
In de donkere dagen rondom midwinter en speciaal in de kersttijd hebben we behoefte aan warmte en gezelligheid. Rondom de Kerst
wordt dan ook veel gespeeld. Het dit jaar door de redactie gekozen kerstthema "Spelen" is vanuit deze gedachte geboren. In deze
kerstkrant vertellen mensen (van jong tot oud) over het plezier wat ze aan -samen- spelen beleven. Spelen kun je op heel veel
manieren: spelletjes spelen, musiceren, een hobby uitoefenen. Spelen bevordert het saamhorigheidsgevoel en is bovendien een leuk
tijdverdrijf.

"Spelen, wat voor kinderen goed
is, is voor volwassenen nog beter
"(Loesje) Van spelen wordt je wijs
en van spelen groeit het vertrou
wen in jeeigen talenten. Daar hoef
je helemaal niet jong voor te zijn.
Spelenderwijsgroeit een mens gro
ter. Door spelen leerjeeigenkrach
ten en zwakten kennen. Spelen
derwijs ontdek je de grenzen en je
beperkingen. De één is goed in
woordspelletjes, de ander wint al
tijd met hardlopen en verspringen.

Dat kan betekenen dat de pionnen
door de kamer vliegen als je ver
liest met Mens-erger-je-nietofGan
zenborden, maar dat je veel ple
zier beleeft aan een computerspel
letje waarbij een snelle reactie be
langrijk is. Of dat jebaalt alsjemet
je maat verliest met een potje kla
verjassen, maar dat je andersom
een kick krijgt van een goed verlo
pen wedstrijd poolbiljarten. It's all
in the keeme, om met Fredje Bou
ma te spreken.

Spelers gevraagd
Ook het samenstellen van deze
krant is een spel. Want wat is
schrijven meer dan spelen met
letters, woorden en begrippen?
Er zijn regels bedacht voor de
spelling (welke met regelmaat
worden veranderd) maar binnen
deze regels kan iedere schrijver
eigen verhalen bedenken. Ook de
fotografen spelen met beelden.
Hun creativiteit en hun perspec
tief op zaken in onze dorpen kunt

u elke maand weer bewonderen.
De eindredacteur en de drukker
spelen met de indeling met de
opmaak van de artikelen. Een sa
menspel, waarbij veel spelers no
dig zijn. Speelt u/jij mee? We heb
ben behoefte aan mensen met
een beetje -speel- tijd om ook in
2007 maandelijks een G&T uit te
laten komen !

Roe/ie Karsijns-Schievink

Meer dan een spelletje doen: Bewegen voor Ouderen
En ook goed voor de lachspieren

Wekelijks staat docente Bea
Fokkema voor een groep vitale
SS-plussers uit Garmerwolde
en Thesinge. "Meer Bewegen
voor Ouderen is echt veel meer
dan een spelletje doen. Je bent
hier in een gezellige groep se
rieus met je lichaam bezig."
Bea vertelt enthousiast over
de lessen en het belang van
bewegen.

Samen bewegen is leuker
"Bewegen is belangrijk, want rust
roest. De norm is een halfuurper
dag bewegen. Dat is goed voor je
gezondheid, je blijft er fit bij en
het werkt ook preventief. Want
wieveel beweegt, kan langer zelf
standig blijven functioneren. Ver
gelijk het maar met autorijden:
als je dat ontwent, durf je na een
tijd ook niet meer achter het stuur. Samen bewegen en spelen is leuker. (Foto: Henk Remerie)
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We trainen altijd op de maandag
en donderdag. 's Maandags om
18.15 uur en donderdag om 17.45
uur. We doen met de training ver
schillende oefeningen. Gewoon
overschieten, op het doel schie
tenofanders.Alsje niet tegen kou
of regen kunt moet je niet op voet
bal gaan. Want ook dan gaat de
training gewoon door.
Tijdens de wedstrijden doen we
meestal beter ons best dan met
de training. En als er bij ons in de
wedstrijd gescoord wordt gaat er
een soort alarm af. We hebben al
een paar keer gewonnen maar in
het begin ook wel wat verloren .
Datkomt omdat we toen nog maar
net een team waren.
Zeil sta ik inmiddenvelder, ikmoet
helpen verdedigen maar ook hel
pen aanvallen. Dat is best zwaar
want je renl de hele tijd heen en
weer. Maar ik vindt het wel heel
leuk!

Bij GEO hebben we sinds de
zomervakantie 2006 een meis
jesteam. Vroeger moesten de
meisjes altijd bij de jongens in
een team. Maar nu dus niet
meer.
Het is heel gezellig in het team.
We spelen goed samen en ie
dereen krijgt vaak de bal. Onze
trainster heet Jantje en ze doet
het heel leuk. De coach heet
Jacob en is de vader van een
van de meisjes.

Meisjesvoetbal

Ik hoop dat jullie er wat aan heb·
ben, veel plezier!

Nanda-Devy V.d. Veen

Tips voor Catan:
1. Als je dorpen neer moet zetten
in het begin, probeer dan 61 bij
elke grondstof te staan, 6f je pro
beert te schatten wat het schaarst
word.
2. Jekunt natuurlijk ook kijken wat
het meeste in omloop is, en daar..
je huis neerzetten.
3. Ridderkaarten zijn meestal niet
zo gelieft. Toch zijn ze wel handig.
Drie van die kaarten en je hebt
twee punten; ontwikkelingskaar
ten kopen dus.

Fredje Bouma

Maar er is nog hoop: er is een
ouderwets bordspel uitgekomen
dat nietalleen het helegezin weer
rond de tafel krijgt, maar blijkbaar
ook erg spannend is. Het Grote
Taalspel, werkt nog met een bord,
dobbelstenen. fiches, kaartjes, en
test de taalkennis van de deelne
mers. Weg met die kerstkalkoen:
doppinda's op tafel. het spel uit
gelegd en kemen maar!

andere kinderen. Het werd in de
vakl iteratuur bekroond met 4 ster
ren (van de 5). In Litice ben je een
SS-officier die zoveel mogelijk ver
zetsstrijders tegen de muur moet
zetten en doodknallen. Dit spel is
gebaseerd op het waar gebeurde
bloedbad tijdens WO-II in het gelij
knamige Tsjechische dorpje.

1. Monopolie
2. Kolonisten van eatan

Tips voor monopolie:
1. Probeer heel Groningen te krij
gen (er gaat niks boven Gronin
gen).
2. Het begin is belangrijk, mijn
tactiek is meestal zuinig aan, maar
dat blijkt niet echt te helpen. pro
beer dus gelijk zoveel mogelijk
straten te krijgen.
3. Mocht er een klein kind mee
spelen, probeer zo handig moge
lijk te ruilen, kinderen kennen de
waarde van straten niet zo goed
(ja, ik weet het, heel gemeen dus
alleen in hoge nood).

Top 2 bordspellen :

Niet dat vroeger alles beter was, maar er waren iets meer zekerhe
den in het leven. Zo kon je er donder op zeggen dat een kind door
het dolle heen was als hij van Sinterklaas een spel kreeg. Hele
gezinnen kwamen zo dobbelend, kaartend en ganzenbordend de
winter door. Maar tegenwoordig is niets meer zeker, en zelfs dat
niet, geloof ik...

Het rare isdat de meest bloederige
en gewelddadige games het popu
lairst zijn. Wie de meeste voetgan
gers doodrijdt of tegenstanders
overhoop schiet, maakt kans op
bonuspunten. De oorlogs-, mis
daad-, hooligan- en andere agres
sieve games zijn niet aan te sle·
pen. Canis Canem Edit ('hond eet
hond') is een game die als doel
heeft het weg ol dood pesten van

Een kind hoeft niet meer tot Sin
terklaas te wachten om een spel
tekrijgen. Olhij krijgt het zówel,of
hij heeft genoeg geld om het zelf
te kopen. Maar de spellen zijn niet
meer wat ze waren. In de eerste
plaats heet het geen spel meer
maar 'game', op z'n Engels. Je
speelt ook niet gewoon, maar je
gaat 'kernen', en wel op de spel
computer.

Tips voor de 2populairste spellen

Te koop: een paar lage Noren,
maat 44 en drie paar paardril
broeken; groen, blauwen wit,
maat 38/40. Erik en Mandy Kap
petijn, tel. 050-541 93 86
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Plezier
"Alle gewrichten worden losge
maakt, ook het kaakgewricht.
Dat laatste doen we door veel
te lachen. En na het sporten
drinken we gezamenlijk een
kopje koffie of thee en praten
we na. Alsafsluiting van het jaar
hebben we altijd een spelmid
dag met een diner. Bewegen
voor Ouderen is écht veel meer
dan op een stoel zitten en oefe
ningen doen."

Anne Benneker

Meer Bewegen voor Ouderen,
iedere donderdagmiddag van
14.15 tot 15.15 uur in het gym
nastieklokaal aan de W.F. Hil·
debrandstraat in Garmerwolde.
Wilt u meer weten of u aanmel
den? U kunt bellen met Bea
Fokkema, tel. 541 46 63.
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Hoe ziet zo 'n Jes eruit?
"We beginnen met een uitge
breide warming up om de ge
wrichten los te maken en het
lichaamvoor te bereiden ophet
vervolg. Dan volgen tien minu
ten bewegen op muziek. Het
volgende onderdeel bestaat uit
oefeningen gericht op balans
en reactiesnelheid. Daarbij wor
den ook nieuwe vaardigheden
aangeleerd. We werken bijvoor
beeld met ijshockeysticks, bal
len, hoepels of stokken. Altijd
besteden we aandacht aan loop
en tiltechnieken en een goede
houding. Dan is het alweer tijd
voor de cooling down met een
aantal rustige oefeningen. Het
lesuur wordt afgesloten met een
spel. Het programma kan staand
of zittend worden afgewerkt en
iedereen werkt op zijn eigen
niveau en in zijn eigen tempo
De lessen zijn bedoeld voor da
mes en heren van 55 jaar en
ouder."

Je kunt natuurlijk best thuis in
je eentje oefeningen doen .
Maar in de praktijk komt het
daar meestal niet van. Het is
ook veel leuker om in het
groepsverband te doen."



Oe "Thaisner Steuters". (Foto: WoJter Karsijns)

Roe/ie Dijkema

In 2008 bestaat V.LO.D. 70 jaar
en ben ik 50 jaar lid. Er staat dus
een leesqe aan te komen.
Dit jaarhebben we weer eenpracht
stuk uitgezocht namelijk "Wat 'n
srn îesterd'. Het stuk is vanuit het
Duits in het Drents vertaald door
Gombald en Ten Velde. Tijdens
de repetities lopen de tranen ons
vaak over de wangen van het la
chen. Dat belooft dus wat. De op
voeringen zijn op 3 ( rookvrij J, 10
en 17 lebruari 2007.
V.1.0 .D.is een hecht clubje, net
één familie. Dat heb ik vernomen
toen mijn man Tonny ongenees
lijk ziek werd. Allen leefden mee
en daar heb ik veel steun aan
gehad.

Ik hoop dat ik nog vele jaren bij
V. I.O.O. kan blijven spelen. Zo
lang er nog een rol voor mij in het
stuk zit en mijn gezondheid het
toelaat, blijl ik doorgaan.

Sinds mijn 16e jaar speel ik al toneel. Ik begon in mijn geboorte
dorp Zuidwolde. Soms speelde ik in één winter in 3 toneelstukken
tegelijk; voor UND-ANIMO (muziekvereniging J, 't NUT en in het
STAATSPENSIOEN. Toen ik in 1958 door mijn huwelijk in Thesln
ge kwam te wonen ben ik lid geworden van V.I.O.O.

Knutsel Garmerwolde school

Toneelspel; hobby of passie

Toneelspelen is heerlijk, je kunt je
helemaal uitleven in een rol. Het
Iielst speel ik blijspelen, want op
het toneel gaat lachen me beter af
dan huilen. Toch hebben we in het
verleden wel eens een toneelspel
gespeeld bv. "Zai hait Stientje".
Alsjedan voor in de zaal destoer
ste mannen zoals Anjes Kampen
(de vader van Arend ) hoort snik
ken, dan ga jezelf ook. Na afloop
zei iemand tegen mij "Rotmeid, ik
kom hier om te lachen, maar jij
laat mij huilen". Dan weet jedat je
je rol goed gespeeld hebt.
Het is een heerlijk gevoel als je
greep hebt op het publiek, ook
met een blijspel. Dan geel je je
helemaal en ben je na afloop to
taal leeg. Je moet de batterij dan
eerst weer opladen.
De rollen die ik speel zijn met mijn
leeftijd meegegroeid. In het begin
speelde ik jonge meisjes rollen.
toen moeder en nu oma ol dievan
roddelende buurvrouw. wat me
ook goed afgaat.

Truus Top

wedstrijden bij. We zijn zeker ook
een gezelligheidsclub. Eens per
jaar gaan we "potverteren" en dat
betekent een uitje naar allerlei
verschillende gelegenheden door
de jaren heen."
De uitslag van het pooltoernooi
2006 leest u in de volgende G&T.

Flokstra
Groningen

Alweer voor de veertiende keer zal er tussen kerst en oud en
nieuw een poolbiljarttoernooi gehouden worden in Café Molen
zicht in Thesinge. Ieder jaar is dit een groot evenement waarin
maximaal 24 deelnemers mee kunnen spelen. De donderdaq
avond is de vaste speelavond voor leden van de poolbiljartclub
Thaisner Steuters, maar tussen de feestdagen in is iedereen
welkom op woensdag 27 december. De kroeg zal vast weer
stampvol zijn met spelers en publiek. Henk Tammens uit Thesin
ge is de initiatiefnemer van dit toernooi en heeft met hulp van
verschillende mensen de organisatie in handen. Hij vertelt met
enthousiasme over de club en het spel.

Elke donderdagavond van sep
tember tot en met april is van de
11 vaste spelers een groot deel
aanwezig. Er wordt een onderlin
ge competitie gespeeld geduren
de het seizoen volgens het "best
ol live" systeem. Alle leden spelen
tegen elkaar. Voor een recrean
tenclub hebben we een aardig ni
veau. Het is een kroegspel en is
makkelijk te leren. Het kan op alle
niveaus gespeeld wor
den maar waar het op
aan komt is vooral in
zicht en concentratie.Het
is een tactischspelwaar
in een beginnend speler
het van een routinier zou kunnen
winnen. Het is makkelijker te leren
dan gewoon biljart en biedt meer
mogelijkheden. Henk Bats issinds
jaar en dag onze hooldscheids
rechter en Arjan Balkema houdt
met mij de administratie van de

Tactisch spel

Materi alen

voor ku nstenaars
, LOI<STRA GRONINGEN STCELDRAA !EQSTRAAT 35. 9 712 BV GRC "l INGEN 050 3 1324 53

De jaarlijks terugkerende kerstknutselochtend op de OBS Garmerwol
de. Met hulp van vele ouders word deze ochtend weer mogelijk
gemaakt. De kinderen gaan door de hele school om enkele van de
workshops te volgen. (Foto: Karla Postma)
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Oliebollen

Spel...
(uitde Dikke van Dale)
o (en), 1. bezigheid die zonder
enig praktisch nut , alleen om
haars zelfs wil, tot vermaak of
ontspann ing wordt verricht,
waarbij enig competitie-ele
ment of verbeelding is betrok
ken: deoudste spelen zijn werp
spelen en het spelen met pop
pen; de spelen der jeugd, een
spel met blokken, met lucifers;
al de grondtrekken van het spel
zijn reeds in dat der dieren ver
wezenl ijkt (Huizinga); de "aar
digheid" vanhetspel verzet zich
tegen elke analyse of logische
interpretatie; vooral een derqe
Iijke ontspanning die aan zeke
re regels is gebonden, bv. knik
keren, hinkelen, hockeyen an
dere balspelen: ieder spel heeft
regels, de regels van het spel
zijn volstrekt bindend en onbe
twijfelbaar (Huizinga); spelen
met geestelijke activiteit, zoals
kaartspel, dammen, schaken; 
ais vertoning: brood en spe
len; -als manifestatie en wed
strijd: de Olympische Spelen;
de categorieën strijd en spel
zijn in de archaïsche (oudste
tijdperk van beschaving) cul
tuur ongescheiden...

En dan nog een hele waslijst met
woorden en uitdrukkingen met
spel: woordspel, minnespel, vrij
spel, buiten spel, toneelspel, wa
genspel, grof spel, zuiver spel,
spelbreker, spelbederver, spel
boek, spelcomputer; al dan niet
gelukkig in het spel, hoog spel
spelen, alles op 't spel zetten, het
is maar spel, spelvan kat en muis,
spel der natuur, wind en golven,
zon en schaduw, krachten, geba
ren, eind van het spel.

Wie op " Spel" Googelt vind maar
liefst tien pagina's met spelverwij
zingen!
Wikipedia, de vrije internet ency
clopedie, zegt:

lichamelijke activiteit: behendig
heidsspelen, balspelen,....

Een spel wordt over hetalgemeen
voor het plezier van de deelne
mers gespeeld, alhoewel een doel
van hetspel ook kan zijnbepaalde
vaardigheid of kennis te vergro
ten. Over het algemeen is men
het er over eens dat mensen in
staat zijn puur om het plezier te
spelen; als het opdieren aankomt
zijn dierpsychologen geneigd aan
te nemen dat het spel puur ter
studie geldt.

Sommige spellen kunnen door
één persoon worden gedaan,
maar over het algemeen gaan
twee of meer personen in een
spel met elkaar de competitieaan.
Er bestaan echter ook spellen
waarbij de deelnemers niet tegen
elkaar strijden, maar moeten sa
menwerken om het spel tot een
goed einde te brengen. Filosoof
David Kelly omschrijft een spel als
"een vorm van recreatie die beo
staat uit een verzameling regels
die een doel aangeven dat moet
worden bereikt en de toegestane
middelen om het te bereiken."
Dat dit niet alle vormen van spel
beschrijft geeft de filosoof Wilt
genstein aan als hij zegt dat het
begrip "spel" niet kan worden ge
definieerd en een Stephen Lin
hart zegt: "Mensen zeggen dat je
moet kiezen tussen spelen of het
echte leven. Ik denk dat de claim
dat er een scheiding is tussen die
twee, erg gevaarlijk is."

Of dit alles Handelsonderneming
de Ryke, een samenvoeging van
Harry en Aafke Middel, tot voor
kort in Thesinge gevestigd, voor
ogen stond toen zij met spelletjes
begonnen is de vraag.
Als ik Harry vraag wat hij met
spelletjes heeft, antwoordt hij dat
het de lol is, het samen leuk bezig
zijn en dat spelletjes je jong hou
den! Een belangrijk middel tegen
veroudering dus, en misschien
houdt het je ook geestelijk langer
fit!
Zijn vader is er ooit mee begon
nen, met het zelf spelletjes be
denken, maken, verhuren en ver
kopen. Toen Harry van school
kwam, kon hij zo instappen in het
spelletjesbedrijf.
Inmiddels worden de spelletjes
niet meer zelf gemaakt, daarvoor
is de Ryke te groot geworden. De
productie is uitbesteed aan de
houtbewerkingsafdeling van TRIO
Bedrijven, een werkvoorziening
schap in Sappemeer.
De basis zijn de Oudhollandse
spelen (zie van Dale). daarnaast
is er steeds meer vraag naar spel
letjes die verwijzen naar bekende
cartoons, zoals die van Disney.
Met Koninginnedag verzorgde de
Ryke o.a. een zeephelling, lucht·

kussen en diverse andere, grote
re gezelschapsspelen. Suikers
pinnen, popcorn en schietspelen
behoren ook tot hun mogelijkhe
den; het is compleet kermis!
Voor een aantal televisieprogram
ma's, zoals Paul de Leeuwen Big
Brother, leverde deRyke ook spel
onderdelen .
Gevraagd naar zijn ervaringen met
de spelverhuur zegt Harry datdie
mensen die het hardst roepen een
hekel aan spelletjes te hebben en
het kinderachtig vinden, vaak de
genen zijn die later het fanatiekst
meedoen. Uiteraard helpt hetook
een beetje als daarbij een pilsje
gedronken wordt. En inderdaad,
een aantal avonden in t Jopje met
spelverhuur aan families en colle
ga's, bevestigt dat beeld. Is er in
het begin nog sprake van aarze
ling, terughoudendheid; éénmaal
begonnen komthet moment waar
op iedereen enthousiast bezig is
en je je zwager opeens ook van
een andere kant leert kennen of
ineens contact hebt met die an
ders altijd zo stugge collega.
Tegen veroudering, ter lering,
ontspanning en vermaak, voor de
verbroedering, wie durft er nog te
zeggen datspelletjes zinloos zijn? !

Harry in elk geval niet; als ik hem
vraag of hij nooit eens denkt: "ik
wil eens heel wat anders doen,
taxichauffeur worden of kok", ant
woordt hij met een stellig nee.
Alhoewel hij sinds 1 december op
een ander adres gevestigd is (van
wege de praktische reden dat er
meer ruimte beschikbaar is), kunt
u hem nog heel lang bellen of
mailen voor al uw spelwensen !
(www.deryke.nl 06 47962971)

Ik wens u een gezellige
Kerst(vakantie) met veel spelletjes
en plezier!

Susande Smidt

ti.

Een spel is een activiteit waaraan
één of meerdere mensen deelne
men en waarin wordt geprobeerd
één of meer vaardigheden of ta
lenten ten volle te benutten of te
vergroten.
In het meervoud is spellen: spel
als spelmateriaal, zoals gezel
schapsspell en, computerspel
len....
En spelen: het spel als bezigheid,
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Veel vakgebieden houden zich
bezig met de studie van het spel,
zoals antropologie, economie,
speltheorie, statistiek, informati
ca/kunstmatige intelligentie, pe
dagogiek en ludologie (= leer of
theorie van het spel, afgeleid van
het Latijn: ludus = spel).

Spelattracties, spelverhuur, Oud
hollandse spelen

Lekker de lekkerste !
---=------~~~------

~

www.gebakkraam.nl

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes



SOlITAIRE &GUIKEMA COIFFURES N Ten Boer

Valckestraat1a - Tel. 3021785 • Ten Boer

Mcvvti-t'tV

M~
Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 - 5416272
www.romanlico.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling

~ Tevens ter dekking:
de bewezen NRPS·rijpaardhengst
Romanticaendeuniekgoudgele
ponyhengst (1A8m)
Romantic Popcotn v. Romantico

j\!\et,be lh"\CIkc Jo" ij
Gespecialiseerd in

boekenkasten en tafels
Restauratievan Antieke meubels.

Bezoekopma. trn vr.na(IeL) afspraak
zaterdags bent ude gehele dag welkom

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

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prot. aluminium

steigers, trappen en ladders

REINDER
vld VEEN

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon 050• 3024833 '
B.g.g. 050• 3022689
Fax 050· 3024834
Mobiel 06·51581046

Prunu sstraat 51
wij k: Setwerd

Telefoon (1150) 5~1 8~ 68
A mbulant (0511) 5736989

Pedicuren

Voetreflexma ssa ge

Zonnebank

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals:Slootonderhoud.
Maaikorven. Klepelmaaien,
Groot pak persen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N•t;r••••tl..."

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 54215 35

~ ~'\,

TOMMY
Voor vakkundige behandeling

van uw huisdier.
Behandeling volgensafspraak.

Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'{! 050 • 5421615

Bii ons staan , AIIIbad'0S~ ) bakker
kwaliteit enservice iL6iW I:~(t

bovenaan ,: lP. \'h" ~

Vt\~ 81een'8~~K';Q:-~
H. Westerstraat 18 Ten Boer (050) 3021227 (;11

- ..

n)l~s~en\ lI ' An J IJ ~)~~Vt~ft
Sierbestrating

Showterras 3000 m
Grasdijkweg 31a - 9798 TC Garmerwolde

Telefoon (050) 5493228

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

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieuwste generaties glazen . superlicht en ulu'adun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewcnborq
Kajuit 281 - 9733 CV Gro ninge n

Telefoon/Fax (050) 5490549

5



Paardrijden is in de mode

Leni Arends

wedstrijd een afstand tussen de
402 meter en de 2,4 km afgelegd
worden. Het gewicht van de joc
key hoort onder de 47 kg. te lig
gen. Deze sporten worden pro
fessioneel bedreven en gaat het
om prijzengeld.
De Federatie Paardrijden Gehan
dicapten maakt mogelijk dat ook
mensen met een verstandelijke
enlof fysieke beperking kunnen
genieten van het paardrijden, bij
voorbeeld ter ontspanning. Dit ge·
beurd in maneges die aangeslo
ten zijn bij de F.P.G. (zoals de
Martini Manege). Ook als thera
peutische behandeling wordt het
ingezet bv. in de revalidatie. De
verantwoordelijkheid ligt bij de fy.
siotherapeut.
Samenwerken met je paard. Wel
ke tak van depaardensport jeook
beoefent. Daar gaat het om. Paar
den verstaan geen mensentaal.
Zij communiceren onderling met
lichaamstaal. Inzicht krijgen in de
belevingswereld van paarden en
hun lichaamstaal. Dat is belang
rijk als je paarden wilt begrijpen.
Paarden leren ons begrijpen als
wij duidelijk naar hun toe zijn met
lichaamstaal. Dan kan wederzijds
respect en vertrouwen ontstaan.
Het paard zal respect voor je heb
ben zonder er toe gedwongen te
worden. Hetzal jou als leider zien
en met je willen samenwerken.
Dan kun je genieten van je
hobby...paardrijden

Leni Arends (rechts) met haar paard Ouerida. (Foto: Henk Remerie)

natuur. Bij een wedstrijd worden
er speciale routes uitgezet met
een totale lengte van 25 tot 160
km. Er wordt op tijd gereden maar
het welzijn van het paard staat
voorop. De deelnemende paar
den worden voor. tijdens en nade
rit gecontroleerd door een dieren
arts.
De mensport houdt in: als koet
sier met groom (bijrijder Ihelper
van de koetsier) rijden in een rij·
tuig. met 1.2.3 of 4 paarden. Er
bestaan verschillende soorten rij·
tuigen met 2of 4wielen. Jekunt in
wedstrijdverband mee doen aan
dressuur rijden (verschillende fi
guren in stap en draf) en aan
vaardigheid waarbij een kegelpar
cours met ballen er op wordt uit
gezet. Het parcours moet in een
bepaalde tijd worden gereden
zonder een kegel (met balletje)
om te gooien. Dan heb je nog een
samengestelde wedstrijd. Dit is
dressuur, vaardigheid en mara
thon. Hierbij worden 3 trajecten
met hindernissen gereden samen
15 km. waarbij een minimum en
maximum eindtijd geldt. De groom
zorgt ondermeer voor de balans
van de wagen. Met een vierspan
is het natuurlijk een spectaculair
gezicht.
De drafsport is weer een heel an
dere tak van de paardensport.
Hiervoor worden bepaalde paar
den. dravers, gebruikt voor een
licht wagentje met twee wielen
(sulky) . Hierop zit de pikeur. die
het paard in zuiver regelmatige
draf laat lopen. Dit is zeer belang
rijk bij de drafsport. De sulky heeft
gewicht tussen de 3 en 28 kg.
JanPeterSchaatsberguitGarrner
wolde beoefent deze bijzondere
tak van de paardensport. Hij traint
professioneel deze (ook bijzon
dere) paarden. Bij de rensport zit
de jockey met een klein zadeltje
op het paard en moet er in een

maar het is altijd beter om het
schrikken te voorkomen door je
snelheid te matigen. zeker 5 me
ter afstand te houden. niet te toe
teren of te knipperen met je lich
ten en rustig met extra ruimte te
passeren.
Er bestaan vele soorten paarden
sport. Ik noem er een paar. Zo
heb je oa. de dressuur, spring
sport. western. endurance. mens
port, draf-en rensport.
Zeer populair is de dressuur (weer
dankzij Anky). De danspassen die
het paard uitvoert is vaak het re
sultaat van jarenlange training.
Het paard leert te luisteren naar
de ruiter, de basis van het paard
rijden. Hierbij worden de been· en
teugelhulpen zo verfijnd dat het
lijkt ofhetpaard de gedachten van
deruiterkan lezen. De ruiter zit stil
en het paard danst.
De springsport is ook zeer popu
lair. Ook in maneges worden
springlessen gegeven. Het vraagt
wel durf als je over wat hogere
balken en brede obstakelsspringt.
In opkomst is het western rijden.
Het ontstond rond de 19" eeuw in
Noord-Amerika, toen de vee-in
dustrie een grote doorbraak
maakte. Het was de tijd van de
echte cowboys. Vanwege het werk
wat ze deden hadden ze rustige
paarden nodig. voor de lange af
standen die ze aflegden een com
fortabele rijstijl. Zo ontstond het
western rijden, dat niets met ro
deo te maken heeft. De western
ruiter herken je aan zijn natuurlij
ke en ontspannen manier van rij
den. Allehulpen dieworden gege
venzijn licht en er wordt met losse
teugel gereden. Veel mensen ge
bruiken western rijden als basis
voor buiten rillen. Ook bij de
westernsport bestaan verschillen
deonderdelenoa:cutting (het wer
ken met koeien). en reining
(westerndressuur) met spins
(snelle wendingen om de achter
hand. het paard draait daarbij om
zijn achterbenen) en slidingstops.
dit is het door glijden met deach
terhand terwijl de voorbenen door
lopen.
Bij de endurance gaat het om lan
ge afstandrillen dwars door de

Gera rd King ma
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In de afgelopen 5 jaar steeg het
aantal actieve paardensport be
oefenaars van 8 jaar en ouder
met 16 % (456.000) waarvan 80%
vrouw is. De doorsnee is jong,
onder de 20 jaar, hoewel het aan
tal ouderen. ook boven de 50 jaar,
is gestegen. Ook in Garmerwolde
en omstreken zie je velen (hoofd
zakelijk meisjes) paardrijden. Veel
meisjes zijnopjonge leeftijd (6 I 7
jaar) al ponyverzorgster.
Het merendeel rijdt recreatief.
Meer dan de helft van de paar
densport beoefenaars is aange
sloten bij een manege. wat nog
steeds veruit de belangrijkste
plaats is om de sport te beoefe
nen. Het is dan ook raadzaam de
eerste lessen in een manege te
nemen, waar je behalve leert
paardrijden ook leert hoe je met
paarden om moet gaan. Dit kan
heelwatongelukkenschelen.Want
per jaar zijn er ongeveer 75.000
ongevallen waarvan er ruim 9000
in het ziekenhuis belanden.
Op de openbare weg weten de
automobilist en (brom)fietser vaak
niet hoe ze horen te reageren als
ze een ruiter te paard tegen ko
men. En paardrijden in de buiten
gebieden wordt steeds populair
der. De ruiter is een mede-weg
gebruiker, maar zal als het moge
lijk is in de berm gaan rijden. Een
paard is een vluchtdier dat snel
kan schrikken. Meestal kan de
ruiter hier goed mee omgaan.

Paardrijden is in de mode, mede dankzij de twee gouden plakken
(in 2004 bij deOlympische Spelen en in 2006 bij de Wereldkampi
oenschappen) van Anky van Grunsven. Paarden hebben al eeu
wen een grote aantrekkingskracht. Vroeger werden paarden voor
al gebruikt als werkpaard. Daarvoor hebben we ze nu niet meer
nodig. Hun kracht, zachtheid en schoonheid blijven onveranderd
een grote aantrekkingskracht houden.
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Paardrijden bij Mari~n Bennink tû. God rest r e merry. gentlem en

Ik

Zondagochtend ga ik paardrijden bij Marion. Ze heeft vijf paarden
en ze heten: Pepper, Mago, Fidora, Rober en Zebor. Een lied uit de verzameling van Ellen Groot (www.compoundcue.nl)

Ach mens. Erger je niet!
De zomervakantie was een mooie droom, maar is allang voorbij.
De blaadjes zijn allang van de bomen, Sinterklaas zit ook alweer
in zijn kasteel in Spanje en kerstmannen staan weer in de etala
ges. De winter komt eraan en december is een dure maand. 'Waar
gaat dit over? ' zuil u allen denken.

-"Karel Drabe

hééél , heel veel kerstmuziek is
van Engelse komaf.Elisabeth heeft
ze eens verzameld en op hunweb
site gezet (www.compoundcue.nl;
zie ook de illustratie). Haar erva
ring is dat als je een beginnetje
geeft, heel veel mensen het wel
kennen en mee kunnen zingen.
En in Ierland heb jedepubs. Daar
is altijdwel iemand die een instru
ment heeft meegenomen, en de
rest zingt mee. Zo kennen we dat
hier niet echt. Heel misschien zou
je Karaoke kunnen meetellen:
doen alsof je meezingt. Het is nog
best wel populair. Verder niet te
vergeten IdaIs. Kortom, ergebeurt
best wel wat op het gebied van
zelf muziek maken, maar niet zo
veel dat bijvoorbeeld de GGZ een
afkickcursus heeft voor muziek
verslaafden.

I
I
I
I

i HOVENIERS- & I
I BESTRATINGSBEDRIJF I
H.W. Mollema I

Hoofdweg 64
9627 PE Helium I

Telefoon (0598) 431135 I
• ONTWE RP . AANLEG I

• ONDERHOUD

~ ~~IER) BES~_R_~~~_~~
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Muziek maken
Zou 't zelf spelen van muziek nu veel voorkomen om van die
regenachtige zondagmiddagen en zo af te komen? De vraag is,
achteraf gezien, misschien toch een beetje een domme vraag
geweest van mezelf. Wie z'n oor te luisteren legt weet al gauw dat
bij de meesten nu niet direct standaard de muziek op de muziek
standaard staat. Maar aan de andere kant zijn spelletjes als
scrabble nu ook niet elke avond aan de orde. Vermoedelijk is
numero 1 als tijdverdrijf de TV. Daar kan ik nu over mee praten,
sinds het rampzalige plan is uitgevoerd om Nederland 1,2,3 niet
meer analoog uit te zenden.

Een schotel was het enige alter
natief, met als resultaat 2000 tv
zenders en 400 radio zenders. Ik
zal tot hel einde der tijden bezig
zijn om hier kijk op te krijgen .
Goed, detvdus maar uitgezet, en
geprobeerd dehistorie eens opte
frissen.
Het was 200 jaar geleden in nette
families helemaal niet abnormaal
omom de tafel tezitten en muziek
tespelen. Er zijnnogvandie schat
tige muziekstandaardjes die op
tafel kunnen staan. De blokfluit
was razend populair, en vandaar
dat er eindeloos veel muziek voor
geschreven is. In het dagelijkse
leven was gewoon zingen best
normaal. De laatste jaren zijn de
zeemansliederen (Sjanti) uit de
tijd van zeilschepen weer bekend.
DieSjanti waren ook erg nuttig om
het ritme aan te geven bij het
hijsen van de zeilen of bij het
laden en lossen. Ook militairen ,, r-

zongen onderhet marcheren. Gek \ 0 \ ,

genoeg weet ik nietvan vrouwelij- / I ~) :
ke varianten. Mij zijn geen liedjes • )iE1r~~ Im ,\~.
bekend voor onder het afwassen . ' l~~~v ..~
of bij het aardappelschillen. Maar
natuurlijk zijn er wel dewiegelied
jes. Wie is er niet toegezongen
met "slaap kindje slaap".
Maar hoe zit dat nu in 2006 ? Ik
kwamer niet uit, en daartoe maar
op bezoek gegaan bij een muzi
kaal huis, dat van Roelf Stol. Hij
was dirigent van de Harmonie.
Apenjagers, enzovoort. geridderd
voor 40 jaar buitengewone ver
dienste op ditgebied. en verhuisd.
Nu wonen er ook weer musici, nl.
Wiro Jacobs en Ellen Groot (Ma
jeur). Het was een uurtje brain
stormen. met vragen als: hebben
we in Nederland misschien een
muziek-maak cultuur. In Engeland
is het met kerstmis wel de ge
woonte om muziek te maken, en

Annemiek Havinga

me gevallen). Enkele brugklas
sers wagen het er nog wel eens
tikkertje in de gangen te doen,
maar die worden heel gauw afge
straft met een prullenbak (leegge
gooid over hun hoofd).
Het derde punt waar je op stuit is,
wat mag en kan je met beperkte
middelen doen..? Graffiti spuiten
is best leuk, maar een geschikte
muur op op te spuiten is daarbij
geen overbodige luxe. Of als je
fervent bomenklimmer bent, is een
behoorlijk boom best handig.
Eigenlijk is er maar één oplossing:
maak een puzzel. Geschikt voor
alle leeftijden en bovendien kan je
er mee kappen wanneer je wilt.
Het is nietecht meer vandeze tijd,
maar mocht je met cappuccino én
een puzzel betrapt worden, ver
stop dandestukjes in je broekzak
of dichtstbijzijnde vaas...

P.S.
13 oktober jongst leden was het
Wereld Kampioenschap Mens-er
ger-je-nieten in Hengelo. Meneer
Karel A. Burgervoet was de grote
winnaar. Zo. Bent u meteen even
bijgepraat.

Deze zondag wisten we nog niet wat we gingen doen. Ikhad Pepper en
Mago al geborsteld. Toen kwam Mandy ze ging een buitenrit maken.
Dus wij gingen met haar mee ik ging op Mago en Mandy op Fidora en
Marion ging op Rober. We zijn langs de Bovenrijgerweg geweest en
toen over de Stadsweg waar we een stukje hadden gedraafd. En toen
kwamen we langs Leni en die gaat volgen
de keer een buitenrit maken.
En we zijn ook nog in het dorp
geweest en toen gingen we maar
weer terug. We hebben de paar-
den afgezadeld en ook nog de ,

I
stallen uitgemest, want dat hoort \
er natuurlijk bij. Daarna hebben
we een lekkere warme chocola
demelk met slagroom gedronken.

Hanna Boes

Sinterklaas heeft ook dit jaar ver
schi llende geschenken bezorgd.
Bij sommige zelfs een heus fami
liespel. Onder het mom van; het
gezin moet en zal een spelletje
doen, 's avonds bij de cappucci
no, kreeg menigeen een bord 
spel. Maar welk spel moet dit jaar
onder de kerst boom en wat is so
last season?
Nee, ik ben geen Consumenten
programma die het leukste spel
van het jaar gaat kiezen, maar
geeft toe: Mens-erger-je-niet is
toch echt niet meer van deze tijd
(met alle respect voor de kam
pioen Mens-erger-je-nieten..) Ik
ben trouwens ook niet echt een
spelletjesspeler, terwijl er toch een
kast vol spelletjes in de kamer
staal. Maar dit geheel terzijde...
Ook merk dat er weinig mensen
zijn die ook maar een beetje tijd
hebben voor een bordspel, ze zijn
namelijk gewend aan de Monopo
lytoernooien van vroeger,
duurden soms drie dagen. Daar
om staat er tegenwoordig, heel
handig, detijdsduur op deverpak
king. Kun je het meteen in plan
nen in je agenda.
Je moet natuurlijk ook een spelle
tje doen dat bij je past, dus geen
Nijntjes kwartet op je zeventiende
(oké, alleen in verdoofde, extre-



Spelen met muziek en publiek
Op zijn dertiende stond Reini Boer uit Thesinge all~en. vo~ r 150 man publiek muziek. te ~raaien met ~i~co ....First Move". "In
Garmerwolde was een feest ter gelegenheid van een Uitwisseling van de PJG met een duitse )ongerenveremglng. Ik had nog geen
microfoonervaring en toch liep het gesmeerd. Vanaf mijn twaalfde had ik dit afgekeken van de oprichters van "First Move": Menno
Ritsema Pieter Hofman Jan Boss en Henk Groothof. Daarvoor was ik al in het café van Ria van der Toorn bij optredens van Douwe
Westra ~n Peter Huizinga met de "The Magie Five" helemaal gek van het draaien van muziek geworden. Daar heb ik nu nog singles
van in mijn bezit!"

Sake Heidema en Reini Boer. (Foto: Wol/er Karsijns)

"First Move"
Deze naam voor de disco is be
dacht door Kees Boer. De jeugd
vereniging van de Gereformeer
de kerk had een budget tot de
beschikking gekregen in 1982 om
de benodigde apparatuur aan te
schaffen voor een disco. Er wer
den twee platenspelers aange
schaft waar de jongens zelf een
meubel omheen bouwden. Zij wa
ren behoorlijk technisch en sloten
een versterker aan op de stereo
toren van Menno. Er is zelfs een
officieel keuringsrapport opge
maakt door Jan Derk Slagter voor
dat er een optreden werd toege·
staan. De disco in "Ons Trefpunt
is een begrip sinds bijna 25 jaar.
Er wordt momenteel over nage
dacht hoe dit volgend jaar in no
vember gevierd zal worden.

Kinderdisco
Heel wat jeugd inThesingeisgroot
geworden met de kinderdisco op
vrijdagavond. De disco heeft ze
ker meegewerkt aan onderl inge
binding tussen de jeugd in het
dorp. Reini vindt deze avonden
zelf ook leuk om te doen. "Kinde
ren zingen engelse teksten van
top-veertig nummers mee zonder
dat ze weten waar 't over gaat. En
als je K3 of kabouter Plop draait
dan zingt en danst het volkje spon
taan mee. Er moet geld bij voor de
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kinderdisco maar het is natuurlijk
wel werken aan de toekomst. Voor
de jeugddiscodraaien we een heel
ander repertoire. Sake Heidema
is mijn vaste maat en met hem
samen maken we er een leuke
avond van". Reini heeft zelf een
brede smaak wat muziekkeuze
betreft. Top veertig nummers,
zestiger jaren muziek, maar ook
Groningse artiesten draait hij
graag. Hij kan niet echt één be
paald nummer noemen. Het zijn
er teveel om op te noemen.

Vrijwilligerswerk
"Sake is penningmeester en krijgt
jaarlijks kascontroledoor dejeugd
raad. "First Move" bedruipt zich
zelf volledig. Het geld wat over
blijft wordt besteed aan nieuwe
materialen of aan vervanging. Het
materiaal van tegenwoordig be

staat uit twee cd-spelers,een
lap-top met een groot geheu
gen zodat er gewerkt kan wor·
den volgens de bekende term

uit de muziekwereld: "U vraagt en
wij draaien". Er zijn vier luidspre
kers, een mengpaneel om muziek
in elkaar over te laten lopen, een
lichtorgel, stroboscoop, robes-

can-spiegel die op geluid rea
geert met verschillende vor

men. Voordat er gedraaid
kanworden zijn we zeker

twee uur bezig met de
opbouw en de ver

lichting. Vroeger

werd de apparatuur met tractor
en kar van Ritsema naar de loca
ties gebracht om 's avonds tespe
len en dan ging ik er op de brom
mer achteraan. Dat is nu beter
geregeld met al die kwetsbare
spullen. Het is voor de disc-joc
keys puur vrijwililigerswerk.

Reserveringen
In de loop van de jaren is het
bezoekersaantal door mond tot
mond reclame fors toegenomen.
Reini heeft wel op schuurfeesten
voor zeshonderd man gedraaid.
Voor volgend jaar staan er alweer
wat reserveringen gepland. Ge
middeld zijn er met "First Move"
naast de dorpsdisco zo'n 10-20
optredens. "Als het een feest in
een café is dan wil de kroegbaas
natuurlijk ook een goeie omzet
maken. Voor ons is het spel met
het publiek heel bepalend voor de
sfeer. We proberen het volk op de
dansvloer te krijgen door geschik
te nummers te draaien van een
zelfde soort. Als het aan pauzeren
toe is draaien we even een be
roerd nummer tussendoor zodat
iedereen van de vloer en naar de
bar gaat. Je moet 't alle partijen
tenslotte naar de zin maken!"

Muziekwereld
Naast een volledige werkweek als
proces-operator is Reini de hele
week 's avonds en vri jwel het hele
weekend druk bezet. Als "First

Move" geen optreden heeft dan
werkt hij ook wel samen met "The
Magie Five" en daarnaast wordt
hij nogal eens gevraagd om te
helpen opbouwen en afbreken bij
grote evenementen zoals de KEI
week en Op Roakeldais. In de
muziekwereld weet men hem wel
te vinden voor allerlei hand· en
spandiensten. Door zijn contac
ten met o.a. een muziekverhuur
bedrijf valt er nog wel eens iets te
regelen. Vrije tijd blijft er nauwe
lijks over want de doordeweekse
avonden zijn bezet met biljart in
Garmerwolde, poolbiljart in Thes
inge en voetbaltraining. Op zater
dag is hij soms scheidsrechter bij
GEO-jeugdof volgens roosteroch
tendcoärdinator en 's middags
voetbalt hij zelfinGE03.Een groot
zilveren feest in november 2007
lijkt mij voor het dorp een mooi
vooruitzicht.

Truus Top

Nieuwjaarsconcert
de Alpenjagers
Blaaskapel de Alpenjagers
geeft op zondagmiddag 7 ja
nuari 2007 een Nieuwjaarscon
cert in dorpshuis 'De Leeuw' te
Garmerwolde. In de pauzes zal
Schlagersänger 'Henkie' voor u
optreden.

Deze blaaskapel bestaat uit een
groep enthousiaste muzikanten en
staatonderleidingvan kapelmees
ter Roelf Stol. De groep speelt
voornamelijk Tsjechische volks
muziek uit de streken Bohemen
en Moravië; daarbij wordt de mu
ziek aangevuld met Nederlands
en Duitstalige zang. Onlangs heb
ben de Alpenjagers een 1e prijs
behaald op het kapellen-concours
te Muntendam.

Wilt u samen met ons genieten
van deze muziek, kom dan op
zondag 7 januari naar ons con
eert;aanvang 14.00 uur (zaalopen
om 13.30 uur).Deentreebedraagt
€ 7,00 p.p.
Info: www.Alpenjagers.nl



sanitair en verwarming

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

AGRISHOP
divers in groente n & fru it

Directe boerderijverkoop
• groenten & f ruit

• aardappelen ~
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

Tel. (050)4042921 / 5418462
Fax (050) 4042922

Goed en gezond vande boerengrond

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax OSO - 3021574

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesoires leverbaar

Prima service en reparat ie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

VERSTOPPING?
Alarmteletoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioo lon tstoppen
• Aanl eg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P~KUIL
'jl#'çl@/:SIî4i,?,,:tI
Ollioweg 126
9723 BX Gron ing e n
T(050) 5421890
F(050) 5423 778
Iwww.kuilre iniging.nl

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

VISHA NDEL
~~~

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

• Elektra
• Gas

• Water
. CV
• Zink
• Dakbedekking

U'i Ii=~==================='1,U_I i .

ril I 1'1Installatiebedrijf

I I
Thesinge v.o.f.

I 11 ,

I 11 I I ,

I 11 I I ,

UI U
M. Ritsema - Bedum - telefoon 050-30 10735 .
K. v.d. Veen - Kolham - telefoon 0598-39 3504

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon : 050 - 5496150
Fax 050 - 5496151
Email info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Kaartspelletjes
Sinds mensenheugenis worden er kaartspelletjes gespeeld, één
daarvan is klaverjassen. Nu is klaverjassen bij de jeugd niet zo
vreseli jk populair, pokeren is momenteel meer in. Aan dehoeveel
heid informatie die op internet te vinden is zou je helemaal niet
zeggen dat het niet zo populair is. Wie gaat googleien vindt
209.000 pagina's, oa met cursussen, online spelen enz. Een hele
mooie site om te leren klaverjassen is: Appie Soft AS Klaver. Ook
kan men online klaverjassen, je zou dus zeggen kansen genoeg
om het te leren.

Dank je wel ...

De klaverjasavond in december
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Wilma Tammeling 5042
2. Kees Wierenga .4893
3. Ton Bouchier 4851
4. Delta van der Molen 4791

Vriendelijke groet,
Jopie Kappetijn

... voor devele kaarten, bloe
men, cadeauijes, bezoekjes,
kortom voor alle aandacht die
ik kreeg tijdens mijn ziekte
periode. Het was echt gewel
dig te ervaren hoe mensen
aan je denken.

Delta vanderMolen

De eerstvolgende keer is op dlns
dag 9 januari , aanvang 20.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte wel
kom.

één speler tekort. Ik mocht toen
meedoen, want het is altijd nog
leuker om te spelen dan om een
staand nummer te hebben. De
overige spelers moesten toen nog
een hoop geduld hebben, maar
het is allemaal gelukt. Ik ben daar
toen blijven hangen en doe nu al
weerzo'n vijf jaar mee. Het is een
van mijn favoriete spelletjes ge
worden tot nu toe, het blijft eenspel
dat elke keer weer anders is en
waarbij strategie en een dosis ge
luk nodig is!, aldus Riëlte van der
Molen.

"De Soos"

bleem, van veel spelletjes begrijp
je nog niets. Hoe het bijvoorbeeld
precies werkte met het geld inzet
ten bij noten schieten was mij niet
altijdduidelijk. Ook de rest van de
regels begreep ik niet altijd. Mij
ging het om het gooien met die
kogel en dan zoveel mogelijk no
ten van de lijn afschieten (waar
dan ook)!
Zo heb ik vroeger ook veel men
sen zien klaverjassen. Ik zat er
dan alskind bij en probeerde vaak
de spelregels te ontdekken. Maar
dit is bij klaverjassen zeer lastig.
De regelsdieik bedacht, zoalshet
gooien op kleur. op plaatje, enz.
werden allemaal één voor één
verbroken. Het leek voor mij een
spel zonder regels en iedereen
gooidemaarwat bij en pakteafen
toe het stapeltje van tafel.
Toen ik een jaarof zestien. zeven
tien was gingen mijn ouders een
poging doen om mijn zus en mij te
leren klaverjassen. Dit omdat je
toch echt vier mensen nodig hebt
en dat we dan thuis ook meer
zouden kunnen gaan klaverjassen.
Het was geen gemakkelijk spel
om te leren en mijn zus en ik
hadden allerlei spiekbriefjes op
tafel liggen. Hierop stonden de
punten die kaarten waard waren
en de waarde van de troefkaar
ten. Na veel open spelletjes ge
speeld te hebben en veel op de
briefjes gekeken te hebben, zijn
de regels bij ons doorgedrongen
en zijnwe er toch achtergekomen
dat het spel wel degelijk regels
heeft en dat het niet zomaar een
kwestie van bijgooien is. Thuis
ontstonden competities met inleg
waarmee we uiteindelijkdan weer
ietsmetzijnallen van zoudendoen.
Toen ik nog maar net de regels
een beetje goed kon toepassen
van het spel. hadden ze bij de
kaartclub "de Soos" waar mijn
ouders en mijn opa toen kaartten,

De jongste klaverjassers van "de Soos": Peter Veelen en Riëtte V. d.
Molen. (Foto: Henk Remerie)

• Rijksw eg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021 715
• info@bluemule.nl

\s \aat
dan

~\ {'(\eet . 1ef\ ~oet
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en 'Ie

Spelletjes!!
Op spelletjes ben ik altijd al dol
geweest en nog steeds ben ik er
altijd voor in. Computerspelletjes
zijn erg verslavend en erg leuk,
maar ik blijf het gezelliger vinden
om met meerdere mensen een
spel te spelen. De gezelligheid die
er omheen hangt spreekt me erg
aan.
Vroeger als kind werd ik al veel
geconfronteerd met spelletjes. Als
klein kind heb ik veel gesjoeld en
ook bij het noten schieten met
Pasen was ik present zodra ik de
kogel vast kon houden.
Als kind heb je alleen een pro-

Riëlte van der Molen is met haar
22 jaar het jongste lid van de
"Soos".
Ze heeft zelf opgeschreven waar
om ze spelletjesdoenzo leukvindt.
Hieronder volgt haar verhaal:

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

Peter is begonnen met leren kla
verjassen toen hij twaalf jaar was.
Naast het klaverjassen speelt hij
ook veel computerspelletjes. In
zijn studententijd heeft hij veel
geschaakt en natuurli jk ook kla
verjassen.
De komende feestdagen worden
er ook weer veel spelletjes ge
daan, is deverwachting. Wel weer
iets om je op te verheugen, aldus
Peter.

Ruime collectie Iarnil iedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje to l comp lete huisstijl :
Iext ie ldruk, zwartwit- en kleurkopieën :
Boeken. programmaboekjes. gidsen. •

period ieken. flyers etc.

Komeens langsvooreenvrijblijvendadvies.

Ideeën uitwisselenkan verfrissendwerken

Peter heeft het spelletjes doen
van huis uit mee gekregen. Elke
zaterdagavond werd er monopo
lie of risk gespeeld. Wanneer opa
en oma kwamen oppassen werd
er altijd geklaverjast. Later werd
er gespeeld met oudersen oudste
broertje.

Toch heeft "de Soos" in Garmer
walde geen ledenstop, integen
deel, we kunnen best meer men
sen gebruiken. Hoe komt het ei
genlijk dat het niet populair is?
Vind men het te oubollig of saai
of...? Misschien ligt het wel aan
de naam 'Soos", dat een ouder
wets imago heeft. Dat dit niet te
recht is blijkt wel uit de leeftijdop
bouw van de leden, van 22 tot 80
jaar. Met twee van de jongste le
den heb ik een interview gehad
over het klaverjassen.

Als eerste het verhaal van Peter
Veelen, oud 33 jaar en sinds an
derhalf jaar wonend in Garmer
wolde op Dorpsweg nr 12. Peter is
denieuwe buurman van een aan
tal fervente klaverjassers, de van
der Molens. Toen bekend werd
dat Peter graag mocht klave~as

sen is hij snel overgehaald om lid
te worden van de "Soos". Een
tweede reden om lid te worden
was om mensen uit het dorp te
leren kennen.
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HAARSTUDIO
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Winkelcentrum LewenborgGroningen (050) 5410508
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COMPVTERS
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REPARATIE

financiële voor cadeaus

I
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admi nistratie huishoudelijke artikelen NIeuWE P.C.'S
ADVIEZEN
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speelgoed en

I
PROBLEMEN 4 HVLP

laarverslage n kinderboeken
l>ORPSWEG 59

&
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6 ARMERWOLOE De witgoed-
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CRI!"\
O!i05490m
INFO€,JPCOM .Nt elektro specialist.

Inkomstenbelasting
I I

WWW.:TPCOM.NL

Reparatievan alle merken
Luddcstr aa t (,

I Winkelcentrum I
wasautomaten en drogers,

')7'J7 1'.\ I1'h.s ing. koelkasten, diepvriezers
T (050) 302131')
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enandere elektrische

F (050) 302IlS2 huishoudapparatuur.,\ 1 06 5 15 337ï2
I Telefoon (050) 541 40 40 J Ook voor inbouwapparaten.
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DrDgisterij - Parfumerie - RefDrm -Therapie

VAATSTRA
dakbedekkingen B.V.

Installatietechniek
VAATSTRA B.V. terk in seniorenfauteuils

WONI NGINRICHTING

~ -I

1~rA S l AGTE
SINDS 1932

Bijonseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

.: ~.: oosterseweg 1b
:: ~:. 9735 AD Zuidwolde G r.
: ••:. Tel. (050) 30 1 28 32

www.vaatstra .nl
vaa ts tra l!' VJ J tst ra .[J I

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Postbus 91
9730 ABBedum

• trr~\ \\ I Td . 050) 30 I 23 32
w......rw.vaatstra.n l
vaats tra .« \'<J.1ts t rJ .n l
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Bel ons voor

Laat je verrassen doo r
de vele varia ties aan aparte,
landelijke woon - & tuindecoraties,
waaronder de collect ie van
PTMD home design en
Ber iva tuin design .

Woon- &
Tuindecoraties

Ook voor kransen, takken ,
zij debloemen en deco ratiemateriaa l
kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442

Jazzballet

Op zaterdag 23 december a.s. is er live muziek in t Jopje tussen 17.00
en 19.00 uur. Op zaterdag 30 december a.s. zijn wij gesloten.

Wiewil met ons op de donderdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in de
gymzaal van Garmerwolde op jazzballet, gegeven door een ervaren
docente? Leeftijd vanaf 20 jaar; start in januari.
Voor meerdere gegevens of opgave kun je bellen met Phyline, 050-302
51 80 / 06-457 82 150 of Marlen, 050-541 84 68.

Op zondag 21 januari om 15 uur treedt in t Jopje te Thesinge een
bijzondere gast op; namelijk Doede Bleeker, met de illustere bijnaam
De Misthoorn van Staveren, want dat is waar hij vandaan komt.
Met zijn doorleefde stem zingt hij in het Stadfries (maar wel goed
verstaanbaar!) zijn eigengeschreven liedjes.
Doede is visboer én troubadour en neemt behalve zijn gitaar ook zijn
haringkar mee. De haring van Doede, daar zijn kenners het over eens,
smaakt als de tongzoen van een zeemeermin.
Voor € 5 kunt u proeven én luisteren!

Concert mét een zoen!

Ine Hoeienbos

In Thesinge praat Sinterklaas
metSinter-Ruben. (Foto:MylaUit
ham)

Aankomst Sinterklaas
Zaterdag 25 november kwam de goedheiligman weer naar Gar
merwolde. Het was lekker weer maar de lucht werd donker, zodat
we bang waren dat Sinterklaas het niet droog zou houden. Enkele
ouders gingen al gewoontegetrouw met hun koters naar Jager·
meister om de Sint op te wachten. Hij kwam daar wel langs, maar
hij ging dit jaar naar dorpshuis de Leeuw.

Leeuw. We konden het van buiten
al aan horen komen. Eerst dach
ten we even dat het de traumahe
likopter was, die op het dak zou
landen, maar gelukkig was dit niet
het geval. Wester verraste het
publiek met betoverde poppen,
die levensgroot werden door toe
diening vanheksendruppels. Som
mige kinderen konden de span
ning op bepaalde momenten
slechts verdragen vanuit de veili
ge armen van hun ouders, maar
zij bleven evengoed ademloos kij
ken. Gelukkig liep het allemaal
goed af.
We hebben ook genoten van het
jong talent dat Wester in de gele
dingen heeft opgenomen, naast
de oude rotten, die ook weer een
mooie prestatie neerzetten.
Een geweldige voorstelling, vond
ook Sinterklaas, die namens allen
de acteurs bedankte.
De kinderen kregen allemaal nog
iets lekkers mee naar huis. We
hopen allemaal dat volgend jaar
weer zo'n mooievoorstelling wordt
opgevoerd, misschien is er ook
wel een toneelstuk over Sinter
klaas zelf mogelijk, werd hier en
daar geopperd.
Bedankt Dorpsbelangen voor de
organisatie, bedankt Wester voor
de mooie voorstelling, maar bo
venal: Bedankt lieve Sint en Pie
ten !!

Sinterklaas kwam kalmpjes aan
gelopen met twee pieten en be
groette zijn jeugdige en volwas
sen vrienden alsof hij niet was
weggeweest. Hij droeg een prach
tige creatie in rood fluweel en had
pas een watergolfje in zijn prach
tige witte baard laten aanbren
gen, dat zag je zo.
Aangekomen in het dorpshuis
werd erweer flink gezongen en de
kinderen hadden de Sint veel te
vertellen. Eentje meende zelfs dat
hij Sinterklaas eerder op dedag in
het zwembad had gezien, maar
dat kan natuurlijk niet, dan had hij
zijn baard nooit op tijd weer zo
mooi droog gekregen. We zaten
lekker ruim in het dorpshuis en
ook de ouders zongen luidkeels
mee, wat een talent is er toch in
Garmerwolde. De hoofdpiet haal
de nog enkele halsbrekende toe
ren uit, waar Sinterklaas niet om
konlachen.Tenslotte liep Pietvorig
jaar nog met een verstuikte enkel
rond. Bijna was het weer zover,
want hij sprong op een tafel en
verloor daar zijn evenwicht. Als
oplettende ouders hem niet had
den opgevangen hadden we be
slist weer ongelukken gehad.
Na de happening werd Sinter
klaas, de pieten en de kinderen
door toneelvereniging Wester een
voorstelling aangeboden. Ouders
mochten voor een klein bedrag de
voorstelling ook bijwonen.
Er werd een oosters sprookje
opgevoerd:'de zeven druppels'.
Het was erg spannend en het was
muisstil in de zaal. Er kwam zelfs
een vliegend tapijt aan te pas, dat
met veel kabaal landde in de

In stille aanbiddingblikt dit super
jonge pietjeopnaar degrote baas.
(Foto: Henk Remerie)
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Toneellessen voor kinderen

Vriiwllligersborrel

Hans van denBrand

agendapunt ingelast: Wim Rilse
rna was 25 jaar bij devereniging,
hij kreeg namens de leden een
pen met inscriptie overhandigd
door desecretarisonder loeziend
oog van de penningmeesteres.
En toen was het pauze. Ook allijd
een heel belangrijk en onmis
baar agendapunt.
Lopende de verdere vergadering
meldden Ebel Vaatstra en Edward
Oudman zich om de nog vacante
plaats in het bestuur samen in Ie
vullen op oproepbasis (inclusief
24 busjes). Met deze twee heren
en Martijn Bol is de lechnische
poot vanhet bestuur gelukkigweer
op sterkte.
Tijdens de rondvraag werd het
idee geopperd om deijsbaan naar
de andere kant van hel maar te
verhuizen, vanwege de beschut
ting tegen de wind. Op zich een
goed idee (de beschutting), maar
vanwege onoverkoombare beo
zwaren, werd de verhuizing niet
uitvoerbaar geacht. De vergade
ring werd gesloten en er werd
zoals elk jaar weer overgegaan
naar de verloting en de worsiver
koop. Weet iemand nog hoe Jan
Slump dat destijds deed?

En het bleef nog een tijdje gezellig
in hel Scheuvelhoes. Het was ver
voorbij middernacht toen de lich
ten uitgingen. En laai het nu maar
echt een keer gaan vriezen.

Jaarvergadering IJsvereniging "De Scheuvel"

23 leden komen na achten bin
nendruppelen en worden begroet
met een kopje koffie. Trineke
Schuppert verzorgl vaardig de
catering.
Ook dil jaar is er weer hard ge·
werkt door besluur en "supervrij·
willger" Jo Schuppert om het in
en om het Scheuvelhoes aan kant
te krijgen. De legels zijn opnieuw
gelegd door de firma Weiters Be
stralingen uit Siddeburen die dil
belangeloos wilde doen. De fir
ma Nijdam had een partij houl
gesponsord voor het steigerlje
waar de pomp op staal en de
firma Oudman had de pomp na
gekeken, die deze zomer inten·
siefgebruikt is bij het Maar om de
vissen van lucht tevoorzien. Joop
Blaauw heeft zich ingespannen
om de toilelruimte op tijd klaar Ie
krijgen.
Om half negen openl Wim Ritse
rna de vergadering. Martin Wie·
renga las voor uil eigen werk, te
weten hel jaarverslag en de no
tulen van vorig jaar. Belangrijk
ste punlen op de agenda waren
het aftreden en niel herkiesbaar
zijn van de "technische commis
sie", deheren Bertus Kol en Berl
van Huis. De vereniging zal hen
nog missen, maar ze zijn geluk
kig als vrijwi lliger nog beschik
baar. Martijn Bol had zich aange
melden was verkiesbaar. Hij werd
mei een grole meerderheid in
het besluur gekozen.Vlak voor
de pauze werd er nog een extra

Wim Ritsema is 25 jaarjaar lid van "de Scheuve/". (Foto: Bertus Kol)

Vrijdagavond 24 november 2006. "De Scheuvel" houdt, zoals
gewoonlijk op de laatste vrijdag van november, haar jaarvergade
ring in het "Scheuvelhoes" op de Thesinger ijsbaan (nou ja, we
hopen dat het deze winter echt een ijsbaan wordt).

Voor meer informalie kunl u rnai
len naar:
richtbouma@holmail.com.

In Garmerwolde is de proefles op
donderdag 18 januari in De Leeuw.
• De proefles voor kinderen van
groep 1Urn 4isvan 16.00 lot16.30
• De proefles voor kinderen van
groep 5 tlm 8 isvan 16.3010117.00
De lessen zijn vanaf donderdag 1
februari elke donderdagmiddag.

Henk Vliem

willen kijken ofhelze wat lijkt. zijn
van harte welkom!

In Thesinge is de proefles op dms
dag 16 januari in hel Trefpunt.
• De proefles voor kinderen van
groep 1 tlm 4 isvan 15.30 tol 16.00
• De proefles voor kinderen van
groep 5 tlm 8isvan 16.00 tol16.30
De lessen zijn vervolgens vanaf 30
januari elke dinsdagmiddag.

Waarover ging hetgesprek? Over
het dorpshuis dat toch weer mooi
oproemt is of die poffert die mis·
lukt is ofdatde Geweide toch een
mooie waterberging wordt? (Foto:
Sieb·Klaas Iwema)

schietavond (en de schietbaan)
beschikbaar gesteld.
Prima vertoeven dus. Kortom: voor
herhaling vatbaar.

De bedoeling van de lessen is
vooral. dal de kinderen plezier
krijgen in loneel spelen. Op het
toneel geldt immers: hoe gekker
hoe beter. Niets is raar als je het
maar mei overtuiging doet. Ver·
der leren dekinderen hoe ze hun
stem moeten gebruiken, hoe je
een bepaald typetje kunt nadoen,
hoe je je beweegt in de ruimte,
hoe je aandacht schenkt aan me
despelers... kortom, allerlei din
gen die goed van pas komen als
je een toneelstuk maakt. In de
tweede helft van de cursus be
denken de kinderen zelf een to
neelstuk, dat ze gaan insluderen
enopvoeren voor familie en vrien
den.
Ook zorgen ze zelf zoveel moqe
lijkvoor kostuums en decor. Voor
kinderen diehier enthousiast over
zijn, is er een gratis proefles.
Ook kinderen die gewoon even

Vanaf januari gaan er in Garmerwolde en in Thesinge toneel/essen
van start. De lessen zijn bedoeld voor kinderen in de basisschool
leeftijd. De lessen worden gegeven door Richt Bouma uit Garrner
wolde. Zij werkt al een tijd als toneeljuf in Nuis en wil dat nu
uitbreiden.

Dorpsbelangen Garmerwoldehad dinsdag 12 december een praat
en borrelavond georganiseerd voor al die Garmerwolders die zich
in het afgelopen jaar als vrijwilliger (weer) ergens verdienstelijk
binnen het dorp hadden gemaakt. Voor alle duidelijkheid: het
betrof hier de vrijwilligers actief binnen Dorpsbelangen. Natuur
lijk zijn er binnen Garmerwolde veel meer vrijwilligers actief. Denk
maar aan vrijwilligers bij: dekerk, Geo, het Dorpshuis, ANBO, etc.

Dat zo'n borrel- en praatavond op
prijs gesteld werd bleek wel door
de opkomst. Een man/vrouw of
dertig, schatte ik in. "En dan wa
ren er' , zei Jan Wigboldus. "ook
nog een heel stel afmeldingen:
Jan stelde in een kort welkomst
woord nog eens duidelijk het be
lang dat een klein dorp bij vrijwilli
gers heeft. Zonder hen gebeurt er
veel minder, kan er niet zoveel.
Maar vooral zorgen vrijwilligers
voor de samenhang ineen dorp of
gemeenschap: zij zorgen voor de
'sociale cohesie'. En dus voor een
stukje leefbaarheid van Garmer
wolde.
Onder het genot van een drankje
en een hapje werd er volop bijge
praat. Of je kon even uitproberen
hoe goed je kon schieten. De
schietvereniging had namelijk voor
deze vrijwilligersborrel haar vaste
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Najaarsvergadering Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde

Henk Vliem

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

9lái~amewo/è

t 5öpje

• Ronaid Boes vraagt of de be
loofde beplanting rond Swisscom·
bi gerealiseerd is. Jan antwoordt
dat de aangebrachte beplanting
conform de afspraken is. De orn
trek van de jonge bomen is zelfs
nagemeten.
• Luuk van Schaick meldt dat
Vera en hij onlangs naar Krewerd
verhuisd zijn. Zij willen hier even
van de gelegenheid gebruik ma
ken om Garmerwolde te bedan
ken. Ze hebben hier een heel aan
tal jaren met veel plezier gewoond.
Als Garmerwolders eens in de
buurt van Krewerd zijn, dan moe
ten ze beslist even bij Vera en
Luuk langs komen. Ze wonen in
die grote boerderij, midden in het
dorp. Kan niet missen. Altijd wel
kom.
• Sindsvanmiddag staan er'plan
tenbakken' op de Oude Rijksweg.
Bedoeld als snelheidsremmende
maatregel voor het (ongewenste)
doorgaande verkeer. Het betreft
hier een proef.
• Kan er iets gebeuren aan de
onverlichte delen van de Rijksweg
omtezorgen dat fietsers'savonds
niet verblind worden door tege
moet rijdende auto's?
• Wim Benneker vraagt waarom
de straatverlichting op het krus
punt bij de Rijksweg al zolang ka·
pot is. Doet iemand daar iets aan?
Antwoord : het is al wel gemeld
maar... Dorpsbelangen zal noq
maals aan de bel trekken.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

déwinkel voor al uw
Ondergoed· Ungerie

Beenmode. Badmode
Nadrtmode&

Damesmode maat36 tlm58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig advies altijdaanwezig
Winkelcentrumlewenbarg

Groningen
Tel.!Fax (050) 5418995

De najaarsvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde is zeer goed bezoch." Bijna tachtig leden en belangstellenden.
De voorzitter, Jan Wigboldus, heet alle aanwezigen hartelijk welkom en ~pent de verg~denng . Vervolgens word~ h.et woord gegeven
aan Gerrie Zeedijk. Aan de orde is het verslag van de voorjaarsvergadermg 2006. Als Je het zo aanhoort en er m Je gedachten even
bij stilstaat, is er in het afgelopen halfjaar weer heel wat gebeurd in Garmerwolde.

Bij het agendapunt ingekomen stuk- 'Behoud de Poffertpan' gevormd. gestart voor het project 'Camping
ken / mededelingen meldt Jan on- • Aanstaande Nieuwjaarsdag alle & Havemie',
der meer het volgende: Garmerwolders uitgenodigd zijn • En er vindt overleg plaats met
• Bij de OBS vindt de laatste tijd voor: 'Een duik in de Poffertpan'. de betrokken instanties over de
regelmatig vandalisme plaats. De Voor het Oranjecomité doet Betty 'Inpassing Zuiveringsinstallatie'.
school verzoekt om oplettendheid Visscher verslag. Zij meldt dat de Bestuursverkiezing: Dirk Heslinga
en hulp bij het opsporen van de enveloppenactie dit jaar iets meer wordt bij acclamatie verkozen.
daders. dan 700 heeft opgeleverd. Dank Vervolgens houdt Dhr. Michiel de
• Het kunstwerk dat op de hoek L. aan alle gulle gevers. Met dat geld Boer een presentatie over Meer
van de Veenstraat·Dorpsweg ge- is een leuke feestdag in elkaar stad. Meerstad: de nieuwe wijkvan
plaatst gaat worden, zal door een gestoken. Er was voor elk watwils. Groningen die de komende jaren
Amsterdamse kunstenaargemaakt De kinderen, en ook de ouderen, pal tegenover Garmerwolde aan
worden. In mei 2007 moet het hebben zich uitstekend vermaakt, de overkant van het Eemskanaal
kunstwerk geplaatst kunnen wor- zo bleek uit de reacties. Dus ko- gerealiseerd zal worden. Michiel is
den. mend jaar pakken we het weer zo de projectleider stedenbouw van
• Dit jaar is de kerstboom bij het aan. Hopelijk dan met iets beter het projectbureau Meerstad. Hij
begin van het dorp geschonken weer. Verder kan het Oranjecomi- schetst met behulp van een aantal
door de familie Gaasendam. ténog versterkinggebruiken, meldt kaarten, plattegronden en schets
• Toneelvereniging Wester zal Betty nog. Wie doet er mee? ontwerpen een levendig beeld van
volgend jaar september een groot- Over het volgende agendapunt hoe die wijk er over een aantal
schalige heropvoering van het stuk 'Omgevingsplan - stand van za- jaren uit zal gaan zien. Het oneer
'DeTwee Wezen' verzorgen.Plaats ken' meldt de voorzitter onder an- werp spreekt de zaal zeer aan. zo
van handeling: omgeving kerk en dere: blijkt uit de tientallen vragen die
school. Wester heeft hiervoor nog • De herinrichting van de Dorps- hemgesteld worden. Michiel meldt
wel een aantal figuranten nodig. weg is af. Ook de knotessen staan tot slot, dat ersinds kort in Harkste
Liefhebbers? er inmiddels. de een informatiepunt geopend is.
• Kloksmeren op Oudelaars- • Zoals iedereen kan zien vordert Adres: Bureau Meerstad, Hoofd
avond? Liefhebbers kunnen zich de herinrichting van de Geweide- weg 143a, tel 050 5995710. Geïn
melden bij Anne Benneker. weg gestaag. De verbreding van teresseerden zijn 'tijdens werku
• De Vereniging van Groninger Het Geweide is vrijwel af. (Cha- ren' van harte welkom. En verder
Dorpen (VGD) verzorgt in samen- peau voor de vrijwilligers die daar- staat er natuurlijk heel veel infor
werking met het Provinciale Ar· aan hebben meegedaan). De bo- matie op: www.meerstad.eu.
chief een cursusje 'Dorpsarchie- men komen binnenkort en inmid· Rest nog de rondvraag. Om er
ven bijhouden'. Belangstellenden deis is ook de financiering rond enkele te noemen:
kunnen zich bij Dorpsbelangen voor de aansluiting van Het Gewei· • Ard Achteresch vraagt hoe het
melden. de op het Damsterdiep. Omdat staat met het 'Dorps-Ommelje'. De
• De dijk langs het Eemskanaal daar een aantal nutsleidingen ver- voorzitter antwoordt dat het om
wordt verbreed (versterkt). De oude plaatst moeten worden is die aan- metje nog in een studiefase zit.
smeerpijp (gesaneerd) blijft daar- sluiting een 'duur stukje' inhetiota- Iedereen kan bij Dorpsbelangen
bij in de ondergrond liggen. De Ie project. Naar verwachting ge· ideeën/routes aanleveren. Het bes
huidige bomenrij zal gekapt wor· beurt dat van de zomer. te idee wordt met een prijs be-
den. • Er is een haalbaarheidsstudie loond.
• Het fietspad langs het Eemska
naai van Stad naar Ruischerbrug
wordt doorgetrokken tot aan Gar
merwolde. En later misschien ook
nog wel tot aan Woltersum.
Vera van Zanten geeft vervolgens
een kleurrijkverslag van de afgelo
pen Feestweek. Een zeer qeslaaq
de jubileumfeestweek concludeert
ze. Een feest omnog lang op terug
te zien. Meteen meldt ze ook nog
dat :
• De Feestweekcommissie al
weer druk aan de slag is met het
feest voor komend jaar. Dat zal
plaatsvinden op 7 en 8 september.
Even noteren dus.
• De alom befaamde 'Grootste
Poffertpan Aller Tijden' onderdak
gevonden heeft. Er is een stichting
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In de laatste vergadering heeft de feestweekcommissie de Jubileumfeestweek 2006 geëvalueerd.
Leden en bestuur waren het unaniem eens dat de viering succesvol was. Met een sterke bezetting
en een flink aantal nieuwe leden is de feestweekcommissie van plan om er de komende 25 jaar
opnieuw stevig tegenaan te gaan.

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050·5416244

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Mieke Welling

Vierhet Nieuwe Jaar!
Sinds de jaarwisseling 1989/
1990 is het een goede gewoon
te geworden:
Oud en Nieuw in het dorps
huis.
De eerste jaren was er steeds
een enthousiaste groep jeugd
die er met de hulp van hun
vaders en andere vrijwilligers
veel tijd en energie in staken.
Er werd een disco in elkaar ge
knutseld, cd's verzameld en
soms moesten de lampjes van
de kerstboom eraan geloven
om 'lichteffecten' te realiseren.
Voor middernacht werd er vi
deo gekeken, een kok-in-oplei
ding maakte met jeugdige as
sistentes een heerlijke salade,
erwaren spelletjes en af en toe
een 'rondje rotjes gooien'. Na
twaalven feest en muziek tot in
de vroege morgen.
Het jaar met deschoolband van
het Rölingcollege waseenhoog
tepunt voor velen! De volgende
generatie kwam en de techniek
deed zijn intree. Een professio
nele disco, bijpassende muziek,
betere lichteffecten, etc.
De laatste jaren wordt het
steeds moeilijker de jeugd te
betrekken bij de viering in het
dorp. De grote stad heeft meer
aantrekkingskracht!
Dit jaar geen disco, maar 'live
music'! We verwelkomen het
nieuwe jaar met Harry-G
Bluesband.
Vanaf 01.00 uur: Blues en Rock,
een hapje en een drankje om
het nieuwe jaar goed en feeste
lijk te beginnen. Kom dus naar
dorpshuis 'De Leeuw' en neem
je gasten mee!
Tot ziens in 2007.

Dorpshuis

IIDE LEEUW"

Ina van Zanten

Marieke de Groot

Hopelijk treft Garmerwolde el
kaar én STiBEPOF op Nieuw
jaarsdag opnieuw rond de pof
fertpan!

De feestweekcommissie nodigt
Garmerwoldenaren uit om bij de
feestelijke oprichtingsbijeenkomst
van STIBEPOF aanwezig te zijn.
Deze zal plaatsvinden op 1 janua
ri 2007 vanaf 15.00 uur tot plusmi
nus 17.30uur.De pofferttrom staat
dan opnieuw opgesteld op het erf
van Pelleboer. Deze keer kunnen
dorpsbewoners een frisse Nieuw
jaarsduik nemen in de pofferttrom!
Ter plaatse zal de Feestweek
commissie (tegen betaling) des
gewensteen borrel, glühwein, fris,
warme chocolademelk of een mix
van het een of 't ander schenken,
en samen met alle helden en heI
dinnen proosten op het nieuwe
jaar. Ook zorgt de feestweekcom
missie voor kleedhokjes. Voor een
handdoek, badmuts en een zwem
broek dient u echter zelf te zor
gen. Als u wilt zitten, dan graag
zelf een stoel meenemen. Uiter
aard is uw bezoek ook van harte
welkom.
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Kerstoptreden De Til
Woensdag 20 december geven de kinderen van de Til een kerstvoor
stelling. We hebben voor een andere vorm gekozen dan we meestal
gewend zijn. Hel kerstverhaal in zeven stukken geknipt... en
zal op zeven verschillende plaatsen in de Kerkstraat worden uitge
speeld; in schuren, garages, weilandje etc. U mag er bij langs lopen en
genieten.

aardig bedrag op om de feest
weekcommissiekas mee te spek
ken. Ook de pofferttrom. die spe
ciaal voor de feestweek werd ge
maakt, kon zich niet verheugen in
overweldigende belangstelling .
Maar, om deze nu ook naar de
schroot te brengen ... al snel bleek
dat dit de feestweekcommissiele
den te zeer aan het hart ging.
Immers, waar anders ter wereld
dan in de schuur van Pelleboer in
Garmerwolde is een pofferttrom
van deze omvang te vinden? En
stel dat onze kinderen ooit een
nieuwepogingwillen ondernemen?
Waar halen ze zo'n pofferttrom
vandaan? En wat nou als een aan
palend dorp de pan wil lenen voor
'n concurrerende recordpoging?
Wat gaan wij dan aan inkomsten
mislopen? Kortom. het ene na het
andere dilemma werd opgewor
pen. Omdeze hethoofd te bieden
heeft de Feestweekcommissie be
sloten om de Stichting tot Behoud
van de Poffertpan, kortweg STIBE
POF,op terichten.STIBEPOF heeft
zich ten doel gesteld een definitie
ve bestemming voor de poffertpan
te vinden. Zolang die niet gevon
den is, zal de poffertpan bij elke
editie van de feestweek een functie
krijgen.

Deze kinderen spelen de
herders en de engelen
op het veld van Efratha
(Foto: Ina vanZanten)

Beierende kerkklokken vande
kerk in Garmerwolde die het
oude jaar uitluiden en het
nieuwe aankondigen. Een
oude traditie in ere hersteld:
klok smeren. Een kwartier na
de jaarwisseling laten we de
kerkklok in de toren luiden,
waarbij volgens oud gebruik
de omstanders de luiders
voorzien van een borrel: het
smeren. Zinom meetedoen?
Geef je dan opbij een van de
leden van de Plaatselijke
Commissie: tel: 542 07 29, of
542 26 35 of mail naar:
wbensan@hetnet.nl. De bor
rel en de hapjes staan klaar!

Stichting ijvert Voor Behoud Poffertpan
Feestelijke Nieuwjaarsduik Met Borrel Op 1Januari!

Klok smeren in de
oudejaarsnacht

Na de mislukte poging om de
Grootste Poffert Aller Tijden te
bakken/koken/pruttelen/garen
heeft u zich misschien afgevraagd
wat er met de overblijfselen van
poffert is gebeurd, en bij wie thuis
de pannen in het keukenkastje
zijn opgeborgen. Welnu, aan het
beslag van de poffert hebben zich
een aanzienlijke hoeveelheid var
kens tegoed gedaan. Dikke kans
dat de Grootste Poffert Aller Tij
den via de rolladedie met kerst op
uw bord ligt in Garmerwolde is
teruggekeerd. Denk nog maar
even terug aan die zwoele sep
tembernachten rond de pollert
pan, als u staart naar de stoof
peertjes en uw stukje vlees op uw
bord! Zie. terwijl u het vlees over
giet met een kruidig justje nog
eenmaal voor u hoe de kookpan
als een spaceshuttle die klaar
staat om te worden gelanceerd.
het erf van Pelleboer letterlijk en
figuurlijk in vuur en vlam zet.....

Na de feestweek meldde zich
geen enkele dorpsbewoner die de
kookpan als relikwie in zijn achter
tuin wilde opstellen. Na rijp be
raad werd de kookpan door de
firma Dikkema afgevoerd naar de
schroot, en bracht zo nog een
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Foto van de maand
Wie woont er aan het einde van deze regenboog? Staat daar die pot met goud? (Foto: Wolter Karsijns)
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• alle illustraties in deze krant
gemaakt zijn door Tineke Meirink
uit Garmerwolde?
• haar werk te zien is op
www.tinekemeirink.nl?

Maandag 25 december
1e Kerstdag
aanvang 10.00 uur in Thesinge,
ds T. Hiemstra.
Zondag 31 december
Oudejaarsdienst
aanvang 11.00 uur in Garmerwol
de, ds. Volbeda, Groningen.
Zondag 7 januari - Nieuwjaars
dienst met koffiedrinken
aanvang 10.00 uur in Thesinge,
voorganger onbekend.
Zondag 14 januari
Doopdienst zoon Ritsema (USA)
aanvang 10.30 uur in Thesinge,
ds. Terlouw, Dronrijp.
Zondag 21 januari
Zangdienst gez. met Ten Post,
aanvang 10.00 uur in Garmerwol
de, ds. Volbeda, Groningen.
Zondag 28 januari
dienst van Schrift en Tafel, aan
vang 10.00 uur in Thesinge, ds.
Volbeda, Groningen.

Agenda
Zaterdag 23 december
t Jopje Thesinge; 17.00 uur- 19.00
uur: Live muziek.
Zaterdag 30 december
Trefpunt Thesinge; 17.00 uur: uit
voering Break en Streetdance.
Maandag1 januari
Kloosterkerk Thesinge; 00:00 tot
00:30 uur: kloksmeren.
Trefpunt Thesinge; 00:30 tot 03:00
uur: gelegenheid om elkaar het
beste te wensen m.m.v. "First
Move".
Kerktoren Garmerwolde; 00.15
uur: kloksmeren.
De Leeuw Garmerwolde; vanaf
01.00 uur: Blues en Rock en een
hapje en een drankje omhet nieu
we jaar goed en feestelijk te be
ginnen.
Erf van hr. Pelleboer Garmerwol
de; 15.00 uur: Oprichtingsbijeen
komst van STIBEPOF en nemen
van een Nieuwjaarsduik in de pof
ferllrom!
Zaterdag 3 februari
De Leeuw Garmerwolde; 21 .30
uur: Swinging Garmerwolde.
Bluesavond met Scratchwood.
Scratchwood speelt. zoals zij zelf
zeggen. ook gewoon blues, r & r.

jive, jump, swing, funky grooves
en soulvolle ballads; met een
moderngeluid maar tot op het bot
schatplichtig aan de grondleggers
van de blues. Entree: € 5,-.
(www.scratchwood.nl).
Zondag 7 januari
Dorpshuis De Leeuw. Garmerwol
de; 14.00 uur: Nieuwjaarsconcert
door de Alpenjagers.
Entree € 7.00 p.p.
Vrijdag 12 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Nijjoarsveziede
NBvP Vrouwen van Nu. Een ge
zellige liedjesavond m.m.v. Henk
Scholte (bekend van 'Twij deun
tjesveuraincent' opRadioNoord)
en Bert Ridderbos. Samen spelen
zij in TM.
Zaterdag 13 januari
Café Molenzicht Thesinge: 20.00
uur: Nijjoarsveziede met oa. op
treden van Thomasvoar en Pieter
nel en de Suikerspinnen. Kaarten
vanaf 6 januari bij Roelf Koop
man, Molenweg 10.
Dinsdag 16 januari
Trefpunt Thesinge; 15.30 - 16.30
uur; Proefles toneel
Donderdag 18 januari
"De Leeuw" Garmerwolde; 16.00
- 17.00 uur; Proefles toneel
Donderdag 25 januari
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00

uur: Koffiemorgen. Iedereen die
van gezelligheid houdt, is van har
te welkom!
Zondag 21 januari
t Jopje Thesinge; 15.00 uur: Doe
de Bleeker. Met zijn doorleefde
stemzingt hij inhetStadfries (maar
wel goed verstaanbaar!) zijn ei·
gengeschreven liedjes.
Entree € 5.
13 januari
Café Molenzicht Thesinge: 20.00
uur: Neijoarsverziede met oa. op
treden van Thomasvaar en Pieter
nel en de Suikerspinnen. Kaarten
vanaf 6 januari bij Roelf Koop
man, molenweg 10.

Protestantse gemeente
Zondag 24 december
4e advent
aanvang 11 .00 uur in Thesinge,
dhr. Epema. Groningen.
Zondag 24 december
Kerstnachtdienst
aanvang 20.30 uur in Klooster
kerk Thesinge. ds. Volbeda, Gro
ningen mmv. De Bazuin.
Zondag 24 december
Kerstnachtdienst
aanvang 22.00 uur in Garmerwolde,
mw. Irene Plaatsman, Thesinge.

Wist-u-dat ••••

De redactie van de Garmer &Thesinger Express wenst al haar lezers en adverteerders fi jne feestdageneneen voorspoedig 2007.
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