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Een halve eeuw samen
Op een mooie dag in 1957 trouwden Willem Ritsema en Janny de Regt. Dit feit wordt nu met kinderen en kleinkinderen een weekend
lang gevierd op een locatie in Almelo. Met dertig personen, waarvan er vijftien kleinkinderen zijn, wordt het vast heel gezellig ! Op de
gouden trouwdaq- 17 januari· is het echtpaar de gehele dag thuis. Langs de boerderij in Thesinge hangen slingers en een versiering
met "hulde aan het bruidspaar". Zo is het voor iedereen in het dorp duidelijk zichtbaar dat er iets te vieren is! Dochter Margreet, die
in Brabant woont, logeert een weekje thuis voor de hand-en-span diensten en zoon Fred is over uit Kansas in Amerika. Alle kinderen
weer eens om hen heen is al een feest op zich!

Janny en Willem Ritsema met hun kleinzoon Austin Tjibbe. (Foto: Wo/ter
Karsijns)

Mooi wonen
AI generaties lang wordt de boer
derij in het midden van het dorp
bewoond door een Ritsema. Toen
Willem en Janny trouwden was de
vader van Ritsema al weduwnaar.
Het jonge stel heeft nog acht jaar
ingewoond tot vader Ritsema in
1965 overleed. Willem Ritsema is
de jongste uit een gezin van vier
kinderen. Zijn beide broers en zijn
zus vertrokken uit het dorp. Een
broer vestigde zich in Nieuw Zee
land. Indie jaren gingen daar veel
jonge mensen naar toe en ook
naar Canada en Amerika. "Het
huis was groot genoeg en toen
was het heel gewoon datdeouders
bij de kinderen inwoonden." De
jongelui ontmoetten elkaar in Zuid
Holland. Willem Ritsema werkte
als knecht op een boerenbedrijf
en Janny de Regt was een buur
meisje op de boerderij ernaast.
"Het was toen echt een heel eind
reizen naar het noorden en wat
deden de treinen er toen lang
over!' De gewenning in het noor
den verliep wel voorspoedig. "Ik
viel in een bestaande vrienden
kring en dan moet je wel je best
doen om hetGronings teverstaan!
Mijn ouders vonden het maar niks
dat ik zo ver weg woonde en zijn
me zeven jaar later gevolgd. Zij
hebben nog jarenlang met plezier
in Ten Boer gewoond. Mijn enige
zus,die vijftien jaar jonger is, woont
vlakbij aan deze kant van destad.
Ik hou van mensen en zeker in de
beginjaren trof je op straat en in
dewinkels dedorpsgenoten. Daar
door was er toen meer onderling

contact en door een jong gezin
had je zelf ook veel aanloop."

Schooltijd
Zoon Piet is niet naar de kleuter
school geweest. Margreet en Wim
gingen naar Ten Boer en voor de
jongste drie, Jacob, Fred en Men
na, was de kleuterschool in Thes
inge op de plek waar nu hetvoor
malig bankgebouwtje staat. Het
bestaan van de kinderen speelde
zich helemaal af in het centrum
van het dorp. Voor de PC basis
school hoefden ze alleen maar
even over te steken. Er waren
altijd genoeg kinderen om mee te
spelen in een omgeving waar
meerdere mensen een oogje in
het zeil hielden. Vijf zonen en een
dochter Ritsema groeiden op in
het dorp en zijn nahetvervolgon
derwijs de een nade ander uitge-

vlogen. Margreet volgde een op
leiding tot kraamverzorgster en
werkt ook nu nogbij de Thuiszorg
in Brabant. Alle jongens zijn zelf
standig ondernemer geworden.
Drie zijn er zelfs boer geworden.
Jacob is opvolger in Thesinge en
woont naast de nieuwgebouwde
ligboxenstal aan de Bovenrijger
weg. Het bedrijf is onlangs uitge
breid met land van het bedrijf van
Hoekstra en er werd een loods
bijgebouwd. Voor Nederlandse
begrippen is een boer met hon
derdtien melkkoeien en zeventig
bunder land een groot bedrijf. De
oudste zoon Piet woont sinds tien
jaar in voormalig Oost-Duitsland
en heeft daar een bedrijf met dui
zend melkkoeien. Het is een ge·
mengd bedrijf met tweeduizend
bunder land. Er werkt twintig man
personeel en zijn vrouw Heleen

heeft er een kantoorbaan aan.
Het boerenbloed haalde hem uit
Den Haag waar hij een goede
baan had op het Ministerie van
Landbouw. Fred vertrok naar
Texas en woont nu in Kansas. Hij
heeft daar een bedrijf met driedui·
zend melkkoeien en driehonderd
bunder land. Er werkt vierentwin
tig man personeel. Hij koopt alle
voer en het is er een komen en
gaan van melkwagens en voer
transportwagens. De melkproduc·
tie gaat vierentwintig uur per dag
door en de melk wordt om de zes
uur opgehaald. Wim heeft een
administratie & belastingadvies
bureau in Thesinge enMennoeen
installatiebedrijf in de schuur van
de ouderlijke boerderij. Dat bedrijf
verhuist binnenkort naar Bedum
waar Menno een loods heeft ge
kocht.

Reizen
In de vorige herfst zijn de Ritse·
ma's nog naar Duitsland geweest.
De afstand van vijfhonderd kilo
meter is goed te doen hoewel Rit
sema zelf die afstand niet meer
rijdt. Het is inmiddels drie jaar ge
leden dat ze naar Amerika zijn
geweest. Die reis durven ze van
wegede gezondheid van Ritsema
niet meer aan. Zes keer zijn ze er
samen een maand geweest en
hebben genoten van de bedrijvig
heid in een totaal andere wereld
met een warmere zomer en extre
mere winter. Rond de jaarwisse
ling vandit jaarkonje spreken van
een natuurramp met sneeuw en
ijzel. De schade is op dit moment



Janny en Willem Ritsema met hun zes kinderen: v.l.n.r. voorste rij:
Margreet, vader Wil/em, moeder Janny en Fred. v.l.n.r. achterste rij:
Wim, Jacob, Piet en Menno, (Foto:Foto Studio Smit Almelo)

bij Fred op het bedrijf nog niet
opgeruimd en er is alweer slecht
winterweer geweest. Ook mooie
herinneringen bewaren ze aan de
reis naar Nieuw Zeeland waar één
van de broers woonde. Ze heb
ben een rondreis gemaakt over
het Noorder- en Zuidereiland en
vonden het een prachtig mooi land!

Stiller
Het wonen in Thesinge bevalt
beiden nog heel goed. Het is een
mooi ruim huis met prachtig uit
zicht en er is een slaapkamer be
neden. Gezelligheid van aanloop
van kinderen en kleinkinderen uit
debuurt is fijn en daarbij de aflei
ding van bezigheden met de kip
pen, konijnen en parkieten. De
plantenkas is een hobby die nog
te onderhouden is en voor de tuin
en de huishouding is er hulp. "Zo
redden we het nog mooi en blijven
we hier rustig wonen. Het zal wel

stiller worden nu Menno zijn be
drijf in Bedum voortzet. In het dorp
vertrekken veel van onze leeftijd
genoten naar Ten Boer, maar zo-

ver hebben zijn wij nog niet." Stil
was het niet opde 17e januari. De
heledag en avondwaser visite en
erkwameen stapel posten prach-

tige bloemen en bloemstukken.
Nog onder de indruk vertelt het
gouden paar over de serenade
die hen werd gebracht door de
"kerstnachtmuzikanten" die tradi
tioneel bij hen thuis ontbiiten na
dat zij op kerstochtend hun ronde
door het dorp hebben gedaan.
"We hebben een onvergetelijke
dag gehadl"

Doopdienst
Fred en zijn vrouw Joke maakten
van de gelegenheid gebruik om
hun jongste kind van vijf maanden
te dopen in de Protestantse Kerk
inThesinge. Deze zoon isdejong·
ste van drie kinderen die allemaal
in Amerika zijn geboren. Fred is
nog lid van deze kerk en al hun
kinderen zijn in Nederland ge
doopt.

Truus Top·Hettinga

Henk Bats poolbiljartkampioen
van Thesinge
Henk Bats heeft woensdag 27 december in café Molenzicht in
Thesinge de Andries Westra bokaal gewonnen door in de finale
van Luit Oomkes te winnen. Hij mag daarom een jaar lang de titel
"Kampioen van Thesinge" dragen. Johan Oomkes werd derde en
Bert Mollema vierde.

Klunder weg

Een tijdje geleden was er sprake van een weg die dwars door de
Klunder zou worden aangelegd: om Meerstad te laten aansluiten
op de Eemshavenweg en een 24 uursfile langs het Damsterdiep te
voorkomen. Tijdens een voorlichtingsavond in Café Molenzicht
is er destijds door de overheden iets over verteld. Fredje weet niet
hoe de zaken er inmiddels voorstaan, maar vindt wel dat het al
lang stil is, onheilspellend stil.

Dit jaarlijks terugkerend toernooi
werd dit jaar alweer voor de vijf·
tiende keer georganiseerd door
Henk Tammens en Arjan BaIke
ma. Ieder jaar doen er 24 deelne
mers aan mee en wordt er ge
speeld volgens het knock-out sys
teem. Ondanks dat het een re
creatief toernooi is wordt er op
een behoorlijk niveau gespeeld
en heerst erde gehele avond een
gezonde spanning bij de deelne
mers. De wedstrijden worden door
het publiek met gepaste stilte ge
volgd.

Henk Tammens

Henk Bats heeft de finale
gewonnen. (Foto:Henk Tammens)
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Bel ons voor

Er wordt beweerd dat je moet op
passen met voorlichtingsavonden
door overheden: meestal is de
beslissing al genomen en wordt er
alleen gepeild hoe groot de even
tuele weerstand zal zijn als die
beslissing vroeg of laat wordt uit
gevoerd.

De 'Klunderweg' onûast Meerstad,
maar isook een regelrechte ramp
voor Thesinge, omdat de weg een
belangrijk deel zou afsluiten van
het 'Rondje Klunder', al eeuwen
lang dé belangrijkste vorm van
ontspanning voor menige Thesin
ger. Fredje heeft er geen goed
gevoel over en heeft de kaart er
eens bij gepakt. Als je het tracé
van de Eemshavenweg bekijkt,
valt direct op dat de weg vanaf de
Stad kaarsrecht op Thesinge af
stevent. Vlak boven de Klunder,

vanaf de parkeerplaats, buigt hij
scherp af naar het noordoosten.

Er is geen enkele fantasie voor
nodig omin de volgende complot
theorie te geloven. Bij de aanleg
rond 1980 heeft een vooruitzien
de planoloog het al bedacht: ko
mend uitde Stad trek je vanaf de
parkeerplaats de weg rechtdoor,
tussen van der Veen en Holtman
en langs Veenkamp, en je laat
hem vóór Ten Boer over het Eems
kanaal buigen. Sterker nog: de
viaducten over de Eemshaven
weg zijn bij de bouw al geschikt
gemaakt voor een vierbaansweg.
Kijk zelf maar en wees gewaar
schuwd.

FredjeBouma



, V.I.O.D. Thesinge

Met man en macht wordt ergewerkt aan de realisatie van de grootste
Oud &Nieuw vuurbult in de provincie Groningen. (Foto: Henk Remerie)

Detoneelvereniging V.I.O.O.voertop dezaterdagen 3(rookvrij), 10 en 17
februari hetblijspel "Wat'nmiesterd' op.HetstukisuithetDuitsvertaalddoor
B.Gombold en B. ten Velde. Evenals het vorig jaar heeft V.I.O.O. weer
gekozenvoor een stuk waar jeveel om kunt lachen.Dus als ueen avondje
wilt genieten bezoek dan èèn van onze avonden.
Aanvang: 20.00 uur. Kaarten à€ 5,-(donateursvrijentree)zijn verkrijgbaar
bij :R. Dijkema, G.N.Schutterlaan 22 teThesinge, telefoon 050-3021305.
Vrijdag 2 februari generale, de kinderen van donateursenhun vriendjes
mogen dan kijken.Aanvang 19.30 uur

Swinging Garmerwolde
Swinging Garmerwolde organiseert zaterdag 3 februari een muziek
avond met "SCratchWood".

Eindelijk 24.00 uur

Het nieuwjaarsvuur
Men begon op 28 december met de voorbereidingen voor het
vuur. Met een verrijkeren berijder Roei Veenstra en Johan Tamme
Iing plus de andere hulp werden pallets netjes op een zandplaat
gestapeld. Men moet daar wel inzicht voor in huis hebben. Tijd om
te schaften in de schaftkeet kreeg men eigenlijk niet, want de
aanloop van mensen die brandbare materialen kwamen brengen
was groot. De één kwam met een kerstboom, de ander met een
kieper of met een landbouwwagen vol taken uit Garmerwolde of
omgeving. Alles werd gecontroleerd op niet goedgekeurde mate
rialen. Het eindresultaat was er naar: Een mooie hoge grote
schone bult.

Flokstra
Groningen

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

ScratchWood speeltbluesy, funky muziek.Luister- en dansbaar.Met sax
bot schatplichtig aan degrondleg
gersvandeblues.
Bandleden:
SCratchzang engitaar,
Geelke van Dellenzang en eitje,
Steven Dik sax en zang,
Wessel Batista drums
Eric Bosma double-en beatlebas.
Meerinformatie over Scratch-wood:
www.scratchwood.nl
Kaarten kunnen viaInternetworden
besteld:
www.garmerwolde.net
Aanvang 21 .30 uurinDorpshuis "De
Leeuw' inGarmerwolde.
Entree: € 5,-.
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flOK5TRA GRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35 , 9 712 BV GRONINGEN 050 3 132453

en gitaar,basen drum. Met impro
visatie.
ScratchWood speelt niet alleen
monotone Mississippi-blues uit
het diepe zuiden van de States,
maar ook deChicago shuffle, soul
van Detroit, ballroom [urnp'n jive,
New Orleans swing en New Vork
funk. Jive, jump, swing, funky
grooves en soulvolle ballads met
een modern geluidmaartot op het

Metvriendelijkegroet
Sieb-Klaas Iwema

Ook burgemeester Rika Pot en
haar echtgenooI kwamen langs.
Haar duim ging omhoog; mooi
compliment voor dejongens,waar
bij ik mij kan aansluiten.
Dit alles was niet mogelijk ge·
weest zonder de belangeloze ter
beschikkingstelling en medewer·
king van de gemeente Ten Boer.
Dorpsbelangen Garmerwolde, de
verrijker, de schaftkeet enz. van
ondernemers uit Garmerwolde en
omstreken. En natuurlijk de hout.
kerstboom- en takkenbrengers.

Helaas was het op 31 december I
1 januari net om 24.00 uur pok
kenweer. Maar ongeveer 30 mi
nuten later was het weer droog. Er
was nog wel veel wind. De bult
was inmiddels aangestoken en
brandde als een hete felle fakkel.
De mensen kwamen eropaf. Men
wenste elkaar, met de daar bij
behorende kusjes, een goed
nieuwjaar. Door de hitte van het
vuur kon men moeilijk over de
weg van de ene naar de andere
kant lopen. Als men goede schoe
nen had, kon men wel door het
land.

Kerstnachtdienst in Garmerwolde
De vuurkorven leiden ons naar de ingang van de kerk. Veel
(oud)bewoners uit Garmerwolde en omgeving waren aanwezig.
Het was een begrijpelijke dienst. die werd geleidt door Irene
Plaatsman en een mooie samenzang door de kerkgangers, het
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde, Sanne Werkman en Roelie
Karsijns. Na de dienst kon men nog wat in de kerk drinken.

GroeljesSieb-Klaas Iwema

Ruime collectie lamiliedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisst ijl :
Iext jeldruk, zwartvvit- en kleurkop ieën :
Boeken, programm aboekjes, gidsen, :
periodieken, flyers etc.

Kom een! lang!voor een vrijblijvend advies,

Ideeën uitwi sse len kan verfrissendwe rken

• Rijksweg 83
. 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021715
• info@bluemule.nl
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Henk Scholte enBert Ridderbos; twee rasmuzikanten. (Foto: Ed Welling)

Dit jaar was de traditionele Nijjoarsveziede van de NPvP VROU·
WEN van NU, afdeling Garmerwolde op vrijdag 12 januari in
dorpshuis 'De Leeuw'.

De dames tasten de zaal af door
te beginnen met "Brandend zand"
een klassieker van Anneke Grön
loh. De ouderen, maar ook de
jongeren, zingen uit volle borst
mee. Lammert Plijter mag assis
teren bij "De Postkoets" een liedje
van de Setvera's waarbij de paar
denhoeven over berg en dal klin
ken. Hij slaat de maat met een
houten stokje, wat hij heel goed
doet. Met zijn droge humor en zijn
mimiek is het een mooi optreden.
Als beloning krijgt hij een suiker
klontje. De stemming zit er voor
de pauze al goed in. Tijdens de
pauze worden we getrakteerd op

andere op bij festivals (Noorder
zon), op verjaardagen en partij
tjes.

Net zoals in voorgaande jaren zijn alle 70 kaarten, via Roelf
Koopman, binnen vier uur uitverkocht. Daarna komen gegadig
den voor het leuke toegangsbewijs, met op de foto onze Thomas
voar en Pieternel, de rozijnen op brandewijn en "De Suikerspin
nen", op een wachtlijst te staan, Want jammer genoeg mag er niet
meer publiek in café Molenzicht. De zaal is tot de laatste stoel
bezet. Het blijkt ook dat sommige mensen heel vroeg zijn om
vooraan te kunnen zitten en goed zicht op het podium te hebben.

Nijjoarsveziede in Taisn

Lief en leed passeren de revue met Thomasvaar en Pieternel, Roeit
Jansen en Roelie Dijkema. (Foto: Wolter Karsijns)

Menco van de Berg, voorzitter van
Dorpsbelangen, opent de avond
met een korte terugblik opde ge
beurtenissen van het afgelopen
jaar. Hij kondigt de dames Bosma
en de Boer als het gekke duo "De
Suikerspinnen". Mooi uitgedoste
dames in Trevira pakjes uit de
jaren 50 met bijpassende schoe
nen en natuurlijk een hoge sui
kerspinophet hoofd.De één speelt
gitaar en de ander accordeon.
Beiden zongen voorheen samen
in een smartlappenkoor en won
nen verschillende festivals. De
blonde suikerspin heeft van mu
ziek haar beroep gemaakt. De
brunette werkt ook als bezigheids
therapeut bij de GGZ, waar je met
muziek ook heel goed uit de voe
ten kunt. Samen treden ze onder

Mieke Welling

voor oog en oor. Met de accor
deon vrolijkte hij oude songs op.
Henk, een fantastisch verteller.
leidde de liederen in met Groning
se humor en belevenissen. Af en
toe leek zijn fantasie een beetje
op de loop te gaan. maar dan
knikte Bert vol overtuiging en zei
tegen de toehoorders: "t Is echt
waar, hoor". De liederen werden
vol overgave, in verschillende dia
lecten gezongen en lieten oude
tijden herleven.
Een geweldige combinatie, deze
tweerasmuzikanten.Ookleukvoor
internetliefhebbers:dewebsitevan
Törl!
De avond werd besloten met de
verloting. Een grote variatie aan
prijzen werd weer uitgestrooid
over de aanwezigen. Sommigen
werden zeer rijkeli jk voorzien...
Voor de hoofdprijs - een prachti
ge fruitmand - werd nog even
extra goed geschud.
En de terechte winnaar was: TM!!
Leuk voor hun en....voor degene
die de lootjes voor hen had inge
vuld.

Nijjoarsveziede Gaarmwàl

Een gezellige groep leden en hun
partners liet zich de koffie-met
rolletjes goed smaken. Het was zo
hier en daar wel een hele kunst de
slagroom op degoede plaats - IN
het rolleqe dus - te krijgen.
De avond werd geopend door de
voorzitter. mevrouw Dijkhuis. Zij
blikte kort terug op het jaar dat
voorbij was. Het was niet een erg
vrolijkbeeld vandewereld; slechts
hier en daar een lichtpunqe. Ook
wat betreft het ledenaantal is er
wel enige zorg. Er zijn nog 39
dames lid. Hun vurige wens voor
het nieuwe jaar: een aantal nieu
we, jonge leden erbij!
Een toost op het nieuwe jaar met
de al even traditionele Boerenjon
gens! Heerlijk! Sommige partners
komen daar speciaal voor....
Henk Scholte (bekend van 'Twij
deuntjes veur ain cent' op Radio
Noord) en Bert Ridderbos traden
op.Samenspelenzij inTM .Adem
loos luisterde de zaal naar het
mooie spel van Bert. Hij bespeel
de de gitaren en de Middeleeuw
se cither opeen prachtige manier.
Muzikaal en ingetogen: een lust

4



Even Bijpraten Rond De Jaarwisseling
De leden van de werkgroep Dorpshuis in oprichting zijn op 28 december "informeel" bijeen geweest
en hebben de verschillende facetten rond de ontwikkelingen van het dorpshuis doorgesproken.
Onderstaande opsomming is niet compleet maar geeft een globaal inzicht in de gang van zaken
rond het dorpshuis.

groep verslag van haar bevindin
gen aan de opdrachtgevers, de
Protestantse Gemeente en Dorps
belangen. Deze zullen uiteindelijk
de beslissing moeten nemen of
binnen de gestelde mogelijkhe
den reali satie van een dorpshuis
verantwoord is.

Mochten er nog vragen biju leven
of hebt u ideeën dan horen wij dat
graag!

Gelet op bovenstaande kunnen
we concluderen dat het proces
rond de realisatie van het dorps
huis goed verloopt. Zoals in elk
proces zijn er tegenvallers en
meevallers. De leden vandewerk
groep Dorpshuis in Oprichting zijn
er nog steeds van overtuigd dat,
hoe groot het financieel probleem
ook is, het dorpshuis er zal ko
men. Iedereen die meewerkt aan
deontwikkeling zet zich voor meer
dan 100% in om tot uitvoering te
kunnen komen. Dat stimuleert ons
ook om tot het maximale te gaan.
Wij willen iedereendaarnu alvrien
delijk voor bedanken. Januari en
februari 2007 worden cruciaal en
spannend.

Woon- &
Tuindecoraties
Laat je verr assen door
de ve le varia ties aan aparte,
landelijke woon- & tuindecaraties,
waaronder de collect ie van
PTMD hom e design en
Beriva tuin design .

De Afronding
• Eind februari doet de werk-

Ook voor kransen , t akken,
zij debloem en en decoratiem ate ria al
kunt u bij ons terecht.
Graag tot ziens

De leden van de werkgroep Dorpshuis in oprichting
Peter Heidema voorzitter / coördinatie (3021629)
Jan Mollema penningmeester
Roelie Karsijns secretariaat en fondsenwerving
Hans de Rouw bouwzaken en inrichting
Jan AJix Uitham bouwzaken en inrichting

Grotestraat 6 - 9781 He Bedum - (050) 3011442

De Aankleding
• Er ligt een begroting voor de
inrichting die we als uitgangspunt
nemen voor het budget. Nadat
definitief besloten is dat gebouwd
gaat worden zullen we ons met de
binnenhuisarchitect dieper oriën
teren op de inrichting.
• De disco jongens van First
Move zijn bezig met een voorstel
voor een geluidsinstallatie.
• Er ligt een eerste concept voor
de inrichting van de keuken. Voor
een efficiënte keuken hebben we
naar alle waarschijnlijkheid meer
m2 meters nodig, vandaar de
overweging om de opslagruimte
achter de keuken te laten verval
len.
• Er zal op termijn een bezoek
gebracht worden aan een horeca
toonzaal om ideeën voor een bar
opstelling op te doen.
• Er wordt gekozen voor een
PVC vloer in de zaal en hal. Een
gietvloer zal worden toegepast in
de keuken en de sanitaire ruim
tes. Dit zal het schoonmaken ver
eenvoudigen en dus de hygiëne
verhogen.

Het Geld
• Totaal zijn er 27 fondsen aan
geschreven.
• Gesprekken zijn gevoerd en/of
gaande met diverse partijen over
mogelijkheden om de financiële
problemen op te lossen. Tijdens
de gesprekken blijkt dat alle par
tijen het belang van de realisatie
van het dorpshuis in Thesinge
beseffen en zich maximaal willen
inzetten om de helpende hand te
bieden
• De aannemers (bouw-installa
tie-schllderwerk) ontwikkelen en
schrijven in onderling overleg een
open begroting. Intensieve samen
werking voorkomt extra werk en
doublures in de verschillende be
grotingen. Uitgangspunt is dat eind
januari 2007 de open begroting
intern besproken kan worden.
• De onderhandelingen over de
aankoop van de benodigde grond
zijn gaande.
• Naar verwachting zal er een
investeringstekort zijn van ca.
€ 150.000,' Dit gatzal , naar ver
wachting, niet door zelfwerkzaam
heid gedicht kunnen worden. Wel
is uitgangspunt om deskundigheid
en inzet van dorpsgenoten maxi
maal te benutten en te gelde ma
ken. Plannen hiervoor zullen de
komende weken uitgewerkt wor
den om te bezien of de ideeën
praktisch uitvoerbaar zijn.

Het Gebouw
• De architect heeft de platte
grond van het dorpshuis aange
past. Uitgangspunt voor de ver
anderingen die hij heeft doorge
voerd waren gebaseerd om de
geluidsoverlast te beperken door
de dubbele terrasdeuren te ver
vangen door enkele deuren. De
leden van de commissie zijn ech
ter van mening dat een maximale
relatie zaal / plein en peuterspeel
zaal / plein van belang is voor de
functie als dorpshuis. De architect
heeft hiervoor een constructiemet
luiken bedacht welke bij muziek
avonden de geluidsoverlast zuI
len beperken.
• Op aanraden van detoneelver
enigingen is het podium een me
ter breder geworden. Met de to
neelverenigingen zal de uitwer
king van het podium worden uit
gewerkt en gedetailleerd.

Hetty van Linge

Thomasvoar en Pielernel, Roelf
Jansen en Roelie Dijkema vertel
len het door Roelie op rijm ge
maakte nieuwsoverzicht van The
singe van het afgelopen jaar. Een
hele prestatie. Lief en leed passe
ren de revue. Er zijn zes popkes
geboren waarvan vier in Molen
horn. Helaas zijn er ook Thesin
gers overleden. Ook komt o.a. Ier
sprake : -De-bijna- bekeuring van
Karline Malfliet. Ze was met drie
dames onderweg naar Kardinge,
reed bij Ruischerbrug door rood
licht en had niet door dalerpolitie
achter haar reed. Ze had geen
rijbewijs bij zich, maar de agent
had geen bonboekje, dus het liep
met een sisser af. -Dat er bij één
van de Mollema's bijna een deur
werd gesloopt, omdat vader niet
wist hoe het slot dicht moest. -En
natuurlijk de ontwikkeling van het
nieuwe dorpshuis, iets wat bij ons
allemaal in de belangstelling slaat.

rozi jnen in brandewijn, zoals elk
jaar gemaakt door mevr. van Zan
ten. Het smaakt uitstekend. Al
hoewel ik wel het gevoel heb dat
er elk jaar meer alcohol in zit.

De tombola wordt aan elkaar ge
praat door Jacob van der Woude,
die op zijn eigen manier bij elk
cadeau een rijmpjeheeft gemaakt.
Dhr. de Boer - echtgenoot van de
ook aanwezige burgemeester Pot
assisteert Jacob, wat hij met veel
flair doet. Onder andere wordt er
een leuk Chinees koffertje weg
gegeven. De gelukkige krijgt daar
bij de uitnodiging om bij Jacob
stampot stopverf te komen eten.
Een leuke verrassing!

De Suikerspinnen nemen hun
plaats op het podium weer in. De
welbekende nummers "Twee ree
bruine ogen", "Een man mag niet
huilen"(voor de gelegenheid om
gedoopt tot "Een man mag wél
huilen") enhet onvergetelijke "Ma
nuela" worden natuurlijk meege
zongen. Ook is er een speciaal
voor Thesinge gemaakt lied "The
singe, ik hou van jou". Tot slot
klinkt het Gronings volkslied waar
bij iedereen spontaan gaat staan.

Menco sluit deavond af met dank
aan Thomasvoar en Pieternel, De
Suikerspinnen en alle vrijwilligers.
Een afsluiting van een gezellige
avond met. voor wie dat wil, nog
tijd voor een drankje en babbeltje.
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Nieuwe bewoners Garmerwolde

Marieke deGroot

Nog meer meiden in de Van der
Veenstraat. Op nummer 6 in Hui
ze Hindriksf Van der Beek wonen
er nog twee: Daphne (4)en Anouk
(2), samen met hun ouders Ma
nuel Hindriks en Annemieke van
derBeek. Ook zijwilden opfietsaf
stand van de stad wonen, vertelt
Annemieke. Nou ja, dat is handig
voor Manuel want die werkt in het
UMCG. Annemieke pakt vanuit
Garmerwolde de auto naar de
zaak, want zij werkt 'helemaal in
Hoogezand' aldus Annemieke.
De familie woont al vanaf april in
Garmerwoldeen hetbevalt zehier
prima. De oudste dochter zit sinds
dit jaar opdebasisschool en Dap
hne vindthet leuk om lopend naar
school te gaan. En al haar vrien
dinnen uit de klas wonen in de
straal!
Annemieke laat de kinderen rustig
op straat spelen, vertel t ze. In
Ruischerwaard. waar ze vandaan
komen, was dat wel anders. Te
veel hondenpoep, rommel en au
to's. In Garmerwolde geniet ze
van de ruimte in en om hun huis.
Het is hier heerlijk, zegt Anne
miek. die nooit meer anders wil.
Hun huis is op de groei gekocht.
Ze geniet van hun mooie grote
tuin en hun twee katten die af en
toe in de nieuwe gordijnen klim
men.

een fluitje van een cent zijn. Mar
jan voelt wel wat voor de feest
weekcommissie ....

De familie Hmdriks / Van der Beek
opnummer 6. (Foto: Henk Remerie)

Te koop:
De familie Elbertsen / Cosietveen • Witte kinderbureau € 5,- : info
op nummer 7. (Foto: Henk Remerie) 050 3022181

gen wilden wonen. Hiervoor moes
ten ze hun boerderij in Zuidbroek
achterlaten, waar ze acht jaar
hebben gewoond. In Zuidbroek
hadden ze geen directe buren, en
in de Van der Veenstraat natuur
lijkwel. Het bevalt Eric en Ma~an

prima in Garmerwolde. Marjan
geniet van de ruimte in en om het
huis en van de bomen in de voor
tuin.
Tijdens het interview worden ze
lid van de G&T Express en Eric
neemt zelfs in overweging om in
de toekomst 'iets' voor de G&T te
gaan schrijven. Als freelance trai
ner in onder meer communicatie
ve vaardigheden zal dit voor hem

Een paar huizen verderopopnum
mer 7, wonen sinds augustus 2006
Eric Elbertsen en Marjan Ooster
veen met hun twee meiden Lukla
(11) en Rosa (4). Eric en Ma~an

en hun dochters zijn vanuit Zuid
broek naar Garmerwolde geko
men. Zeverhuisden naar ons dorp
omdat Ma~an als leerkracht ging
werken opde Vrije School in Gro
ningen en ze het prettig vonden
om wat dichter bij de stad te wo
nen. De beide dochters gaan ook
naar de Vrije School. wat geen
enkele belemmering vormt om
helemaal in te burgeren in de
kinderrijke Van der Veenstraat.
Eric en Marjan vertellen dat ze
graag op fietsafstand van Gronin-

De familie La Bas/ide op nummer
11. (Foto: Henk Remerie)

Op nummer 11 wonen Steven en
Sacha la Bastide, met hun kinde
ren Mats (7), Anna (4) en Lolta (5
maanden). Geheel onbekend zijn
zeniet; zewonen al bijna een jaar
in het dorp. hun oudste twee kin
deren zitten in Garmerwolde op
school en Steven is al gestrikt
voor het Oranjecomité. Wellicht
ter atwisseling van Stevens dage
lijkse bezigheden als ICT-er bij
een bedrijf in Groningen? Sacha
is druk aan het solliciteren, maar
ook thuis vermaakt zij zich mo
menteel goed, want zeis net weer
moeder geworden. Sacha vertelt
dat ze in de mooie zomer van
2006 op straat hebben geleefd;

Ooit was het de gewoonte om in de G&T express nieuwe bewo
ners van Garmerwolde voor te stellen. Een kort verhaaltje, een
foto, en een paar wetenswaardigheden maken de entree in het
dorp misschien een beetje makkelijker. Hoe deze traditie in Gar
merwolde maar niet in Thesinge in het slop is geraakt, vermeldt de
historie niet. Maar, wat maakt het uit? Praat is niks, doun is n ding.
Om te beginnen in de Van der Veenstraat.

debewoners van deVan derVeen
straat kennen de familie la Basti
de dus al goed. Wat een verschil
met de stad Groningen, vertellen
ze, waar Steven. Sacha. Mats en
Anna woonden voordat ze naar
Garmerwolde kwamen. Daar leer
den Steven en Sacha elkaar ken
nen tijdens hun studententijd en
bleven daarna 'hangen' inde Oos
terpoort. Ze waren helemaal niet
op zoek naar een huis in Garmer
wolde, maar hun huid ig~ buur
vrouw Tineke wist Sacha tijdens
de zwangerschapsgym te over
tuigen van de geneugten van het
platteland. En zo is het gekomen.
Spijt hebben ze zeker niet. al mist
Sacha de HEMA wel een beetje.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkel voor oluw
Ondergoed - Ungerie

Beenmode . Badmode
Hadttmode&

Damesmode maat 36 tlm 58

deskundig odvies altijd aanwezig
WinkelcentrumLewenborg

Groningen
TelJ Fax(050)541B995

Dorpshuis

"D E LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recept ies
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde050 - 5416244

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET
bl o e ms i e r k u nS I

Vooral uw bloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

GaYkingait43
Ten Boer :'\ l-
Tel. (050) _~
Fax (050)

Maandag vanaf . r

Vrijdag tot 20.00 uur

6



.........~B__U......RINGA
sanitair en verwanning

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

AGRISHOP HOF5TEDE- Voor motor, bromfiets VERSTOPPING?
of fiets naar Alarmtelefoon

dinrs in ~l"Ocnt cn & fruit ~ SCHILDERS v.o.f. MOTORHANDEL
0505421890

\~
JOOP NOORDHOf

Directe boerderijverkoop

~ o •

24 uurs-dienst
e groenten &fruit

Bovag4id . Off. SUZUKI dealer • Rioolontstoppen

e aardappelen ~ '\ ~ Alle merken onderdelen • Aanleg en reparatie

v~
. T.V.·inspectie

e sch arreleieren
~,~ ~

en accesoires leverbaar • Gevelreiniging
e vlees f? ~~ . /:, Prima service en reparatie • Impregneringen

e boerenzuivel

ffi\ ~48 ·~~ ; ~. JOOP NOORDHOf p9e salades & rauwkost
KUILe brood Rijksweg 15

Dorpsweq 1 Garmerwolde G.N. Schut t erlaan 28 Garmerwolde 'jl#UltdUÜf"Ei#;I?@j
Tel. (050)4042921 / 5418462 9797 PCTHESINGE

(050) 3021624 Osloweg 126
9723 8X Groningen

Fax (05Q) 4042922 Telefoon 050· 3 0 21957 T(OSO)5421890
F(050) 5423778

Goedengezond van de boerengrond Fax OS O . 3021574 Iwww.kuilrein iging.nl

VISHANDEL
-~

Smit

LEVERANCIER CjROOTKEV KEN EN HORECA

Kerkstraat 1
9797 PO T he s inge
Tel. 050 - 3024536
Fax 050 - 3024693

e Elekt ra
eGas
• Water
ecv
eZink
e Dakbedekking

U
Installatiebedrijf
Thesinge V.O.f.I

I

I
I

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

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
'NWW.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 ·5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL

IiIJDA:"_ .....1iiJ1!I
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Hoofdweg 64
9627 PE Helium

Telefoon (0598) 431135

• ONTWERP . AANLEG
• ONDERHOUD

• (SIER)BESTRATING

Te koop:
• In 1 koop voor € 15,- : Voor
inkjetprinter set van 4 nielNJe ori
ginele Canon cartridges BCI-3 e,
voor (onder meer) Canon i550;
i850;i6500;S400/S450; S500;
S600; 84500; S63OO; BJC-3000;
BJC-6000, etc. Winkelwaarde ca
€ 40,-.
Mèt Canon i550 printer waarvan
kop vervangenmoet worden,waar
in ook nog 4 bruikbare aangebro
ken cartridges.
Tebevragen bijLJ Knol ; L van der
Veenstraat 2, te Garmerwolde. Tel
050-541 11 49
Verloren:
• Door een nu heel verdrietig
jongetje, op 10 januari verloren,
tussen de Lageweg en de Noor
dijkerweg: een blalNJ/metallic Nin
tendo gameboy advanced. Er zat
nog een rood-gekleurd spelletje
in: Pokemon Ruby. Wil de vinder
contact opnemen met 050
5415411?
Verloren:
• Een gouden armband (scha
kelketting) in denacht vanOud en
NielNJ; bij het vuur, in De Leeuw,
of ergens daartussen. Tel. 050
54150 40
Gevonden:
• In degymzaal van Garmerwol
de: een damesring. Inlichtingen:
H. Vliem. Dorpsweg 65, tel
0505416341
Te koop:
• Zelfgemaakte pruimen- enkor
noeljejam . Verbree WF Hilde
brandstr 1 Garmerwolde, tel 050
541 51 09.

Stoomfluitje

I
HOVENIERS- &

BESTRATINGSBEDRIJF

H.W. Mollema
I
I

Geef een a1crut cccecc 
orig inee l en pel'Soo l'lljjl:.!

Gerard Kingma
reis- en nctuurf ot ografie

't Croni r gcr l andscha p o p z·., mooist

Na een sportieve strijd heeft het
jaar 2006 de volgende eindstand
opgeleverd:
1 Jan van der Molen .45435
2 Jannes Ramaker 43897
3 Delta van der Molen..43583
4 Kees Wierenga .43494
5 Riëtte van der Molen. 43026
6 Henk Vliem 40879
7 Albert van Bruggen 37517
8 Jo Reinders 36721
9 Peter van Veelen 35607

10 Bert Buringa 31 500
11 Wilma lammeling 28019
12 Ton Bouchier 17168
13 Elleke van der Molen .13484
14 Joke Vliem 8471

Bezoe~ de ~siI& WOOf' he t loofde
neu .....sover woesnocs en exccaaes

- icve- unc ct s . 9797 Pl Theslnge
wwwki gmo.nu

g eror d iHngmo.ru
0503023813

De volgende keer is op dinsdag
13 februari, aanvang 20.00 uur.
Er kunnen nog meer bij!

Alle deelnemers gingen met een
winters vleespakket naarhuis. Voor
Jan van der Molen, de kaankam
pioen 2006,was er- naast de forse
rollade . een prachtige beker!

Het nieuwe jaar is alweer begon
nen. Op de klaverjasavond in ja
nuari kwamen de volgende win
naars uit de bus:
1 Joke Vliem 5286
2 Riëtte van der Molen 5025
3 Kees Wierenga 4788
4 Henk Vliem 4727

Kaartkampioen

"De Soos"

9Tû;Yianle'fC~

t$öR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

Voor meer inlormatie:
Yvonne Elmendorp
Vaargeul 50 050- 5413281
www.yvonneelmendorp.nl
Maria Bleeker
Golfslag 44
050- 5420420
mariableeker@lreeler.nl
Symone Ottevangers
Sloep 37
050- 5424948
www.symoneoltevangers.nl

Zin in een extraatje voor de huid?
U bent welkom!

Cadeautje
Voor de lezers van de G&T heb
ben zij een extraatje: In de maan
den januari, februari en maart krijgt
u bij een behandeling van60of90
minuten een cadeautje!
U kunt kiezen uit:
• Wimpers ol wenkbrauwen ver
ven
• Een verstevigend oogmasker
• Een ampul met extra verzor
gende werkstoffen voor het ge
zicht
• Een handmasker voor extra
zachte handen
• Harsen van bovenlip

verzorgen van handen en nagels
tot het harsen van benen ol ge·
zicht. Ook zijn zij experts op het
gebied van make-up en kleurad
viezen.

V.l.n.r. Maria Bleeker, Symone
Ottevangers en Yvonne Elmen
dorp.

Anbos: in deskundige handen
De bij de Anbos aangesloten
schoonheidsspecialisten zijnrecht
matig gevestigd en in het bezit
van het diploma schoonheidsver
zorging. En dat is een veilig ge
voel want INJ huid is kwetsbaar en
vraagt om een vakbekwame ver
zorging . Bij de gediplomeerde
schoonheidsspecialist heeft u de
garantie dat u in deskundige han
den bent.

Worqsllops
KIHd4rlllilstl#s
Bto#H/IN" q
R014ww" q

Voor bedrijvenenparticulieren

Luddestraal 11
9797 PM Thesinge
Tel.: 050-3021984

labloem@helnet.nl
www.labloem.nl

Vakvrouwen in Lewenborg
Maria Bleeker, Yvonne Elmendorp
en Symone Ottevangers zijn An
bos schoonheidsspecialistes. Ge
vestigd in de wijk Lewenborg heb
ben deze drievakvrouwen elk hun
eigen salon, met eigen specialisa
ties.
U kunt bij hen terecht voor een
gezicht- ol lichaamsbehandeling,
voor huidproblemen ol gewoon
om te ontspannen.
Er zijn tal van mogelijkheden: van
wimpers ol wenkbrauwen verven
tot het aanbrengen van een na
tuurlijke (bruids)make-up: van het

la Bëoes«
B eOtlllfOHAttll lu

U wilt INJ huid zo lang mogelijk
stralend houden. Want een goed
verzorgde huid geeft een goed
gevoel. Dus u bent op zoek naar
debeste verzorgingdie bij uenuw
huid past. Laat u eens adviseren
door de expert op dit gebied, de
Anbos schoonheidsspecialist. Die
'leest' de huid als geen ander en
heeft antwoorden op vragen ol
dingen die u nog niet wist. Iemand
die weet welke soort producten
goed zijn voor de dagelijkse ver
zorging, en met welke behande
lingen en technieken de huid ge
woon mooi blijft.

Mooie huid
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WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenendrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

HAARSTUDIO

. I/ r ..-J r
, .I), './;1~~ /i;;...-

TEN BOER

JPC OM
WMl'lJTEllS

REPA.ATIE
UPGllADE5
NIEUWE P.'.'5
ADVIEZEN
PROBLEMëN 4 HVIJ'

t>OIlPSWES 59
SARMEIlWOUli'
0505490n~

INF Q§J!'COM.Nb
WWW .J1.COM.NLCAIEi"

CAIEi"
voor cadeaus

huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboe ken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Luddc str aat 6
lJ7<J71) ft,'1'I'h cs ingc

T (uSO) ;l02131?
F «(ISO)3(12 1 1~2

i\1 ol15 1S:\3772

financiéle
administratie

&
laarvcrslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasûng

U w ad res ,,'OOr :

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

VAATSTRA
dakbedekkingen B. V.

Installatietechniek
VAATSTRA B.V. terk in senioren fauteuils

centrale t erwarming

~::: ooste rseweg t br::. 9785 ADz utdwolde Gr.
••:- TrI. (050) 30 12 8 J2

wwwvaa tst ra.nl
vaaIst ra(r! vaatstra.a1

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Bij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

1 IA·SLAGTE
WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383
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De "geheime" tuin van het Noorden
De "geheime" tuin van het Noorden? Waar ligt die, vraagt u zich misschien af? Wel, u woont er midden in! U, als inwoner van
Garmerwolde, Thesinge en omstreken woont immers aan of vlak bij het Damsterdiep. En het landschap rondom het Damsterdiep vormt
die geheime tuin. In 2004 werd, bij de afsluiting van het project "Identiteitsvisie Damsterdiep" een fotoboekwerkje uitgegeven met
de titel "de geheime tuin van het Noorden". En die titel lijkt mij heel terecht. Is die tuin al af? Nee, zeker niet. Wel in grote lijnen. Maar
er valt nog heel wat te verbeteren.

De geheime tuin van het Noorden. (Foto: WofterKarsijns)

Onlangs maakte Jan Havenga mij
attent op de komende ontwikke
lingen rond het gebied langs het
Damsterdiep. Jan is samen met
een paar vrienden bezig een zo
genaamd "platform van belang
hebbenden"op te richten. Dat plat
form moet de kennis en ervaring
van de betrokken bewoners van
deze streek gaan inbrengen bij de
diverse projecten die op stapet
staan. Projecten voor verbetering
van met name de recreatieve
mogelijkheden indeze regio.Want
dat aspect, verbetering van de
recreatieve mogelijkheden komt
als aandachtspunt nummer één
in die Identiteitsvisie Damsterdiep
naar voren. Inmiddels zijn een
aantal Ideeën geconcretiseerd in
nauw omschreven projecten. Mo
menteel wordt uitgezocht hoe één
en ander gefinancierd moet wor
den. Daarvoor zijn talloze potjes:
niet alleen Europese, landelijke,
provinciale en gemeentelijke pot
jes maar ook geldbronnen vanuit
instanties zoals het Waterschap,
banken enzovoort. Als alle plan
nen die er zijn om deze geheime
tuin te verfraaien en te ontsluiten
ook maar voor dehelft door zullen
gaan dan zal het er over tien jaar
hier in de omgeving heel anders
uitzien. En het zal hier dan nog
veel plezieriger wonen zijn.

Wat staat er zoaf op stapel
Daarvoor moet u eerst even bij
gaande kaart bekijken. Op deze
kaart van Jan Havenga staat zwart
omlijnd "de geheime tuin" aange
geven. Met dikke pijlen is tevens
aangegeven wat er ontbreekt als
je deze streekvanuit het gezichts
punt van de gemiddelde recreant
bekijkt. Om er enkele te noemen:
• deStadsweg, aleeuwenoud de
verbinding tussen Groningen en
Oost-Friesland, bestaat nog maar
bij stukjes en beetjes;
• een vaarverbinding tussen het
Schildmeer en het Damsterdiep
bij Appingedam ontbreekt;
• een Informatiepunt waar voor
lichting te krijgen is over alle be
zienswaardigheden en cultuurhis
torische aspecten van de regio
ontbreekt ;
• en deregio moetaan de recre
anten ook 's avonds iets te bieden
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hebben. Er moeten dus de nodige
activiteiten georganiseerd wor
den. Kortom, er is nog veel te
verbeteren.

Een goed leesbaar overzicht vindt
u in het vorig jaar opgestelde Re
gioprogramma Noord Groningen
2005/2006, onder het hoofdstuk
Uitvoering Identiteitsvisie Dam
sterdiep. Het hoofdstuk begint al
dus: "In Noord-Groningen ligt wel
licht een van de meest markante,
en tevens een van de minst be
kende gebieden van Nederland:
het landschap rond het Damster
diep, het water dat van oudsher
de verbinding vormt tussen de
stad Groningen en Delfzijl aan de
Eemsmonding. Wie nu langs het
diep gaat, vindt nog de sporen
van een rijk verleden, maar kan
zich nauwelijks meer voorstellen
dat dit gebied tot medio negen
tiende eeuw totdemeest dynami
sche gebieden van het land be
hoorde. Het is een welhaast ver
stild landschap, met overblijfselen
uit vrijwel alle perioden. Het land
schap van het Damsterdiep toont,
voor wie daar oog voor heeft, haar
ontwikkelingsgeschiedenis .Het
Damsterdiep is daarmee niet al
leen een van de minst bekende
landschappen van het noorden,
maar ook een van de meest aan
trekkelijke. Dit maakt het Dam
sterdiep tot "de geheime tuin van
het Noorden". De Provincie Gro
ningen heeft, samen met de ge
meenten Delfzijl, Appingedam,
Loppersum, Ten Boer en Gronin-

gen en het waterschap Noorder
zijivest een Identiteitsvisie Dam
sterdiep opgesteld. Hiermee wil
len we mensen bewust maken
van de bijzondere kwaliteiten
waarover het gebied beschikt. Het
Damsterdiep moet weer als een
samenhangende gebiedseenheid
op de kaart worden gezet". Ver
derop in dit rapport worden een
tiental projecten genoemd. Onder
andere:
• De Stadsweg, een eeuwenou
de handelsroute van Groningen
naar Duitsland en de Baltische
Staten, wordt opnieuw opdekaart
gezet. Op het spoor van deze
oude weg wordt een lange-af
standroute voor fietsers en wan
delaars ontwikkeld;
• Stimuleren (recreatieve) ont
wikkeling knooppunt Garmerwol
de. Garmerwolde krijgt daartoe
een recreatieve, educatieve en
culturele functie;
• In Winneweer komen de twee
gezichten van het Damsterdiep
samen. Dit dorp ligt namelijk op de
overgang van het lineaire naar
het arcadische traject van het
Damsterdiep. Daarbij kruisen Fi
vel en Damsterdiep elkaar nabij
Winneweer. Het knooppunt dat
hier ontwikkeldwordt, kan de func
tie krijgen van startpunt of over
stappunt voor een tocht langs de
Stadsweg, langs het kronkelende
deel van het Damsterdiep of langs
de Fivel;
• Vaarcircuit Om de Noord. Om
onze provincie aantrekkelijk te
maken voor depleziervaart, wordt

momenteel hard gewerkt aan de
voltooiing van regionale vaarrou
tes. De vaarroute "Om de Noord"
verbindt het Lauwersmeer met het
Damsterdiepvaarcircuit ;
• Het Damsterdiepgebied heeft
uitstekende mogeli jkheden om
recreanten en toeristen te trek
ken. Belangrijke vereiste daarbij
is wel dat het gebied als geheel
gepromoot wordt. De Stichting
"Kronkels door Fivelingo" heeft,
om mensen naar het gebied te
trekken, een jaarkalender met een
culturele manifestatie en een es
tafette van kleine initiatieven ont
wikkeld.
Kortom, er staat de komende ja
ren veel te gebeuren.

Voor dit moment wil ik het hier bij
laten. De G&T zal u natuurlijk op
de hoogte houden zodra er inte
ressante nieuwe ontwikkelingen
te vermelden zijn.
Opmerking: die lezers die meer
achtergrondinformatie willen, kijk
eens op de internet site van de
Provincie Groningen en die van
de EDR (Eems Dollard Regio)

HenkVliem

Kopje onder
Garmerwolde.
Nieuwjaarsdag.
Guur weer.
Koud.

Maar toch . . . . . ze waren er, die
stoere jongens en meiden. Drie
ëntwintig dorpsbewoners gingen
kopje onder in de poffertlrom.
Waar tref jetegenwoordig nog zo'n
eensgezindheid.
Een hartstikke leuk initiatief van
de feestweekcommissie, deze
nieuwjaarsduik. En dat zoiets alom
gewaardeerd wordt bleek wel uit
de grote foto's die in de regionale
pers verschenen. Ik ben benieuwd
wat STIBEPOF dit jaar nog meer
voor Garmerwolde in petto heeft.
Of kun je indit verband misschien
beter spreken over "in de poffert
trom heeft".

Henk Vliem



SOLITAIRE &GUIKEMA COIFFURES - Ten Boer

Valckestraat la - Tel. 3021785· Ten Boer

Eetcafé-taria

lvfCLf"tuw
lvf~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050. 5416272
wwwromannco.nl

..I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

..IPensionstalling

..I TevensIerdekking:
de bewezen NRPS-rijpaardhengst
Romanticaen deuniekgoudgele
ponyhengst (fA8m)
RomanticPopcorn v. Romantica

cSe l"l ijk t-IOl.-á
M e....beIW\CI ke"ij

Gespecialiseerd in
boekenkastenentafels

Restauratie van Antiekemeubels.

Bezoekopma,lImvr.na(tel.) afspraak
zaterdagsbentude geheledag welkom

Dorpsweg 58•9798 PG G.rmerwolde
T (050)5494580 . F (050) 5494579

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en part iculier
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkosten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon 050" 3024833
B.g,g. 050 . 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06 .. 51581046

Prunusstraat 51
wijk: Setwerd

Telefoon (OSO) 5..1 8.. 68
Ambulant (050) 5736989

Pedicuren

Voetreflexmassage

Zonnebank

H. Westerstraa! 18 Ten Boer (OSO) 3021227

Bijons staan A~'kt't!:~S
kwaliteit en service I -~~ól

bovenaan • ..~

VAN81een'8 f)~KKI:QJJ -

Voor vakkundigebehandeling
van uw huisdier.

Behandeling volgensafspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwalde

.r 050·5421615

~.~...\MSTU.D.tO

- ~
TOMMY

•

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N•••r ••••t ....U

Lageweg22Garmerwolde
(050) 54215 35

zoals: Stoa/onderhoud.
Maaikorven, KJepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleulkouter bemesten.

RITSEMA
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 n ieuwste generat ies glazen _ superlicht en ultrad un

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contact lenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenb orq
Kajui t 281 - 9733 CV Groninqen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Foto van de maand
Het vraagt wat van je doorzettingsvermogen, maar de echte bikkels faten zich niet afschrikken door een
beelje koud water. (Foto: Henk Remerie)

Redactie
Folograaf Garmerwolde:
Henk Remerie050-5419630
Folograaf Theslnge:
Woter Karsijns050-302 2071
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26. 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree LUiken
Luddestraat 3 -050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg3
9798TEGarmerwolde -050-541 1019
RabobankBedum·Delizijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 13,55p.j.
Bij automatischeincasso€ 10,70p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Pri jsper krant € 1.50
Hoofdartikel op Internel:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 13 februa
ri vóór 18.00 uur.

Agenda
Vanaf woensdag 17 januari
Dorpshuis "De Leeuw" Garmer
wolde; 19.30 tot 20.30 uur: Af
slanken in groepsverband. Indeze
cursus leert u op een gezonde
manier uw gewicht te verminde
ren en beheersen. Cursusleidster:
Bernadette van Kesteren.
zaterdag 27 januari
Dorpshuis "De Leeuw· Garmer
wolde; 19.00 uur: Eetclub 'Jammie'
Oosteuropees wintermenu
Informatie: Mieke Welling - van der
Linden, telefoon: 050-5491041.
Reserveren noodzakelijk.
Zondagmiddag 28 januari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
Gronings Kamerorkest Clemens
Schröner speelt werken van Toe
bosch, Satie, Mozart. Dirigent is
Harko Smit. Na de pauze hoort u
het Incanto Trio, bestaande uitJea
net Schuring, sopraan, Frits Vug
teveen. tenor en Helen Tirns, pia
no. Deze verzorgen een program
ma met liederen van o.m. Brahms,
Schubert, Schumann, Dvorak en
Debussy. Toegang € 8,..
Woensdag 31 januari
Dorpshuis "De Leeuw" Garmer
wolde; 20.00 uur: Lezing over het
boerderijenboek Gemeente Ten
Boer en Overschild. (Landbouw
ver.) Belangstellenden zijn van
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harte welkom; hoe meer zielen
hoe meer vreugd.
Vrijdag 2 februari
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur:
toneelvereniging "Toveroos"
brengt hel blijspel "Meneer de
ballon", geschreven door Herman
van der A. Toegang € 4,00 p.p.;
alle 50-plussers zijn van harte
welkom. (ANBO)
zaterdag 3, 10 en 17 februari
Café Molenzicht Thesinge; VIOD
speelt?het blijspel "Wat 'n mies
terd". Kaarten verkrijgbaar bijRoe
lie Dijkema en Welly Boer.
Vrijdag 2 en zaterdag 3 februari
RommelmarktUe) bij Verbree, WF
Hildebrandstr 1 Garmerwolde, tel
050541 51 09 (vervolgens op af
spraak, zolang de voorraad
strekt).
zaterdag 3 februari
Dorpshuis "De Leeuw" Garmer
wolde: 21.30 uur: Swinging Gar
merwoldeorganiseert een muziek
avond met ScratchWood.
Zondag 11 februari
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert. Het blokfluitkwartet
Ensemble Mikado o.l.v. Paul van
der Voort. meI Zoete en Zotle
Klanken. Entree € 3,50 (CJP/65t
€ 2,50), kinderen tot 12 jaar gra
tis.
Woensdag 14 februari
Dorpshuis "De Leeuw· Garmer
wolde; 19.45 uur: Jaarvergade
ring en lezingover diabetes (NBvP

Vrouwen van Nu).
Donderdag 22 februari
Kerkhörn Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Voor iedereen
die van gezelligheid houdt, zowel
mannen als vrouwen.
zaterdag 3 maart
Cafe "t Jopje" Thesinge; 21.00
uur: Des Fais Do Do. Louisiana &
cajun folk, dat is de muziek die
Des Fais Do Do uit Twente deze
avond ten gehore brengt. Toe
gang : € 10.-.

Protestantse gemeente
Zondag 4 februari
11.00 uur in Thesinge
ds. Meijer uit Sauwerd

Zondag 11 februari
10.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond

Zondag 18 februari
doopdienst Rik Holtman
9.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen

Zondag 25 februari
1e zondag 40-dagentijd
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Hiemstra uit Groningen

Wist Udat:
• Veearts Pastoor uit Ten Boer
zijn stofjas aan de wilgen heeft
gehangen?
• Dat hij dat heeft gedaan op 15
december met een zeer druk be
zochte afscheidsreceptie in Ap
pingedam?
• En dat de boerenenveloppe
met euro's gespendeerdwordt aan
een fiets voor vlm Pastoor (of zal
het een tandem/mountain-bike
worden)?
• Aan Marieke de Groot uit Gar
merwolde, onlangs de Ivonne van
de Ven prijs 2006 is uitgereikt?
• Zij die prijs kreeg samen met
haar collega Jos de Keijser, voor.
hunonderzoek naar derisico'svoor
de nabestaanden van mensen die
zelfmoord hebben gepleegd?
• De jury vooral onder de indruk
was over de manier waarop zij
hun onderzoekresultaten hebben
neergelegd in een erg goed lees
baar boek en in een praktisch toe
pasbaar implementatieproject?
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