf met hak
kengeroflel. Zoveel beleving op
de vierkante meter hou je niet
voor mogelijk. Waar haalt zo'n
gewone Hollandse jongen dat ori
ginele geluid vandaan? Drijfnat
van 't zweet sluit hij na een toegift
af en besluiten wij dat hij er een
hele rijnieuwe fans bij heeft. Daar
horen we meer van!
Voor volgend jaar mag het hele
repertoire van de cruise indeher
haling.

Na de nostalgische busreis naar Sint Annen kreeg het Thesinger
gezelschap in de Blues Cruise op 29 oktober een stevige war
ming-up in de Meul 'n door de Ruben Hoeke band. Een 4·mans
formatie die al in het middaguur de sterren van de hemel speelt.
Wat een beleving vooral ook bij de zanger! "Het vonkt als de hel
en vlamt als een F16 met z'n naverbranders op maximaal" beo
schrijft het programmaboekje 2006. Het klopt helemaal, de trom
melvliezen konden 't net aan!

la Beoelft
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In Ruischerbrug genoten we van
een optreden van The Blues Kings
metoriginele Chicago blues. Deze
traditiegetrouwe uitvoering klinkt
harmonieus in zang, harmonica,
gitaar, bas en drums. Heerlijke
muziek in een sfeervol versierde
ruimte waar het dubbele aantal
publiek in zoupassen. Dal zou de
band verdienen en ook meer tot
z'n recht doen komen.
Het absolute hoogtepunt van de
middag was voor ons het optre
denin 't JopjevanRalphdeJongh!
Bij aanvang twijfel je nog of hij
alleen een uur lang het publiek
kan boeien. In het eerste nummer
ben je alom! Watorigineel, muzi-

net zoals het zelf beslist te gaan
lopen en praten" is te lezen in het
boek.

Truus Top

Eigen bedrijf
Sinds een half jaar heeft Stefan
Kleintjes een eigen bedrijf 'Klein
tjes Consult' gevestigd in Thesin
ge. Nadat hij drie jaar geleden
eigenaar werd van de site
Borstvoeding.com is hij heel druk
geweest met het verfraaien, over
zichtelijk maken en zoeken naar
actuele informatie uit binnen- en
buitenland. Hij zoekt naar des
kundige auteurs om verhalen te
schrijven, vertaalt artikelen en
zoekt geschikt fotomateriaal. Elke
zondag wordt er een nieuwe co
lumn geplaatst van een deskun
dig auteur. "Het is fijn om onge
bonden en in vrijheid te werken,
maar het is wel heel hard werken !
Ik adviseer niet alleen moeders
maar ook col lega diëtisten en
borstvoedingsdeskundigen. Er
komen vragen via de mail, tele
foontjes en visites aan huis. De
praktijk aan huis loopt nog niet
echt storm maar dat komt vanzelf.
De site wordt nu zo'n 2000 keer
per dag bezocht! Het effect is ho
pelijk dat vrouwen heel bewust
gaan kiezen voor het zelf voeden
en zich ook sterkmakenomwerk
gevers voorzieningen te laten tref
fen zodat zij het gemakkelijker
kunnen combineren met werken.
Ik probeer hen te steunen door
informatie te geven en moeders
te laten zien dat borstvoeden een
normaal en plezierig onderdeel
van het leven kan zijn:

/

Ontwikkelingswerk
Eind jaren 80 vertrok Stefan naar
Zimbabwe waar hij als voedings
deskundige werkte. "Geweldig
werk was dat! Terug naar de ba
sis. De mensen aten eenvoudig
voedsel en kinderen kregen alle
maal borstvoeding. Iknamme voor
me nog meer met borstvoeding
bezig te gaan houden in Neder
land waar het geven van kunst
voeding bijna normaal was ge
worden." Ontwikkelingswerk dus
op Nederlandse bodem. Borstvoe
ding, wat in het verleden heel nor
maal was en gestimuleerd werd
door de sociale omgeving, dreig
de door de voedingsmiddelenfa
brikanten overgenomen te wor
den. Het kost moeite om in de
huidige tijd ouders en werkgevers
ervan te overtuigen dat volledig
borstvoeding geven gedurende de
eerste zes maanden het kind be
schermt tegen allergieën, darm
ziekten. infecties en overgewicht.
Bovendien voorkomt het wel
vaartsziekten en is het gezond
voor de moeder. Bewezen is dat
bijvoeden vóór zes maanden een
negatief eflect heeft op de be
scherming tegen ziekten. Dek het
prakken en purerenvan vastvoed
sel voor kinderen is ouderwets.
Het advies is om het kind zelf te
laten bepalen wat en wanneer hij
eet. "Leg voor het kind een struik
je broccoli of een aardappeltje op
het bord om op te peuzelen.
Het kind zal je na-apen
en beslist zelf wan-
neer het gaat eten

voeden. Borstvoeding is voed
zaam, natuurlijk en normaal en
kinderengroeienerbijzonder goed
op en ontwikkelen zich gemakke
lijker tot een zelfstandig individu
omdat ze zelf aangeven wanneer
en hoeveel ze willen drinken. Dit
samenspel tussen moederen kind
heeft ook op lange termijn gevol
gen voor de ontwikkeling van het
kind invrijheid en zelfstandigheid."

WorQsllops
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Voor bedrijven enparticulieren

Luddestraat 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-302 1984

labloem@hetnet.nl
www.labloem.nl

Geel e en afcruk caoecu 
origin eel el'1pefsoo nlijl::.!

BeZoe~ d e .....ebsite YOOf het Iootsle
nieuws over wort Shopsen e ..po snes
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Bibliobus voor alle biebklanten
Wist je dat je met je bibliotheekpas in alle vestigingen en biblio
bussen binnen de provincie Groningen terecht kunt? Dus ook
met een pas van een van de Groninger vestigingen kun je in de
Garmerwolder &Thesinger bibliobus boeken lenen en terugbren
gen.

Wa t mag je lenen per abonnement ?

• Tien boeken
• Drie tijdschriften
• Twee cd-roms
Het assortiment is verrassend en uitgebreid: van meeslepende streek
romans tot de nieuwste literatuur, van luisterboeken tot tijdschriften.

Wanneer komt de bus met boeken?
Thesinge: Maandagochtend van 10.15 tot 11.40 uur staat de bibliobus
voor Basisschool de Til geparkeerd. Hier wordt bibliothecaris Hilma
Ubels beurtel ings ter zijde gestaan door Roelie Karsijns, Ina van
Zanten en Aly Pepping. De jarenlange inzet van Lucy Kol is met ingang
van het nieuwe schooljaar afgesloten. Namens alle -lonqe- leners
bedanken we haar voor haar enthousiasme en behulpzaamheid!
Garmerwolde: lets eerder op de maandagochtend, van 9.40 tot 10,10
uur, staat de bus voor de Garmerwolder basisschool aan de Dorpsweg.

Air Pepping enRoe/ieKarsijns

De standplaats van de bibliobus: Maandagochtend van 9.40 tot 10.10
uur in Garmerwoldeen van 10.15 tot 11.40 uurin Thesinge. (Foto:Wolter
Ka rsijns)

o
I
poëzie & muziek

Beste Binnenstad?
Wie vanuit onze dorpen richting Stad rijdt ziet meteen al langs de
weg de borden staan die je meedelen dat Groningen de 'Beste
Binnenstad' heeft. Fredje vraagt zich al een tijdlang af wat hij zich
daarbij moet voorstellen: een landelijke eervolle vermelding,
waar je als stad blijkbaar trots op moet zijn.

Jurre van den Berg laat weer van zich horen; dit keer met een
dichtbundel met de titel 'Avondkikkers'. In het afgelopen (acade
misch) jaar was Jurre huisdichter van de Rijksuniversiteit Gronin·
gen. De huisdichter dient geregeld te publiceren in de UK(Univer·
siteits Krant) en de website van de RUG en voordrachten te
houden tijdens olliciële gelegenheden zoals de opening van het
academisch jaar. Deze bundel is de afsluiting van zijn hulsdich
terschap.

Allereerst mag je je devraag stel·
len of 'Groningen' als zodanig wel
bestaat. Fredje zou laatst een
groep mensen rondleiden door
Groningen en iedereen dacht dat
ze urenlang door de stad moes
ten sjouwen. Fout: het werd een
tocht door de ommelanden. Wij
praten niet van 'Groningen'. Voor
ons is het ofwel 'Stad' ofwel 'per
vinsie'. En als hetecht moet. dan
weten we het in één lettergreep
samen te ballen: 'Grn',

Stad krijgt spatjes: als wij met de
trein wilden spraken wij eeuwen
lang over het Hoofdstation en het
Noorderstation. Moet je nu eens
voor op de stadsbussen kijken :
daar heet het 'Centraal Station' en

'Station Noord'. Zo heet dat niet.
Allemaal dikdoenerij.

En nu schijnt Stad dus 'de beste
binnenstad' van het land te heb
ben. Watisdat voor iets? Is het de
grootste, mooiste, duurste, gezel·
ligste, gewelddadigste, veiligste,
of de enige met horende carne
ra's? Geen flauw idee. Zo is het
natuurlijk niet moeilijk om ergens
debeste in tezijn. Als je opschool
de beste was, dan had jede hooq
ste cijfers, de beste kok kookt het
lekkerste eten, de beste kip legt
de meeste eieren, the best there
is is het veiligste condoom.
Maar de beste binnenstad? Flau
wekul!

Fredje Bouma

De nadruk in de gedichten ligt
uiteraard op het studentente
ven (van studieboek naar glas
wijn tot slaaptekort) en de stad
Groningen, maar Jurre laat ook
kanten van zijn persoonlijkheid
zien; ik weet nu dat hij niet van
kermis houdt ('Kermisvrees').
En dat hij weemoedig aan The
singe denkt blijkt wel uit 'Bevro
ren Harmonie'. De oud-studen
ten onder u die ook genoten
hebben van wat de UB (de Uni
versiteits Bibliotheek) allemaal
nog meer te bieden heeft be
halve boeken en studeren, zul
lenzeker meteen glimlach deze
bundel doorlezen. Mooie ge·
dichten: en nog leesbaar ook!

('Avondkikkers' . Jurre van de
Berg - ISBN-10:90·8089 18·3·
5, uitgave door Stichting Uni
vers iteitsblad Groningen). O.a

verkrijgbaar bij Athena's Boek·
handel.

Kartine Malfliet

d n bloemen alleen.
Meer a

LUCET
bloe m s i e rk unl l

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

GaYkingai 43
Ten Boer ~ l-
Tel. (050) _~
Fax (OSO)
Maandag vanaf . r

Vrijdag tot20.00 uur
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voegd en verandert de naam op
voorspraak van de toenmalige
voorzitter in A.N.B.O. Gemeente
Ten Boer.

Anno 2006
De ANBO Voor 50-plussers is nog
steeds een politiek onafhankelijke
beweging actief op de terreinen
inkomen, gezondheid, wonen, in
spraak, vrije tijd en educatie. Met
meer dan 565 afdelingen, 15 ge
westen en circa 170.000 leden.
De afdeling Gemeente Ten Boer
telt 254 leden, verspreid over Ap
pingedam, Garmerwolde, Gar
relsweer, Groningen, Lellens, Sint
Annen, Stedum, Ten Boer, Ten
Post, Thesinge, Winneweer, Wol
tersum en Zeerijp. De voorzitter,
JanGroeneveld,woont inTen Boer
en de secretaris (Hillie Ramaker)
en penningmeester (Betsie Ha
venga) komen uit Garmerwolde.

Henk Vliem en Hillie Ramaker

Ballonnenwedstrijd Garmerwolde

Burgemeester Rika Pot feliciteert voorzitter Jan Groeneveld en
secretaris Hillie Ramaker met het 25-jarig ANBO jubileum. (Foto:
Henk Remerie)

De ballonnenwedstrijd van de afgelopen feestweek is een succes
geworden, Tot een week geleden werden er nog steeds beduimel
de kaartjes uit Duitsland in een envelop naar mij toegezonden, De
eerste kaartjeswaren van ballonnen diehetverst waren gekomen.
De ballonnen kwamen tot ver voorbij Bremen.

Gemeente Ten Boer
In 1981 wordt in het dorp Ten
Boer een afdeling vande A.NB.O.,
Algemene Nederlandse Bond voor
Ouderen, opgerichi. Aangezien
het niet wenselijk lijkt om in één
gemeente meerdere kleine afde
lingen te hebben, worden de af
delingen in Thesinge en Garmer
wolde er in goed overleg bij inge·

gen ook opkomt voor immate
riële belangen als medezeggen·
schap. positieve beeldvorming en
gelijke behandeling . Die belan
gen zijn in ruim honderd jaar tijd
behartigd door drie verschillende
organ isaties: de Bond voor
Staatspensionering (1900 
1978) , de Algemene Bond van
Ouden van Dagen I Bejaarden
(1945 - 1978) en de uit de fusie
van deze bonden voortgekomen
Algemene Nederlandse Bond van
Ouderen, thans ANBO Voor 50
plussers (1 978 - heden).

dorp, maar in die tijd kreeg jebij je
trouwen de boodschap van de
ouders mee: Zorg dat je meteen
lid wordt van de begrafenisvereni·
ging en de Bond voor Staatspen
sionering. Deze laatste streefde
naar zelfstandigheid van oude
ren, naar een onbezorgde oude
dag. Niet onbezorgd in de zin van
kunnen flierefluiten. maar onbe
zorgd in de betekenis van onaf
hankelijk. Onafhankelijk van werk
gevers, armenzorg, sociale dien
sten, directies en personeel van
zorginstellingen, en vooral ook on
afhankelijk van kinderen. Met een
pensioen voor iedere Nederlan
der (rijk en arm, man en vrouw)
verzorgd door de staat en zonder
premiebetaling. Het omzetten in
een recht i.p.v. filantropie. gefi
nancierd uit algemene middelen.
De welstand van een land is niet
het groot aantal miljonairs, maar
het gering aantal armen! Het was
een bond waarvan men onafhan
kelijk van politieke of geestelijke
overtuiging lid kon zijn.

De AOW
In 1957 lijkt met de AOW de ma
teriële doelstelling, het staats
pensioen, bereikt. Maar om dit
basispensioen op aanvaardbaar
en welvaartsvast niveau te krij·
gen en te houden is voortduren
de inspanning noodzakelijk. De
pensioenbeweging groeit boven
dien uit tot een ouderenbewe
ging die naast materiële belan-

Een stukje historie
Tachtig jaar geleden, in 1926,
waren de inwoners van onze dor
pen alovertuigd van de noodzaak
tot belangenbehartiging. Zowel in
Thesinge als in Garmerwolde
werd een afdeling van de Bond
voor Staatspensionering (één der
voorlopers van de ANBO) opge
richt. De eerste secretaris in The
singe was dhr. L. Bolhuis: in Gar
merwolde is sprake van dhr. H.J.
van Dijk. Wellicht zijn er onder
onze lezers nog mensen die we
ten om welke families het gaat.
De afdeling Garmerwolde kende
destijds 105 leden; Thesinge had
er 106. Dat lijkt veel voor een

Het klassement ziet er als volgt uit:
1. Wendy Joop, Stadsweg 5 Garmerwolde. Haar ballon kwam in

Scheesel, meer dan twee honderd kilometer voorbij Bremen,
terecht.

2. Frits Haringa. Rijksweg 5 Garmerwolde. De ballon van Frits kwam
in Grasberg terecht. eveneens 200 km voorbij Bremen.

3. Lars de Jonge, Stadsweg 5 Garmerwolde. Lars' ballon kwam ter
hoogte van Bremen.

Deze Garmerwolders hebben allemaal een prijs ontvangen.
De kaartjes van Rosa Elbertsen en Ronaid Ritsema kwamen uit
Rotenburg en Elsfleth.

Het bestuur werd verrast met een grote jubileumtaart. (Foto: Henk De winnaars van harte gefeliciteerd.
Remerie) KeesBrak

De heer van der Schoot, tweede
voorzitter vande landelijke ANBO,
wees in zijn toespraak aan de ju
bilerende afdeling nog even fijn
tjes op de noodzaak dat ouderen
zich moeten organiseren. willen
ze gehoord worden bij belangrijke
beslissingen. Zeker in deze tijd.
Zo heeft de ANBO onlangs nog bij
de regering geprotesteerd tegen
het feit dat ereen discussie (SER,
regering en vakbonden) over de
AOW gaande is zonder dat de
direct betrokkenen aan tafel zit
ten.
Na de receptie was er nog een
gezellig feestje m.m.v. mevr. On
rust uit Borger. waarbij de leden
en genodigden zich prima heb
ben vermaakt. Op naar het vol
gende lustrum!

Jubileum ANBO!
De ANBO, afdeling Gemeente Ten Boer vierde afgelopen zaterdag
7 oktober haar vijfentwintigjarig jubileum. De receptie in het
Buurhoes werd druk bezocht door leden, (oud)bestuursleden,
afgevaardigden van het landelijk- en gewestbestuur, burgemees
ter Pot en vertegenwoordigers van diverse verenigingen uit de
omgeving.
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SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES ~ Ten Boer

Valckestraat 1a - Tel. 3021785 "Ten Boer

DAMESMODE
Jolanda Spraakman

Hendrik Westerstraat 26 - 9791 CT Ten Boer
Telefoon (050) 302 34 17

ON
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Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoe makerij...~ . ,)~"

Sleutélsèrvice
/fo' i"'I1I\ \ .).

Midéleljans
Kaj uit 322A
Lewenborg
Gro ni ngen

Tel.: 050-5410286
Theor iecursus:
dinsdagavond

19.30 uur.

Nijverheidsweg 8
9791 DA Ten Boer

Examentrain ing
per computer

ti BOUWBEDRIJF
o AlBERIJ

Vamor L.M.I. gediplomeerd

Autorijschool

VRIESEMA

Wigboldstraat 20
Ten Boer

Telefoon 050 - 3021905

~ L,
u==J:11lr'9

Ee fA lijk t-Ioltt
J\I\ec\beIw\CIke.'ij

Gespecialiseerdin
boekenkastenen tafels

Restauratievan Antieke meubels.

Bezoek opma. Urn vr,na(lel.) alspraak
zaterdags bent udegehele dag welkom

Dorpsweg SB • 9798PG Garmerwolde
T (050) 5494580 . F (050) 5494579

RI:T'WJS~ft~A~ ~ ~ _~~~'lfl = =>

Sierbestrating

Showterras 3000 m

Voor bedrijven en particul ier
handel in :
• Pal/et- en magazijnstellingen
• MagazJïnwagens

• Pal/elwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoomeubelen

• Enz.
• " Top way" prol . aluminium

steigers, trappen en ladders

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

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

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

'ailll, _ = ==c..

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• mod e rne çon tac tlt:n ~systc ll1c n . ~cd jpln meerdc "i('X:d a listc n

Boeäholt - Hensbroek
Brillen - Contactl enzen - Hoo rto estell en

WinReIcentrum Lewenborç
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 54905 49
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Vrijwilligers
aan de slag
Zaterdag 4 novemberwas het al
vroeg een drukte van belang bij
Dorpshuis De Leeuw. Zeker
vijfentwint ig vrijwil ligers uit
Garmerwolde begonnen aan
diverse klussen en klusjes. Wel
eerst even een bakje koffie met
cakenaar binnen natuurlijk. Dan
kon gelijk het werk verdeeld
worden.

Oe vrijwilligersgroep.
(Foto: Henk Remerie)

Gluren naar de buren
De grote zaal van dorpshuis 'De Leeuw' was zaterdag 4 november vrolijk versierd en gezellig
gemaakt voor de activiteiten van die middag: De wandeling/fietstocht, samen (gratis) koffie drinken
en kennismaken met 'onbekende' dorpsbewoners. Bloemetjes op tafel en een prachtige kinderbar.
Het was de bedoeling het spreekwoord te vinden dat in lettergrepen verstopt was op locaties langs
de route. De oplossing was: Beter een goede buur dan een verre vriend!

Er was voor iedereenwel een klus
die hem of haar paste. Bijvoor
beeld: de buitenboel wassen en
de ramen zemen. Verder konden
liefhebbers zich uitleven op het
leeghalenvan dezolder:alle oude,
en al jarenlang niet meer gebruik
te spullenboel kon weg. Een con
tainer vol! Dan waren er nog de
goten die nodig weer eens leeg
gehaald moesten worden, en ook
moesten er aan de achterzijde
diverse opgeschoten struiken en
bomen verwijderd worden. En, niet
te vergeten, de grote zaal moest
ook nog voor het middaggebeu
ren (Gluren naar de buren) ver
sierd en aangekleed worden.
Deze "Opruimochtend Dorpshuis
DeLeeuw"wasdoor Mieke Welling
en Janna Hazeveld georganiseerd.
Net als vorig jaar ook nu weer
binnen het kader van de landelijke
MADD actie. Voor degene die dat
nog niet weet: MADD staat voor
"Make a Difference Day", een jaar
lijks terugkerend landelijk evene
ment dat twee dagen de spotlights
op vrijwilligerswerk zet.
Ook dit jaar werd de "MADD-dag"
weer royaal gesponsord door
(plaatseli jke) ondernemers en ver
enigingen: Agri Shop, Havenga
Bouw, Bloemenhandel Spijker,
SITA-recyclingservices. Fa Burin
ga, J. Flokstra. Madd 2006, Feest
weekcommissie. Vereniging
Dorpsbelangen en Toneelvereni
ging Wester.
AI met al: een zeer geslaagde
ochtend. Dorpshuis De Leeuw
staat er weer picco bello bij.
En . . . . . aan alle vrijwilligers en
sponsoren: "Nogmaals bedankt.
want zonder jullie was deze klus
niet mogelijk geweest".

Henk Vliem,
medenamenshetbestuur van

de stichting Dorpshuis Garmerwolde
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Jammergenoeg was er zeer wei
nig belangstelling. De prijzen zijn
toegekend aan
• de heer Pelleboer: boeket, be
schikbaar gesteld door Bloemhan
del Spijker.
• familie Bouma: mandje Gronin
ger producten
• gebroeders Havenga: grote
taart, beschikbaar gesteld door
Agri Shop

Een andere activiteit was de
kindertekenwedstrijd "Dit ben ik".
Alle kinderen van de basisschool
hebben meegedaan. Daaromkon
den ze zaterdagmiddag hun bon
inleveren en gratis ranja komen
drinken aan de kinderbar. Prinses
Ranja heeft het niet erg druk ge
had, maar de kinderen die er wa
ren hadden het reuze naar hun
zin.
Er waren prachtige zelfportretten
bij. Diewaren tebezichtigen in de
school, die speciaal op zaterdag
middag daarvoor geopend was.
Bedankt, juffen! Veel ouders had
den het echter druk met andere
dingen.
De prijswinnaars zijn:
• Pieter Boes
• Mats La Bastide
• Niels de Jonge
Alledrie kregen zij een reusachtig
pakket viltstiften, beschikbaar ge
steld door J. Flokstra.

Mleke Welling

Een middeleeuwse Advent
Op zondag 17december treedt op in de Kloosterkerk Thes
Inge (OSA) het vocaal mannentrio Gregoriana m.m.v. Lysan
van Winden, harp en mezzosopraan: Een middeleeuwse
Advent " gregoriaanse gezangen, vocale composities van
Hildegard van Bingen en improvisaties op middeleeuwse
harp.

Gregoriana, opgericht in 2002, is een mannenlrio dat zich heeft
gespecialiseerd in het gregoriaans, het oudste overgeleverde
muzikale repertoire uit West-Europa. De basis voor de uitvoe
ringspraktijk van Gregoriana wordt gevormd door de oudst
bekende handschriften waarin het repertoire genoteerd be
waard is gebleven, en daarnaast door middeleeuwse tractaten
over muziek en nog levende oosterse zangtradities. Het ensem
ble gebruikt zoveel mogelijk zelfgemaakte transcripties en recon
structies. De thuisbasis is de Amsterdamse Obrechtkerk, waar
het trio elke derde zaterdag van de maand een Gregoriaanse
Meditatie verzorgt, meestal in samenwerking met andere musici.
Gregoriana bestaat uit Geert Maessen (leiding), Jacques van
Leeuwen en Reinier van der Lof.
Lysan van Winden (1 962) studeerde solozang aan de Schu
mann Akademie en het Utrechts Conservatorium, en speelall
seerde zich verder in middeleeuwse muziek, o.a. bij Christopher
Kale en Ludy Vrijdag. Zij maakt deel uitvan EnsembleRebec,dat

I zich richt op repertoire uit de 12de en 13de eeuw.

Reserveren: 050-302 3735, e-mail : rudymuziek@hetnet.nl.
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UwVCA ge certificeerde,
erkendHoofdaannemer

Oude Rijksweg 11
9798 PA GARMERWO LDE

1. (050) 541 65 Ol
F. (050) 541 92 68
www.hovengo.com

in fo@hovengo. com

l/la"dprlit ll()" l je'U't{. .

Salon
Symone
Ottevangers

schoonheiddsspecialiste
pedicure, manicure
visagiste

voor afspraken:
050 - 5424948

Sloep 37
9732 CB Groningen

Ud ANBOS en ProVoet.

Gediplomeerd ped icure.

Voetverzorging diabetici .

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

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

979B TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 541B610

I ~'t'C~~rot\'ll,*,
_-,-""",",L~

...oo'::>ot> ,~ . "'''''17

/Jmeäi te' Vee'

Goederen gebracht inde
L.v.d. Veenstraat 3
Ganmerwolde (050) 5413045
worden vrijdagavond
thuis gebracht

Tevens:
Suède -reiniging
stoppage en
kledingreparatie

GOED VOOR UW GOED

1---
HOVENIERS- &

BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
Hoofdweg 64

9627 PE Helium
Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Bel ons voor

Oliebollen

~ww.gebakkraam.nl

Lekker de lel~kerste !
------~.~._-----

~

Draaiorgels - ol iebollen poffertjes
c

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

U ITGEVERIJ

• Rij ksw eg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021 715
• info@bluemu le.nl
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~\ {l\eef • "tel' \\Oef
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Flokstra
Groningen

-
FLOKSTRA GRONINGEN STOElD RAAlERSTJ"AAT 35. 9 712 9V GRON i NGE~ 05 0 3132453

Materialen _~

voo r kunstenaars

Ruime collectie familiedrukwerk
Ontwi kkelen en drukken
va n visiteka ar tje tot co mp lete huisst ijl:
Text ieldruk, zwartwit- en kleurkop ieën :
Boeken, prog ramma boekjes, gidsen, :
period ieken, flyers etc. •

Kom eens langs voor eenvrijblijvend adviel.

Ideeën uitwilleien kan vertrillendwerken
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gebrood en spek werd geser
veerd. De stemming zat er, on
danks de motregen, goed in.
Namens alle deelnemers hartelijk
dank voor het organiseren van de
gezellige en leerzame "ken uw
straat" wandeling.

, 'J.

Roelie Dijkema, vele jaren
Schutter/aanbewoner en Aslrid
de Leeuw, enkele jaren Schut
terlaanbewoner, samen puzze
lend door deSchutter/aan. (Foto:
Wolter Karsijns)

Delta van der Molen

zeggen dat er binnen een half uur
na de pechmelding hulp aanwe
zig moet zijn.

RouteMobiel kieselke maand een
pechhulpverlener van de maand.
Die eer is Martijn Dijksterhuis, sta
giaire bij de fa Dikkema ook al
eens te beurt gevallen.

Op zaterdag 1B oktober werd
om 16.00 uur in deGN Schutter
laan in Thesinge het spel "Ken
uw straat" gespeeld. Het werd
georganiseerd door het buurt
comité van de Schutterlaan.

Ken uw Straat

Hilda en Thiemen Dikkema. (Foto: Henk Remerie)

De oorkonde voor de fa Dikkema,
die is uitgereikt door directeur
Dashorst van SNS Reaal (com
pleet met een glas champagne en
een toespraak), is voor het feitdat
het repara tiepercentage op
73,43% lag. Dit resultaat is beo
haald in 2005. Rijden voor Route
Mobiel betekent op tijd rijden en
tenminste 65 % van alle pechge
vallen oplossen. Op tijd rijden wil

Onderscheiden door Route Mobiel
Zoals de meeste Nederlanders wel weten is de ANWB geen
alleenheerser meer op het Nederlandse wegennet wat betreft
pechhulp. Ook Route Mobiel is actief en het is een goede zaak dat
er concurrentie is. Autobedrijf Dikkema rijdt al enige jaren voor
Route Mobiel en wel zo goed dat zijn bedrijf onlangs een onder
scheiding heeft ontvangen.

R(enneke) B(akker) - ze was he
lemaal iyrisch- enR(udy) B(remer)
- hij was zeer enthousiast - : "Mis
schien kunnen we het nog eens
herhalen?"

Jakob v.a. Woude

bovenstaande uitspraak beter, als
u er geweest was.
Een enkele dorpeling nam de
moeite om te komen luisteren. De
inwoners van dit prachtige oude
dorp hebben wel een stuk ge
schiedenis en muziek meegekre
gen, ter overdenking.
Een mevrouw: 'Ik vond het wel
mooi. maar soms was het wat te
zwaar' (muziek).
Een ech tpaar: 'Prachtig, vooral
zoals Rudy dat kan vertellen'.
Was er dan geen enkele negatie
ve reactie:
Voor sommigen was het orgels
pel iets te lang. Maar ja, watwil je
als de organiste gestudeerd heeft
bij de 'meester'-organist: Wimvan
Beek (dit jaar 50 jaar organistvan
de Martinikerk).
Zowel de bespeelster van het
Meijer-orgel alsook over de histo
rie vertellende 'oude abt met stok', .
ontvingen na afloop een dave
rende staande ovatie. En nieton
terecht lijkt me.
De historie is weer teruggaan inde
nis, het orgel heeft er het zwijgen
toegedaan . Het was de moeite
waard. Degenen die niet geweest
zijn, hebben toch echt iets gemist.

Fotograaf Paul Sloot had 48 foto's
gemaakt van allerhande details
aan huizen, lantaarnpalen, e.d .
Eenkleine 40 deelnemende Schot
terlaanbewoners werd met een
scoreformulier, een gesponsorde
pen (van LMB Oudman) en een
loto-map op pad gestuurd om uit
te pluizen waar e.e.a. zich be
vond. Het evenement duurde tot

Groep 1 en 2 van De Til in Thesinge is ditjaar zo grool, 23 leerlingen, ongeveer 18.00 uur waarna er in
dal ze gymnastiekles hebben in de gymzaal van heldorp inplaats van café 't Jopje erwtensoep met rog·
in het speellokaal van de school. (Foto: Desiree Luiken)

De kerk midden in het dorp laten

Dat orgel speelde deze middag
een hoofdrol. wat muziek betreft.
Leo van Noppen (secretaris Stich
ting OSA) hield de inleiding. Hij
eindigde met de woorden, die al
tijd door Rudy Bremer worden uit
gesproken: 'Maar u bent hier na
tuurlijk niet gekomen, om naar mij
te luisteren, maar naar: in dit ge
val Renneke en Rudy.
Rudy Bremer had een andere (niet
muzikale) rol. Alsdehistorie kwam
hij te voorschijn uit een nis. Ge
kleed als een abt van de eerste
orde. die in het Thesinger klooster
hebben gewoond: 'de Benedic
tijner orde.' Renneke Bakker (or
ganist) had een prachtig proqrarn
ma samengesteld. In samen
spraak met Rudy werd het een
samensmelting van woord en
muziek. Een rij van componisten
passeerde de revue: Boelmann,
Distier, Jan Peter (nee die niet,
maar Sweelinck) en ook demees
tercomponist, Johann Sebastian
Bach - ontbrak niet. AI deze com
ponisten kwamen, dankzij de or
ganiste, uitstekend tot hun recht.
Hiermee wilden we zeggen dat
zelfs op zo'n klein orgel allerlei
cemponisten met hun verschillen
de soorten van composities, uit
verschillende tijdvakken, dankzij
Renneke tot een geheel worden
getoetst. Waar hoor je dat nog:
'de.toetsen die tijdens het concert
worden ingedrukt - voor het geluid
uit - nog zo heerlijk ouderwets
klinkend'? Misschien begrijpt u

Eén van de bezoekers bij het OSA-concert op zondag 12 novem
ber jl., kwam binnen met bovenstaand gezegde. En zo is het ook:
'de kerk moet het middelpunt zijn van het dorp'. Alhoewel deze
kerk niet meer voor de eredienst wordt gebruikt, een kansel en
een orgel zijn er nog steeds.
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-#-~B..,,-.U.....RINGA
sanitair en verwanning

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

AGRISHOP
dlvers in groen ten & fruit

Directeboerderijverkoop

• groenten &f ruit

• aardappelen ~
• schorreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• sa/tules & rauwkost

• brood
Dorpsweq 1Garmerwolde

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

Goed engezondvande boerengrond

G.N. Schut terlaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon OSO - 3021957

Fax050 - 3021574

Voor motor, bromfiets
ol fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag~id - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima serv ice en reparati e

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15

Garmerwolde

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aa nleg en rep aratie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

pfMKUIL
'j'41:ledl:'tf"""#iI1l1iJ
Osloweg 126
g723 ex Groningen
T(D50) 5421890
F(D50) 5423na
Iwww.kuilreiniging.nl

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

I I
rJ

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

• Water
. cv
• Zink
• Dakbedekking

VISHANDEL
~~

Smit

LEVERANCIER CiROOTKEV KEN EN HORECA

M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-3010735
K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-393504

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
i nfo@vishandelsm~ .nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONW INKEL

9



Een winkelvoornieuwsgierigemensen opzoeknaarsfeer!

Betsy Zeldenrust voor haar winkel "De Potkieker"in Bedum. (Foto:Wo/ter
Karsijns)

spektakel" gepland. Het koor gaat
samen met de bezoekers onder
anderen Hollandse krakers en
smartlappen ten gehore brengen.
"Middellandse zee", "Café aan de
haven", "Zomer in Zeeland" en
vele andere nummers zullen nog
lang in Garmerwolde nagalmen.
Gezien een beperkt aantal plaat
sen in de kerk en de verwachte
grote belangstelling zal binnen
kort gestart worden met de kaart
verkoop. Als bijdrage in dekosten
vraagt het koor € 5,- voor een
toegangskaart..
Mocht u geïnteresseerd zijn in het
koor en haar activiteiten kan oon
tact worden opgenomen met Winy
Remerie tel : 5419630.

Het GMKG (Gemengd Mannen Koor Garmerwolde) heeft grootse
plannen in het voorjaar van 2007. Het ruim 30 leden tellende koor
waar de dames in aantal in meerderheid zijn, zingt al ruim 10 jaar
één keer per maand met veel plezier in het dorpshuis te Garmer
wolde. Gezelligheid staat voorop. Het repertoire is zeer uitgebreid
met vele populaire nummers.

AI diverse keren ondersteunde het
koor de kerkdienst op kerstavond
in de kerk te Garmerwolde. De
leden van het koor vinden het
zingen in de kerk erg leuk en het
geluid erg mooi. Daarom is het
plan opgevat om een optreden te
verzorgen in de kerk te Garmer
wolde.
Op vrijdag 1 juni maak1 het koor
haar laatste zangavond van het
seizoen tot een openbare zang
avond. Het koor zal zich deze
avond presenteren aan dorpsbe
woners, familie en vrienden. In
het eerste gedeelte van de avond
zal het koor samen met Wia Buze
optreden. Daarnaast zal WiaBuze
solo te bewonderen zijn.
Na de pauze staat een "meezing-

Wia Buze in Garmerwolde

Karfa Postma

De klaverjasavond in november
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Kees Wierenga 4802
2. Peter van Veelen 4706
3. Jo Rienders 4657
4. Jannes Ramaker 4481

In het nieuwe pand wordt nu nog
hard gewerkt om voor de feestda
gen een gezellige sfeer te creë
ren. Met heel veel cadeauartike
len voor Sinterklaas en de kerst
dagen. Kransen, takken,kerststuk
jes en alle ander deooratiemateri 
alen voor de feestelijke aankle
ding van uw huis tijdens de de
cemberdagen en -avonden. On
der het genot van een kopje koffie
kunt u rustig de tijd nemen om te
kiezen en de sfeer te proeven.
Tijdens de decembermaand is de
winkel ook op de maandagmid
dag open. Bent u nog niet ge
weest? Het is echt de moeite
waard om eens een kijkje te ne
men.

'De Soos"

/

Sinds 1 oktober 2005 runt (oud
Garmerwolder) Betsy Zeldenrust
deze zaak indeGrotestraat num
mer 6 in Bedum. Vanaf het begin
is deze zaak met erg veel enthou
siasme ontvangen, en is het pand
waar ze nu zit alweer te klein ge
worden. Op 28 november hoopt
ze dan ook de deuren van het
nieuwe pand in de Grotestraat
nummer 12 te openen. De defini
tieve opening is maart 2007.

De potkieker
Volgens de Grunneger taalspecialist Fré Schreiber betekent Pot
kieker: "Nieuwsgierig". En inderdaad : Als je voor de winkel met
woon- en tuindecoraties staat wordt je nieuwsgierig en wil je
graag even binnen kijken. De kleuren in deze winkel zijn vooral
rustig en landelijk. Mooie lampen, vazen en wanddecoraties,
veelal in Engelse en Franse stijl. Maar ook kleinere snuisterijen
om de huizen in deze donkere dagen wat op te fleuren.

Alle artikelen die worden verkocht
zijn handgemaakt en daardoor ex
clusief. Met enige regelmaat gaat
Betsy zelf naar het zuiden van het
land om intekopen. De eigenares
se van Potkieker vindtdit van groot
belang, omdat ze op deze manier
alles kan zien en voelen en zo zelf
de kwaliteit kan beoordelen. Ze
zou ook wel uit een catalogus kun
nen bestellen, maar dan is er een
kans dat de kwaliteit tegenvalt.Van
ieder artikel wordt maar beperkt
ingekocht en de oollectie rouleert
snel. Verder verkoopt ze, op aan
vraag, steigerhouten tuinmeubi
lair in alle maten en voert ze een
collectie PTMD homedesign en
Beriva tuindesign. En zoekt u iets
en vindt u het niet in de winkel?
Vraag erdan naar, want erwordt in
principe geen nee verkocht. Alles
wordt inhet werk gezet omaan uw
vraag te kunnen voldoen.
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan allemerken
wasautomaten endrogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO =~"!\'L!iI. I. li~;b~
-f r ,I r,./ ./; -1Ä -vi1':.-
TEN BOER

:WCOM

COMPlIl"EIlS

REPARATI E
UPGRA OEs
NIEUWE P.C.'5
ADIIIEZEN
PROBLEMEN & HUIJ'

llORJ'5WE6 59
6ARMEllWOLDI'
0505490775
lNFOeJl'COM.Nl.

WWW.Jf.COM.r-I.

CAIE,'\
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

I

I

CAI!M i

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40
~ __ ~ __ -.1

financiële
administratie

&
[aarverslagen

&
aangt ûe

Inkomsten belasting

l.ud dcstr aat (.
9797 1')1\1 T'hcs inee

T (050) 30213 19
F (050) 3021lb2
i\1 06 51533772

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

U w ad res \ '(M K :

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

D

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

terk in senioren fauteuils

1 1:8 SLAGTE
WONINGINRICHTING SINDS 1932

Bij onseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

• et ~ ••

Installatietechniek
VAATSTRA B.V.

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

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.
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Foto van de maand
"Geeft het bordzelf al antwoord op destelling van de Raadvan Ten Boer of de 30 km zone in Garmerwolde
wel of nietmoet blijven?!" (Foto: Henk Remerie).

Redactie
f olograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050·5419630
f otograaf Thesinge:
Wolter Karsijns050·30220 71
Eind-redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 • 050·3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde-050·5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 13.55p.j.
Bij automatische incasso€ 10.70p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1,50
Hoofdartikel op interne!:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. SchuUerlaan 16;
uiterlijk woensdag 13 de·
cember vóór 18.00 uur.

Agenda
Zaterdag 25 november
Intocht Sinterklaas in Garmerwol
de en Thesinge.
zaterdag 25 november
Dorpshuis ' De Leeuw' Garmer
wolde; 14.30 uur, aansluitend op
de aankomst van Sinterklaas:
Rederijkerskamer 'Wester' speelt
het Oosters sprookje 'De zeven
druppels'. Entree € 3.
Maandag 27 november
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmer
wolde; 20.00 uur: najaarsverga
dering Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde.
Zaterdag 2 december
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmer
wolde; vanaf 19.30 uur: eetclub "
Jammie-. Reserveren en info bij
Mieke Welling - van der Linden tel.
5491041.
Zondag 3 december
B. Kuiperweg 2 in Ten Post: Alle
open atelierdeelnemers presen
teren kleine en betaalbare wer
ken inde feestelijk ingerichte eta
lage van meubelontwerper Ge
orge van Engelen.
Woensdag 13 december
Dorpshuis 'De Leeuw' Garmer
wolde; 19.45 uur: Kerstavond bij
de NBvP.
Donderdag 21 December
Kerkhorn Garmerwolde; 10.00
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uur: Koffiemorgen.
Zondag 17 december
Kloosterkerk Thesinge,1 5.00 uur:
OSA·concert; Het vocaal mannen
trio Gregoriana m.m.v. Lysan van
Winden, harp en mezzosopraan:
Een middeleeuwse Advent . gre
goriaanse gezangen, vocale com
posities van Hildegard van Bingen
en improvisaties op middeleeuw
se harp. Entree € 3,50 (CJP/65t
€ 2,50), kinderen tot 12 jaar gra 
tis.
zaterdag 13 januari
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Neijoarsverziede Dorpsbelan
gen Thesinge met optredens van
'Thomasvaeren Pieternel' en ' De
Suikerspinnen". Nieuwsbrief volgt.

Wist-u-dat .....
• op 1 december het december
nummer van het tijdschrift Gras
duinen verschijnt?
• daar een artikel in staat vanvijl
pagina's met foto's van Gerard
Kingma, over de schoonheid van
het Groninger landschap?
• hetartikel opent met een prach
tige foto van koolzaad in Klunder?
• en afsluit met sfeervolle foto's
van ons Maar?

Kerkdiensten Protestantse gemeente
Zondag 26 november· Laatste zondag kerkelijk jaar
aanvang 11 .00 uur kerk Thesinge, ds. Volbeda
Zondag 3 december - 1e advent
aanvang 10.00 uur kerk Thesinge, ds. Baas Groningen
Zondag 10 december - 2e advent
aanvang 9.30 uur kerk Thesinge, ds. Volbeda
Zondag 17 december· 3e advent
aanvang 9.30 uur kerk Garmerwolde, ds. vd. Mark Uithuizen
Zondag 24 december • 4e advent
aanvang 11 .00 uur kerk Thesinge, voorganger onbekend

De eerste Sint Maarten voor Sander en Daniel Oudman; spannend
hoor! (Foto: Wo/ter Karsijns)
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