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Vol vertrouwen laat dokter Friezema zijn patiënten over aan zijn opvolgers

"Maar ik weet ze te wonen"
Ten tijde van dokter Friezema's eerste interview met de G&T Express in maart 1976 namen patiënten wel eens een gerookte makreel
voor hem mee naar hetspreekuur. Dat mocht ookwel, want hij was dag in dag uit 24 uur bereikbaar en had maar eens in dedrieweken
een vrij weekend. "De jaren zijn omgevlogen", zegt mevrouw Friezema. En wat is er veel veranderd, zowel in de dorpen als in de
dokterspraktijk die ruim 32 jaar door het echtpaar Friezema werd bestierd. "Wat altijd bleef, waren de aardige mensen."

Woon je ergens al 32 jaar en heb
je de ruimte, dan verzamel je wal.
Daarin vormt de famil ie Friezema
geen uitzonderlng. AI weken is de
familie bezig om de spullen te sor
teren die opzolder staan opgesla
gen. Wat gaat mee? Kan dit weg?
Wat geven \Ne mee aan de kinde
ren? Alledaagse kwesties voor
aanstaande j:1ensionada's die het
huis gaan verlaten waarin ze ja
renlang hun'leven leefden. 'Ech
ter, hun vertrek uit Garmerwolde
wordt dooTClokter Friezema en
zijn vrouw allerminst als alledaags
beleefd. Hetvalt ze niet mee om
afscheid te nemen van hun plek,
de praktijk, en de 2450 patiënten
die ze vrijwel allemaal bij naam
kennen. Als de overdracht van de
praktijk en ~e verhuizing achter
de rug zijn, gaan ze lezen, reizen,
en genieten nu het nog kan.

uitslàpen
er de routine van

om achfuur preekuur, twaalf uur
lunchen,.'s middags de visites en
weer §preekuur. Om vijf uur ging
de boel dicht; maar daarna waren
er altijd nog;,klussen, de admini·
stratie en natuurlijk de diensten.
"Ja, het wordfwennen," zegt Frie
zema, "maar iK: ga eerst vier maan
den uitslapen. Nu ja, niet echt
natuurlijk; maar dat las ik vandaag
in de kranl. Iemand zei dat nadat
die gestopt was .met werken. Ik
kan het me~helemaal voorstellen.
De overnamuan de praktijk is
een hele °onderneming. Het duurt

even; voordat je een geschikte
opvolger hebt gevonden en alle
onderhandelingen rond zijn, ben
je zo een paar maanden verder.
In gedachten ben je al langer be
zig met weggaan; patiënten gaan
informeren hoe lang je nog van
plan bent te blijven, je praat met
collega's die al zijn gestopt en we
moesten natuurlijk ook op zoek
naar een ander huis. Het beheerst
lange tijd je leven en het vergt een
hoop denkwerk. Ik ben best moe
van het piekeren over allerlei kwes
ties die met de overname te ma
ken hebben." Het mag duidelijk
zijn dat dokter Friezema nietover
één nacht ijs is gega,!n. Nu de
patiënten zijn geïnformeerd en de
afscheidsreceptie is gepland, is er
geen weg meer terug.
Je zou bijna wensen dat je op 31
augustus aanstaande 's ochtends
wakker wordt en overdekt bent
met gifgroene huiduitslag: die 's
middags om even voor vijf uur
door dokter Friezema wordt geïn·
specteerd. Dan ben je namelijk
echt de allerlaatste patiënt dieFrie
zema's spreekkamer betreedt. Na
het consult ga je nog één keer
langs het loketje. Door mevrouw
Friezema krijg je een tubetje zalf
aangereikt. Met haar vriendelijke
glimlach wenst ze je een hele fijne
avond.

Producten uit de tuin ....
Op 31 augustus om vijf uur gaat
ook mevrouw Friezema met pen
sioen. "Hier ken jeiedereen. Waar



Dr. Friezema, portret van. (Foto: Henk Remerie)

ik ook ga, ik word door iedereen
gegroet. Ik ben benieuwd hoe dat
zal zijn in Zuidlaren ; daar loop ik
straks anoniem een winkel bin
nen. Ik ga de contacten met pa
tiënten zeer zeker missen. We
hebben hier zulke mooie dingen
beleefd, de mensen zijn altijd zo
aardig voor ons geweest. Soms
kregen we van patiënten iets uit
hun tuin, zeker in de tijd dat veel
mensen nog een groentetuin had
den. Dan lag er zomaar weer een
krop sla op het aanrecht, of er
stond een doos aardbeien of eie
ren in de hal. Scmmige mensen
lieten een zakje aardappelen of
doos pruimen altijd op dezelfde
plek achter. Aan deplaats waar ik
het in de praktijk aantrof, herken
de ik de gevers. Ik heb dat altijd
heel bijzonder gevonden. Het eni·
ge wat ik niet zal missen is de
administratie", lacht mevrouw Frie
zema.

Publiek figuur
De familieheeft een huis gekocht
in Zuidlaren en dus niet in Steen
wijk, zoals Friezema op zekere
dag via een patiënt ter ore kwam.
"Weliswaar heeft mijn vrouw fami
lie in die regio, maar we blijven
liever dichtbij Groningen. Op za
terdag gaan we graag op de fiets
even naar de markt. Die afstand
wordt straks verdubbeld. Ach, ik
heb daar dan ook alle tijd voor",
mijmert Friezema hardop.
Ze verdwijnen dus letterlijk uit
beeld in Garmerwolde en omge
ving. Dit lijkt een bewuste keus.
"Als huisarts op het platteland ben
je een publieke figuur, of je wilt of
niet. Vroeger, toen de kinderen
hier op school zaten, gingen we
natuurlijk kijken als ze een uitvoe
ring of iets dergelijks hadden. Dan
zat je daar als ouders en dat was
duidelijk. Maar ik heb altijd ge·
dacht dat het onverstandig zou
zijn om in het bestuur van een
vereniging te zitten of feest te vie
ren in het dorpshuis. Als huisarts
weet je veel van de mensen; en
meer van hen dan zij van jou ooit
te weten zullen komen. Dat zou
voor beide partijen onhandig zijn.
Bovendien is het prettig om in je
vrijetijd helemaal los te zijn van je
werk."

Gewoon door de achterdeur
Dokter Friezema mag dan een
publieke figuur zijn, hij stond liefst
dichtbij zijn patiënten. "Wat na
tuurlijk helpt is dat ik Gronings
spreek en vaak nam ik het voor
touw. Dan zei ik: Hou is t, dikke
bainen, poestig? en dan reageer
den mensen met: 0 , dokter ken
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ook ja boers! Dat gaf nabijheid en
dat vind ikmooi. Ikkwam bijvisites
ook liever gewoon door deachter
deur. Mensen denken dat dedok
ter door de voordeur moet. Niks
daarvan, ik heb in de loop der
jaren precies geleerd hoe ik bijde
mensen binnen moest komen. Als
bij wijze van spreken het keuken
gordijntje nog dicht zat. wist ik dat
ik drie keer op het raam moest
tikken en de zijdeur moest ne
men, want dan lag mijn patiënt
nog op bed voor zijn middagdut
je."

Verdwijning apotheek
Na zu lke verhalen lijkt detijd stil te
staan, maar de werkelijkheid is
dat straks de nieuwe huisartsen
Dirk Rezelman en Leovan Beuke·
ring de praktijk zullen runnen. De
apotheek gaat verdwijnen en dat
is het gevolg van maatregelen van
de overheid om het aantal apo
theekhoudende huisartsen te ver
minderen.
Het komt er opneer dat alsereen
apotheek in de buurt van de huis
artspraktijk is, patiënten daar (of
eventueel van een andere apo
theek) hun medicijnen moeten
afnemen . De regel wordt van
kracht op het moment dat een
apotheekhoudende hutsartsprak
tijk overgaat naar een opvolger.
Eigenlijk is alleen voor patiënten
uit Garmerwolde een andere apo
theek dichtbij. Voor patiënten in
de overige dorpen is de apotheek
in Lewenborg net zo ver, zo niet
verder weg dan de praktijk in Gar
merwalde.
Desondanks gaan de nieuwe huis
artsen de apotheek niet langer
voortzetten. Het blijft echter mo
gelijk om medicijnen, geleverd
door de apotheek in Lewenborg,
bij de praktijk in Garmerwolde af
te halen. Patiënten die minder
mobiel zijn, kunnen de medicijnen
laten bezorgen.

Uit de tijd
In feite verandert er voor de pa
tiënten dus niet echt veel , maar
Friezema verwacht dat de praktijk
op korte termijn zal gaan moder
niseren. "Zoals wij het gedaan
hebben, is nog heel traditioneel
en inmiddels eigenlijk ook een
beetje ouderwets. Mijn vrouwen
de assistente deden de apotheek
en beantwoordden de telefoon,
en ik deed vrijwel alle patiëntge
bonden taken zelf. Dat raakt
steeds meer uit de tijd." Doordat
de praktijk straks door twee huis
artsen wordt gerund, zijn veran
deringen in de manier waarop al
les is georganiseerd onvermijde
lijk. Het huis met de inpandige
praktijk is in 1864 gebouwd en in
die tijd werden andere eisen ge
steld aan debereikbaarheid en de
ruimtes waar werd gewerkt. "Ik
verwacht dat de praktijk op korte
termijn zal worden verbouwd", al
dus Friezema.

Receptie
Op zaterdagmiddag 15 septem
ber tussen 15.00 en 19.00 uur is
deafscheidsreceptie in DeLeeuw.
"Ik heb geen flauw idee wat ik hier
van moet verwachten. Ik ben na
gegaan hoe mijn voorganger Van
derWerft ditheelt aangepakt.Maar
ja, zijn afscheid is inmiddels ook
alweer een hele tijd geleden. De
mensen hebben er tegenwoordig
misschien minder belang bij, ik
weet het echt niet."Mevrouw Frie
zema: "Wij hebben in elk geval
behoefte om opdeze manier onze
tijd in Garmerwolde af te sluiten.
We willen de mensen laten zien
datwe dankbaar zijn voor deprach
tige jaren die we hier hebben be
leefd." Friezema knikt. "Ja, zo is
het precies."
Tegelijkertijd kunnen patiënten op
15 september kennismaken met
de nieuwe huisartsen. Friezema
heeft veel vertrouwen in zijn op-

volgers. "Het zijn zeer gemotiveer
de mensen en ze hebben er echt
zin in. Natuurlijk zal het tijdkosten
om te wennen; niet alleen voor de
patiënten, maar voor hen ook na
tuurlijk. Mijn vrouwen ikhopen dat
iedereen ze de kans gunt om te
laten zien datzij ons volle verfrou
wen waard zijn."

Tot slot: heeft dokter Friezema
nog goede raad voor zijn opval·
gers?
"Zeker. Ik heb ze op het hart ge
drukt om patiënten die ik altijd
thuis opzocht te blijven bezoeken.
Dat is zo gegroeid, het is belanq
rijk en de mensen zijn er aan ge
hecht geraakt. Maar ik geloof dat
ik me daar geen zorgen over hoef
te maken, ik merk dat mijn opvol
gers hier de meerwaarde van in
zien. Zij hebben niet voor niets
voor een praktijk zoalsdeze geko
zen."
Voorlopig blijft alles dus min of
meer bij het oude, maar na 31
augustus komt er definitief een
andere dokter -waarschijnlijk via
de achterdeur- binnen en trelfen
de patiënten andere gezichten in
de spreekkamer. Friezema: "En
die zitten op een andere bureau
stoel, want die van mij neem ik
mee, ha ha ha."

MariekedeGroot

Rudy gáát
er voor...
Op zondag 16 september a.s.
loopt Rudy Bremer (bijna 71),
de Groningen Stad Mara
thon. Wie hem (uitgeput) wil
zien aankomen, dient tussen
half drie en kwart voor drie 's
middags aanwezig te zijn bij
de finish op de Vismarkt te
Groningen.
Sponsoring is welkom (sug
gestie: € 10,- of een veel
voud daarvan voor het uitlo·
pen van de hele marathon, €
5,- of een veelvoud voor de
halve).
Opgave bij Rudy:
rudymuziek@hetnet.nl
of 050 302 3735.
Het gelddient teworden over
gemaakt naar rekeningnum·
mer 3674.59.11 6 t.n.v. Stich
ting Dorpshuis Thesinge (be
lastingaftrekbare gift!).



De nieuwe huisartsen
Als je de namen Leo van Beukering en Dirk Rezelman intypt in
google (een zoekprogramma waarmee je via internet informatie
kunt opzoeken) rollen de nieuwe huisartsen al snel over het
computerscherm. Zij worden diverse keren genoemd in het kader
van de stichting De Evenaar, die door hen samen met twee
anderen in 2004 werd opgericht en waarvan Rezelman voorzitter
is. De stichting heeft tot doel duurzame verbeteringen op het
gebied van gezondheidszorg in het Afrikaanse land Gambia te
realiseren. Daarom verblijven de beide huisartsen soms enkele
weken of maanden in Gambia. Behalve met de gezondheid van
mensen in ontwikkelingslanden houden zij zich binnenkort ook
bezig met de gezondheid van veel bewoners van Garmerwolde en
de omliggende dorpen. Vanaf 1 september 2007 volgen ze dokter
Friezema op die met pensioen gaat.

Susan desmidt

Marieke de Groot

nieuwkomers kennismaken. Om
in de stemming te komen hebben
Rezelman en Van Beukering alle
bei een setje feestweekloten ge
kocht. Hen wordt veel geluk ge
wenst, zowel met de trekking als
met de praktijk!

Op vrijdag' 13 juli j.1. overleed Lily van Tilborg in haar eigen
huisje aan de Molenweg 9a in Thesinge.
Uly was een opvallende verschijning in Thesinge, zeker in de
zestiger jaren toen zij zich als eerste gekleurde buitenlandse
in Thesinge vestigde, samen met haar man Cor.
De laatste jaren was haar lange, maar immer volle haardos
grijs en droeg zij het in een vlecht. Het lopen werd wat
moeilijker, maar zij wandelde toch haast elke woensdagmid
dag naar Ons Trefpunt voor de (ouderen)soos.
Lily was een sociaal mens, dat blijkt wel uit alle contacten die
ze in Thesinge had.
Ze paste op diverse kinderen uit het dorp en zag ze opgroeien.
Ze bleef ook belangstelling voor hen houden en genoot ervan
als ze op bezoek kwamen.
Alseriets tedoenwasinThesinge, was Lilyervaak bij enwas
ze -zelfs op haar leeftijd1- één van de laatsten die naar huis
ging. Ook een dansje maken na de toneelvoorstelling vond ze
prachtig.
Wie van haarkookkunst heeft genoten, boft! Heerlijke Indone
sische gerechten kon ze maken en ze deed dit diverse malen,
in Molenzicht, in t Jopje en voor bekenden.
Maar ze hield ook van de Hollandse pot!
Lily hoorde bij Thesinge, waar ze een heel eigen plek had, en
Thesinge bij Lily.
We zullen haar missen, met een praatje op straat, een kaartje
leggen, sigaretje roken, boodschappen doen, bij de soos, op
de toneelavonden.....
Het is mooi dat ze gelukkig gestorven is, in haar eigen huis,
met een glimlach op haargezicht en nogvol plannen en mooie
gedachten...

In memoriam Lily van Tilborg

De nieuwe huisartsen, Leo van Beukering en Dirk Rezelman, kiezen
bewust voor een praktijk op het platteland. "Dat is gewoon leuker. "
(Foto: Henk Remerie)

ben een volleyballer", bezweert
Rezelman. Van Beukering: "Ik ben
niet zo'n voetballer." Geen GEO
dus voor de huisartsen, zoveel is
duidelijk.
Op zaterdag 15 september van
15.00 tot 19.00 uur kan iedereen
op de afscheidsreceptie van de
familie Friezema alvast met de

"Geen hightech aluminium stoel
tjes met gaatjes, dat past hier
niet", zegt Rezelman.
Rezelman vertelt gedreven over
de activi teiten van stichting De
Evenaar in Afrika, waar hij voorlo
pig mee door zal gaan. Veel daar
van gebeurt vanuit Nederland. "Ik
werk bijvoorbeeld aan een onder
zoek naar de behandeling van
malaria, daarvoor hoef je niet per
se naar Afrika. Maar ook nu we
samen de praktijk doen zal een
van ons tweeën af en toe naar
Gambia afreizen voor een paar
weken."

Voetballen bij GEO?
Toen dokter Friezema aantrad
nam hij zich voor om bij GEO te
gaan voetballen. Hoe zit dat met
Rezelman en Van Beukering? "Ik

Hoe werkt het straks, twee huis
artsen en één praktijk?
Rezelman: "Eénvan ons is 's och
tends in de praktijk, de ander 's
middags. Patiënten staan bij de
praktijk ingeschreven, en dus niet
bij Leo of bij mij. Dat betekent dat
ze in principe met ons allebei te
maken kunnen krijgen. Patiënten
die ernstig ziek zijn, of die vaak
een beroep op ons doen gaan we
verdelen , zodat mensen niet
steeds met een ander te maken
krijgen. Natuurlijk houden we re
kening met eventuele voorkeuren
van patiënten. Die zullen er vast
wel zijn. want we zijn nogal ver
schillend, maar we vullen elkaar
perfect aan." Rezelman en Van
Beukering zullen elkaar gaan ver
vangen, tenzij ze allebei een vrij
weekend hebben of als één van
de twee voor stichting De Evenaar
in Afrika zit. Dan doet degene die
thuisblijft in zijn eentje de praktijk
en als die vrij is komt er een ver
vanger, maar dit zal voorlopig zeer
beperkt zijn.

Leo van Beukering die opgroeide
in Haren, en Dirk Rezelman ('een
echte Tukker') kennen elkaar al
eenaantal jaren persoonlijk en als
collega's. Ze zijn goed op elkaar
ingespeeld. "Dat moet ook wel,
anders begin je niet samen aan
een praktijk", zegt Rezelman. Voor
beide isdit huneerste'eigen' prak
tijk. Tot voor kort namen ze waar
voor huisartsen in de provincie
Groningen. Hierdoor hebben zij
op diverse plaatsen en in allerlei
soorten praktijken gewerkt. Alle
bei bleken ze een sterke voorkeur
te hebbenvoor een praktijk op het
platteland. Toen Garmerwolde 'vrij
kwam' zat Van Beukering in Afrika
en Rezelman belde hem op. "Hij
zei: ikheb het gevonden. Het wordt
Garmerwolde, " lacht Van Beuke
ring. "De telefoon kraakte nogal,
maar ik verstond het goed. Dirk
klonk erg overtuigd."
De indruk zou kunnen bestaan
dat het een impulsieve beslissing
was, maar niets is minder waar.
Voordat de overname helemaal
rond was, is stevig nagedacht en
onderhandeld. Bijvoorbeeld over
de vraag wie er in het huis gaat
wonen. "En ik ben het geworden",
zegt Van Beukering tevreden. "Ik
ben namelijk een knutselaar".
Knutselaar? Aan patiënten of aan
het huis? "Beide,en dat heeft meer
overeenkomsten dan je denkt",
zegt hij met een grote grijns. Di
rect haast Van Beukering zich om
uit te leggen dat hij bedoelt dat hij
het leuk vindt om nieuwe dingen
uit te proberen zoals technische
ontwikkelingen op het terrein van
de huisartsenzorg. Maar Van Beu
kering gaat ook met de praktijk
aan de slag. "Die wordt grondig
aangepakt, er komt meer werk
ruimte: Patiënten zullen weinig
hinderondervinden en de authen
tieke sfeer in de praktijk blijft be
houden, aldus Van Beukering.
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De menukaart
Voor de zomervakantie bruiste Thesinge van activiteiten, met als
doel geld inzamelen voor het dorpshuis. Inmiddels staat de meter
al op een kleine € 20.000! Ook na de zomer hoeven we ons niet
te vervelen. De menukaart, waarop Thesingers hun kennis en
vaardigheden aanbieden tegen een kleine vergoeding, staat
alweer bomvol activiteiten voor augustus en september. Naast
het verdienen van geld voor het dorpshuis is het vooral leuk,
lekker of leerzaam om jezelf of een ander eens te trakteren op een
lekkere taart, een korte cursus of een fijne massage. Ben je er nog
niet aan toegekomen? Hopelijk bekijk je de menukaart na onder
staande enthousiaste ervaringen met nieuwe belangstelling.

• zij de organisatie, collectanten
en gulle gevers bedankt voor de
inzet en de geleverde bijdrage?

• de entree gratis is?

• de expositie op verzoek ook
zondags van 13.00 tot 17.00 uur
geopend is?

• de Maag Lever Darm Stichting
in de collectieweek in Garmerwol·
de € 253,77 heeft opgehaald?

• de expositie geopend is vanaf
16 september tot en met 28 okto
ber op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 11.00 tot 17.45 uur en
zaterdags van 10.30tot 17.00 uur?

• Twee Garmerwolder amateur
fotografen, Auke G. Kuipers en
Cheryl Hoekstra-Hawkins, tijdens
de fotomanfestatie "Noorderlicht",
in meubelatelier Rubycon Folkin
gestraat 5 te Groningen expose
ren

• de collecte gehouden wordt
van 19 tlm 24 november?

• u meer informatie kunt krijgen
bij Pamela Zaat, landelijke coördi
natrice van het Nationaal MS
Fonds, tel. 010·5919839 of via
www.nationaalmsfonds.nl?

• wel elke eerste zaterdag van
de maand open zal zijn?

• hetNationaal MS fonds opzoek
is naarcollectanten in de gemeen
te Ten Boer?

• t Jopjevanaf 1oktobera.s. niet
meer elke zaterdag geopend is?

Wist-u-dat .....

(Foto: Oaphne Wiegertjes)

De menukaart-eommissie

(Foto:Aletta van derNeut)

Wij raden iedereen aan om ge·
bruik te maken van Marina's kun
sten en willen haar alsnog bedan
ken voor haar bijdrage aan een
superverjaardag.•

Ontbijt
Op haar verjaardag kreeg Renate
Dijk een heel origineel cadeau:
"Van Kor en Clara van Zanten en
van Lucie en Bertus Kol kreeg ik
een prachtig ontbijtbordje. Op dat
bordje stond de tekst:
Tegoed dorpsontbijt,
Plaats: Thesinge
Datum zaterdag 30 juni
Tijd v.a 9.00 uur
Bertus, Lucie, Kor, C/ara
Ik wist natuurlijk wel al dat er een
dorpsontbijt zou komen, maar dit
was wel een hele leuke verras
sing. Ik kon gewoon aanschuiven
en ik hoefde nergens om te den
ken. Het was echt heel gezellig.
Zeker voor herhaling vatbaar. En
dat bordje, dat bewaar ik!"

Taart
Luit Oomkes en Alelta van der
Neut zagen op de menukaart dat
Marina Schijf marsepeinen feest
taarten maakt. Zij hebben Marina
gebeld met de vraag of ze een
taart wilde maken voor hun doch
ter Floor, die op 2 augustus 2007
1 jaarwerd. "We konden zelf hele
maal aangeven wat we graag wil
den en hoe groot de taart zou
moeten worden. Het enige dat wij
graag wilden was een taart met
Nijntje erop, dit was namelijk het
thema van Floor's feestje. Wij lie
ten het verder aan Marina over
hoe het er precies uit zou komen
te zien, op deze manier was het
voor ons ook nog een beetje een
verrassing. Op de grote dag werd
de taart 's morgens door Marina
bezorgd: hij was nog veel mooier
dan wij hadden kunnen denken! 's
Middags met alle visite en het
verjaardagslied heeft Floor met
hulp van papa en mama de taart
aangesneden en het eerste hapje
genomen. HEERLIJK!

deis een trekzakgehuurd om eens
uit teproberenhoe dat bevalt.Daar
na kan ik er altijd nog een kopen.
En dan straks op een bankje voor
het huis muziek maken..:

(Foto: Oaphne Wiegertjes)

Trekzak
Marianne Haagmans is een en
thousiast 'gebruiker' van de menu
kaart. Deze zomer bracht ze haar
cavia's naar Marinus Vermue, ze
ging naar de modeshow van kinder
kleding,ze deed mee aan hetdorps
ontbijten ze wil nog naarde cursus
van Irene Plaatsman. Maar het
meest enthousiast is ze over de
kennismakingsles trekzak die ze
bij Hans van den Brand volgde.
"Echt ideaal dat dat allemaal in je
eigen dorp kan. Het is ontzettend
leuk: het is voor hetgoede doel en
het levert jezelf ook nog wat op. Ik
wilde altijd al trekzak of accordeon
spelen. Toen ik die kennismakings
leszag staan, was dat voor mij een
buitenkans. Hans heeft veel kennis
en kan het heel goed uitleggen. Hij
heeft mij echt enthousiast gemaakt
voor het instrument. Ik heb inmid-

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

O udman
Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachmes
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321 www.herbertkoekkoek.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

Ruime collectie lamiliedrukwerk • Rijksweg 83
Ontwikkelen en drukken • • 9791 AB Ten Boer
van visitekaartje tot complete huisstijl :
Textieldruk , zwartwit-en kleurkopieën : - (050) 3021 715
Boeken, programmaboekjes. gidsen, : _ info@bluemule.nl
periodieken , "ye~ etc. :

· \s,aa"Kom eens langs voor een vrijblijvend advies. • r dat' ..
: a.~ mee l' ~ ~oe

Ideeën uitwisse len kan verfrissend werken • t' • \t' te,· ,
: eet' ~f\~ r b\l\tet'·
: et' ..,é.. daa
··
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Wat is er de laatste tijd op de zuivering gebeurd?
Het wordt stiller • • •

Tot ongeveer 1990 was er vrijwel niets bekend over de productie
van het klooster Thesinge. In dat jaar publiceerde professor Jos
Hermans van de RUG een artikel in 'Groninger kerken', waarin hij
verslag deed van zijn onderzoek naar een aantal zestiende
eeuwse handschriften die afkomstig waren uit de noordelijke
Nederlanden.

Over Jes Hermans
en Stijntje Dutmers (deell)

In november vorig jaar hield Jos
Hermans in Ten Boer een gloed
volle lezing over zijn onderzoek
naar boeken die in de Middeleeu
wen in Thesinge zijn geschreven.
Hij had zojuist een doorbraak be
reikt nadat de RUG opeen veiling
voor 38.000 euro een getijden
boek uit Thesinge had aange
schaft, dat via Engeland in Ameri
ka terecht was gekomen.

Aan de hand van dit rond 1520
vervaardigde handschrift ('Add.
360') toonde Jos Hermans aan
dat Thesinge een van de belang
rijkste Groninger kloosters is ge
weest, en hoe interessant deboe
ken waren die hier destijds zijn
geproduceerd. Met kleurrijke dia's,
maar vooral met zijn enthousiaste
voordracht, wist Hermans zijn ge
hoor te boeien en terug te voeren
naar de donkere Middeleeuwen,
naar de zompige slaapzalen en
het tochtige schrijfatelier in Thes
inge, waar een non haar ganzen-

veer over het perkament liet kras
sen en getijdenboeken vulde met
gebeden en schitterende illustra
ties. Hermans zette Thesinge op
de wereldkaart en gaf de schrij
vende non een naam: Stine Dut
mers.

Dit voorjaar hoorden wij dat Jos
Hermans ziek was. Op 27 juli over
leed deze bevlogen wetenschap
per, deze rasverteller, die zoveel
voor Thesinge heeft betekend. In
deel 2 zal Fredje verder ingaan op
het fraaie, door Hermans ontdek
te werk van Stijntje Dutmers.

Dit is geschreven op woensdag 1
augustus, toen in Stad deuitvaart
dienst voor Jos Hermans werd
gehouden. Wij gedenken hem met
genegenheid en respect.

(Wordt vervolgd)

Fredje Bouma

Veel werklui zijn vertrokken en hebben hun schaft· en/of werkke
ten meegenomen omdat hetwerk eropzit. Men is nu de puntjes op
de i aan het zetten, vooral op technisch gebied. Zo zijn de
gascompressoren opgewaardeerd en twee van de drie zetten
weer zuiveringgas om in elektra. In principe voor eigen gebruik,
maar als er over is wordt hetaan het elektriciteitsnet geleverd. Zo
gauwer voldoende gas voor de derde is, gaat ook deze weer in
bedrijf.

Er zijn stormkettingen aan dedeu- financiële overschrijding. Hoeveel
ren gemonteerd. Ook de nieuwe weet ik niet, maar in de wandel
machines bij de slibgistingstan- gangen wordt over enige miljoe
ken (die twee hoge tanken) zijn nu nen gesproken. Na twee jaar noes
in gebruik. Men heeft de derde en te arbeid en één grote werkvloer
tevens laatste filterpersen ver- ziet het er schoon gelikt uit. Bij
nieuwd en hier en daar een nieuw deze dank ik de "zuiveringmen
straatje gelegd - ook bij de buffer- sen" voor hun gastvrijheid tijdens
tank is nog wat bestraat - dewerk- dit deel van de opwaardering van
gleuven zijn weg en er komt al- de zuivering.
weer wat gras op. Toen het weer
het toeliet, is er nieuw asfalt ophet Metvriendelijke groeI,
terrein (de wegen) gelegd. Er was Sieb-Klaas Iwema
blijkbaar nog geld, want er is een

Joop Blauw hooit zijn land; Cato Krol en Lisanne de Leeuw rijden
mee. (Foto; Dineke Linzel)
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_Lekker de lekkerste !

Haveng~),ccount

Haveng~l.ccount

Administratieve ondersteuning
f Aangiften omzetbelasting en loonheffing
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Opstellen budgetten
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Laatste paal nieuwe dorpshuis Thesinge geslagen!
De schier eindeloze reeks van activiteiten om het nieuwe dorpshuis in Thesinge te financieren, bereikte vrijdagmiddag 17 augustus
een voorlopig hoogtepunt. Kwamen eerst de BoBo's bij elkaar in 't Jopje, tussen vier en vijf uur 's middags werd het druk in de
Kerkstraat tegenover ons voormalige Trefpunt. Waar niemand op gerekend, maar iedereen op gehoopt had, gebeurde zelfs: de zon
brak door!

Burgemeester Rika Pot geeft het startsein voor het slaan van de laatste
paal. (Foto: Myla Uitham)

Overigens kunnen andere dorpen
die een laatste of eerste paal wil
len slaan voor een dorpshuis of
iets anders. de hei-installatie bu
ren voor 1700 euro per gelegen
heid. Deze baten komen ten goe
de aan.., U raadt het al: het nieu
we dorpshuis in Thesinge!

Henk Busscher

natuurlijk gevolgd worden door een
tweede klap, en terwijl Menno en
de kinderen nog wel een uurtje
door hadden willen heien. nodig
de Peter Heidema deaanwezigen
naar binnen, waar het dweilorkest
uit Ten Boer ervrolijkoplos speel
de en de Thesingers zich de gratis
drank goed lieten smaken. AI met
al een gezellige middag!

DORPSHU S THESING E

Na de toespraakjes kwamen we
eindelijk toe aan het slaan van de
laatste paal.
Menno Ridder had hiervoor een
ingewikkelde hei-installatie ge
maakt. Het hei-blok moest door
de sprekers met hulp van de kin
deren omhoog getrokken worden.
Menno gaf met luide stem uitleg
over zijn installatie. Wanneer het
blok op hoogte getrokken zou zijn,
zou Menno "stop"roepen en moes
ten de trekkers stoppen met trek
ken en allemaal tegelijk het touw
loslaten. Logisch toch? Dus wat
gebeurde ertoen het blok ophoog
te was en Menno "stop, stop. stop'
riep? U raadt het al, alle trekkers
trokken door! Daardoor ging het
blok enigszins slingerend naar
beneden en even werd er ge
vreesd dat het blok naast de laat
stepaal zou komen, doch door de
perfecte uitlijning van de installa
tie kwam het hei-blok met een
doffe klap op de laatste paal te·
recht. die gelijk enkele centime
ters in de natte klei ging. Zo'n
fantastische eerste klap moest

De voorzitter van de Stichting
Dorpshuis. Peter Heiderna, nam
rond vijf uurhet woorden sprak de
verzamelde menigte toe. Hij richt
te zich voornamelijk tot de strip
pers, die met elkaar in hele korte
tijd het Trefpunt gestripped had
den. Aan de opper-strippers Jan
Mollema en Sibrand Oudmanwerd
verzocht een bord te onthullen.
Ervaren als ze waren in het strip
pen, werd een groot bord ontdaan
van zijn bedekkende doek en kon
iedereen lezendat hier inopdracht
van de Stichting Dorpshuis Thes
inge gebouwd wordt aan een
nieuw dorpshuis.

Vervolgens begaf iedereen zich
naar de achterkant van het ge
bouw, waar de laatste paal nog
geslagen moest worden. Terwijl
erwijn. bier of fris uitgedeeld werd,
spraken achtereenvolgens Dhr.
Kiewied namens aannemer Tade
ma, Dhr. Hollenga namensdepro
vincie en onze burgemeester Pot.
Alle sprekers spraken hun bewon
dering uit voorde wijze waarop de
Thesingers met zijn allen hun
schouders onder dit project zet
ten. Een schoolvoorbeeld van hoe
de leefbaarheid van het platte
land in stand kan worden gehou
den.

Met de hei-installatie van Menno Ridder en met hulp van de kinderen
werd de laatste paal de grond ingeslagen. (Foto:Myla Uitham)
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

l
Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde

T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA...-III.,........_IIIIIiiiIII-
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huishoudelijke artikelen
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kinderboeken

Winkelcentrum
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Telefoon (050) 541 40 40
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Herenkapper
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(050) 3022151
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9797 PM T hcs lngc
T (050) 302 1319
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M 06 5 153 3772
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administratie
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Inkomstenbelasting
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Ten B o e r
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solitai
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J\I\ 'Llbel'na k >,-ij
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boekenkasten &tafels

Antiekrestauratie&meubelreparatie
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zaterdagsbent u degeheledagwelkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B.~

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
~.

Smit

LEVERANCIERCjROOTKEV KEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @ vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Nederland een jaartje laten voor wat het is
Studerenen reizen in Amerika
Nederlanders zitten vol met vooroordelen over Amerikanen. Zo zijn alle Amerikanen dik omdat ze alleen maar fast-food eten, hebben
zeallemaal een gigantisch overdreven accent, zijn ze allemaal echte 'patriots' en zijn zeallemaal ignorant: zeweten niks van dewereld
buiten de Verenigde Staten. Tuurlijk, sommige Amerikanen zouden zo beschreven kunnen worden, maar de meeste zeker niet.

Wisse op TimeSquare met Sophie, Marfise en Wes. (Foto: Wisse vanden
Berg)

Een jaartje er tussenuit
Na mijn VWO diploma gehaald te
hebben had ik het even gehad
met Nederland. Ik wilde er een
jaartje tussenuit. Eerst zat ik er
over na te denken om een jaar
naar Australie te gaan omrond te
reizen, maar toen ik via het Inter
net erachter kwam dathet moge
lijk was omeen jaar opeen Ame
rikaanse universiteit of college te
studeren was ik helemaal ver
kocht. Via het Fulbright Center,
een bedrijf dat goede contacten
heeft met universiteiten in de VS,
kreeg ik uiteindelijk een goede
scholarship (studiebeurs) voor
Elizabethtown College. Een rela
tief kleine universiteit (2000 stu
denten) 3 uur ten zuidenvan New
Vork City. Op 19 augustus verliet
ik het vertrouwde Nederland. Om
pas 10 maanden later terug te
keren. Ik had het gelukdat er nog

8 andere Nederlanders naar
Etown gingen, dus we konden
samen reizen (veertien uur!) en
elkaar al een beetje leren ken
nen. Vanaf Schiphol vloog ik naar
Washington O.C. om vervolgens
door te gaan naar Harrisburg. Na
meerdere lange douane checks
kon mijn Amerikaanse avontuur
dan toch eindelijk beginnen.

Leven op de campus
Amerikaanse universiteiten ma
ken allemaal gebruik van een zo
genaamde campus. Vrijwel alle
studenten wonen een jaar op het
schoolterrein, de campus, wat ei
genlijk een soort van klein stadje
is. Er zijnstudentenhuizen, school
gebouwen, een bank, een super
marktje, sportvelden, een biblio
theek, een kerk etc. Alle studen
ten wonen daar dus 2 semesters
permanent: van augustus tot half

december en van half januari tot
juni. Als student woon je samen
met een roommate, dus je deelt
een slaapkamer van 4 bij 3 meter
met iemand anders. De douche
enWC deel jemetmeerderemen
sen. Een keuken heb je niet, want
iedereen eet in de cafetaria: de
schoolkantine. Mijn roommate
was Nick, een echte Amerikaan
die uiteindelijk een van mijn bes
te vrienden is geworden. Ik kon
het gelukkig goed met hem vin
den en ben ook meerdere malen
bij zijn echte huis geweest.

Introductieperiode
De eerste 2 weken, normaal ge
sproken een introductieperiode
voor de Internationals, stond bij
mij vooral in het teken van voet
ballen. Ik had me aangemeld
voor het voetbalteam en moest
dus 3 keer per dag trainen die
periode. Amerikanen weten wel
hoe het moet op het gebied van
sport. Alles is tot in de puntjes
geregeld met coaches, trainers,
fysiotherapeuten en fotograaf.
Een mooie ervaring. Naast het
voetballen kregen wij, als inter
nationals zijnde, allerlei voorlich
tingen over het Amerikaanse
schoolsysteem, de regels op de
campus en andere handige in
formatie. Door deze tijdwerd ik al
gauw vrienden met mensen uit
alle hoeken van de wereld.

Het eerste semester
Na de eerste twee weken begon
de school pas echt. Ik had voor
dat ik vertrok al een vakkenpak
ket moeten samen stellen voor
het eerste semester en dat be
stond uit Human Anatomy and
Physiology (eenvakoverhet men
selijk lichaam), General Psycho
logy (de basis van psychologie)
en Language, Culture and Socie
ty (een vormend vak over de in
vloed van taal op culturen en
bevolkingen). Alle drie vakken
waren interessant en ik had veel
minder moeite met al het Engels
dan ik van te voren had verwacht
Inhet eerste semester heb ik ook
veel nieuwe vrienden gemaakt.
Door de introductie, die alleen

met internationale studenten is,
word je in de eerste weken heel
close met deze mensen. Zo raak
te ik al gauw bevriend met 2 Zwe
den, een Ecuadoriaan, een Duit
ser, een jongen uit Sri Lanka en
nog veel meer. Via het voetbal en
feestjes leerde ik natuurlijk ook
veel Amerikanen kennen, hele
maal omdat iedereen heel erg
geïnteresseerd in mij, als Neder
lander, was. Je kan veel over
Amerikanen zeggen, maar ze zijn
in ieder geval tien keer gastvrijer
en geïnteresseerder dan de
meeste Nederlanders. Ook al lijkt
hetaf en toe misschien een beet
je nep, zo voelde het niet voor
mij.

De cultuur leren kennen en veel
dingen zien
Maar de echte reden dat ik Ne
derland een jaartje liet voor wat
het was, was eigenlijk niet stude
ren. Ik wou de Amerikaanse cul
tuur leren kennen en vooral veel
dingen zien. Daaromheb ik in de
eerste 2 maanden al gelijk leuke
reisjes naar bekende steden ge
maakt. Mijn eerste reisjewas naar
Philadelphia, 3 uur van mijn
school. Dit is een hele gezellig
stad en wordt ook wel 'het kleine
New Vork' genoemd door haar
vele wolkenkrabbers maar het is
toch een stuk minder druk dan
NYC zelf. New Vork heb ik meer
dere keren bezocht, omdat er
veel teveel te zien is. Het Vrij
heidsbeeld, Empire State Buil
ding, Central Park, Madison
Square Garden en nogveel meer.
Verder ben ik ook nog naar BaIti
more en Washington (de hoofd
stad) geweest. Deze steden spra
ken mij minder aan, maar waren
ook indrukwekkend vergeleken
met Nederland. Na Thanksgiving,
het familiefeest met de bekende
kalkoen, en Halloween was het
tijd voor winterbreak (vakantie
van half december tot half janua
ri). Iedereen moet verplicht de
campus verlaten, dus voor mij de
ideale tijd om rond te reizen en
meer van het land te zien. Ik ben
o.a.een week naar Disney World,
in Florida geweest, heb deGrand
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Barbecue G.N. Schutterlaan
De grote vakantie is bijna voorbij, een goed moment om even bij
te praten met de buurtgenoten. Daar is volop gelegenheid voor
tijdens de barbecue in de tuin bij familie Zijl. Het is inmiddels de
derde keer dat er een barbecueavond wordt georganiseerd; ge·
zien devele leuke reacties mag hetwel een vaste plaats krijgen op
de kalender.

Canyon en de indianen in Arizo
na bezocht met mijn ouders, heb
Oud en Nieuw gevierd in Ver
mont in de sneeuw samen met
Nick en zijn vrienden en ik heb
nog een week in NYC gezeten.
Stuk voor stuk hele mooie erva
ringen.

Het tweede semester ende Prom
Na winterbreak begon het twee
de semester, hierin volgde ik Ab
normal Psychology (over psycho
logische ziekten), History of Mo
dern China, lntroduction to Corn
munication (vooral veel presen
teren) en Racquetteball. Ook zeer
geslaagd allemaal. Verder heb ik
vooral heel sociaal gedaan met
mijn medestudenten in dit se
mester. Veel filmavonden gehad,
gesport met vrienden en zelfs
gewerkt in de snackbar van de
campus (Ja, Amerikanen eten
over het algemeen toch wel veel
snacks...). Een ander hoogtepunt
was het afsluitende Prom waar ik
naartoe ben geweest. Jekent het
vast wel uit de films, een officieel
gala waarvoor een heel hotel is
afgehuurd (het duurt dus ook de
hele nacht) en iedereen in pak of
galajurk naartoe gaat. Geweldig.

Puerto Rico en Ecuador
Het reizen ging overig gewoon
door. In mijn voorjaarsvakantie,
de bekende Spring Break, heb ik
een week rondgereisd in Puerto
Rico met 3 vrienden. Schitterende
stranden, cultuur en natuur. Weer
heel wat anders dan het wester
se Amerika. Hiernaast heb ik een
weekend in Boston doorgebracht.
Dit is een van mijn favoriete ste
den gebleken door demix tussen
Amerikaanse cultuur met Euro-

En als het weer ook nog mee
werkt dan kan het niet meer fout
gaan. Het was een heerlijke -dro
ge- avond op een prachtige loca
tie. Inde mooietuin met sfeervolle
doorkijkjes en borders was het
goed vertoeven.
De kinderen konden zich lekker
uitlevenopde speeltoestellen ach
ter in de tuin. Het was erg gezellig

pese invloeden. Ik kon geen ge
noeg krijgen van het reizen. Ik
ben na afloop van het semester
zelfs nog 2 weken naar Ecuador
geweest samen met een Ecua
doriaanse vriend. Met hem en
zijn opa als toergids heb ik het
hele land doorgetrokken en het
was een ervaring die iknooit meer
zal vergeten. Verreweg het mooi
ste land waar ik ooit ben ge
weest. Prachtige bergen, valleien,
watervallen, kerken , steden en
mensen.

Afscheid met een positief beeld
van Amerika
Begin mei was het schooljaar af
gelopen. Ik vond het persoonlijk
heel jammer, omdat ik van zo
veel mensen afscheid moest ne
men. Het jaar had wat mij betreft
wel wat langer mogen duren. Het
is een heel raar idee dat je zoveel
vriendschappen hebt opgebouwd
en je niet eens weet wanneer je
ze terug gaat zien. Ik heb uitge
vonden dat 'de Amerikaan ' of 'de
Amerikaanse cultuur' niet be
staat. Overal waar je komt zijn de
mensen en de gewoontes an
ders. Maar over het algemeen is
mijn beeld veel positiever gewor
den. Er zijn meer Bush -haters
dan Bush-lovers, mensen willen
heel graag nieuwe culturen leren
kennen, zijn gastvrij en helpen je
met alles wat je nodig hebt. Dat
ze dan misschien wat ongezond
eten en sommige wat overge
wicht hebben, neem ik maar op
de koop toe. Wat wil je overigens
ook met een McDonalds, Burger
King of PizzaHut op elke hoek
van de straat...

Wisse van den Berg

en we hebben heerlijk gegeten.
Met dank aan Martin, Stoffer, As
trid en Henk van het straatcomité,
en natuurlijk ook familie Zijl en alle
andere vrijwilligers die gezorgd
hebben voor deze geslaagde
avond.

Hetty van Linge

Erwin, Marcel en Alexander. (Foto: Sieb-Klaas Iwerna)

nLeutje wereld ...
Sums denk je welais dat t Jaagpad in Gaarrnw öl ligt. Vrouw Tuitman
(Appie) van t café is n geboren Gaarmwölder en woont aan t begun van
stroat. En nait te vergeten: aal dij (old)Gaarmwolders dij n rondje via
Froamklap fietsen en even bie t café oetrusten. (Dat vin k best mooi om
te zain; en din even groeten ... en sums even n proatje mokken.) Op de
boerderij noast mie (nummerke 7) het eerst de femilie Spannengoa
woond en loater de femilie Pelleboer; dizze mensen bennen apmoal
noar Gaarrnw ól verhoesd. Bie nummer 7 gonnen ze n nije staal
baauwen; mor ja, din mot t olie spul eerst even àfbroken warren. En wat
verbaast mie din: dat mos n bedriefke oet Twijde Exloërmond doun. En
dat bleken d'ol buurjongens achter oet Fledderbosch te weden! De
jongens van Scholtens: Alexander, Marce!, Erwin en Pa. Z'hemmen n
poar kroanen, n trekker met n grode dumper der achter en n verrieboa
re puunbreker; doar mokken ze stukken zo groot as n klaaine eerappel
met (granulaat). Alexander en Pa doun mainst t kroan- en dumper
waark; en bedainen aigelks ook de puunbreker. Marcel dut veuraal t
vrachtwoagen met daiploader transport, t spul mot tenslotte deur hal
Noord Nederland transpetaaierd worren; en sums ook nog n stukje
over de grup of grèns. Erwin zit veul op shovel in wegenbaauw; daor
hemmen ze n apperoat dij t ook in ain keer wotterpas mokt.
Mor as t mot, helpen ze nkander op ale fronten.

Moi, dit was nstukje van Sieb-Klaas IwemoaoetMiddelsturn.
Tot de volgende keer.

Roelie Dijkema, Aukje Groothoff en MiepOudman. (Foto: Henk Busscher)
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Nog twee weken geduld

Komt allen!!!

Op zoek naar het
apepootje ...

Karla Postma

Feestweekcommissie Garmerwo/de

Voor- en naschoolse opvang

Vanaf augustus 2007 is iedere
basisschool verplicht om de voor
en naschoolse opvang geregeld
te hebben. De OBS Garmerwolde
heeft onderzoek gedaan naar wat
voor deschool debeste oplossing
zal zijn. Zij hebben gekozen voor
een samenwerking met Kids2b en
zijn daarom op zoek naar gast
ouders. Heeft u een warm hart
voor kinderen en geniet u van de
levendigheid van kinderen bij u
thuis? Dan is thuisopvang bieden
als gastouder wellicht iets dat bij
uw belangstell ing en interesse
past. Wilt u meer weten over het
gastouderschap, of bent u juist op
zoek naar een gastouder, neem
dan contact op met Kids2b,
tel: 050-3010071,
e-mail : janine.philbert@kids2b.nl.
web: www.kids2b.nl.

De kinderen zullen worden mee·
gevoerd in een spannend avon
tuur,waarin ze alhun moed,kracht
en vindingrijkheid nodig hebben
om de opdrachten te volbren
gen...

Gastouders
gevraagd

Het belooft een spannende mid
dag te worden! Je hoeft je niet op
te geven en ook niks mee te ne·
men. Vanaf 15.45 uur ben je wel
kom in speeltuin "het job".

Op vrijdagmiddag is er van
16.00 uur tot 17.30 uur een grie
zel en avonturen middag voor
kinderen van 4 tot 10 jaar. Lo
catie: speeltuin "het job", aan
de Oude Rijksweg.

Als laatste nog een oproep om
"spookachtige" attributentversier
selen (alles is welkom) te lenen of
te geven aan de Feestweekcom
missie. Dit kan worden ingeleverd
bij Wim Moltmaker Oude Rijks
weg 2.

In groepjes van 8 tot maximaal 10
mensen wordt een gemiddeld an
derhalf uur durend traject afge
legd met een speciale opdracht.
De spooktocht start in café Jäger
meister, waar men zich vanaf
20.00 uur kan melden. De groe
pen vertrekken tussen 21.00 en
23.00 uur.

De spooktocht heeft enkele on
derdelen die voor minder valide
mensen wellicht problemen kun
nen opleveren. Indien er behoefte
aan bestaat, kan een alternatieve
route worden gelopen. Enkele las
tiger te bereiken locaties kunnen
hierbij niet worden bezocht, of via
een alternatieve route worden
bereikt.
In verband met de organisatie
moeten we wel vooraf weten of en
hoeveel mensen deze alternatie
ve route willen lopen of wieleren.

Voor meer informatie omtrent de
mogelijkheden en voor opgave,
kan contact worden gezocht met
Wim Moltmaker, Oude Rijksweg 2
te Garmerwolde, 06-51 343495
(graag na 18.00 uur) en via
wim.moltmaker@planet.nl.

Ook kan men een briefje in deton
van de feestweekcommissie doen
die bij de Agrishop in de winkel
staat. Als laatste mogelijkheid kan
men zich opgeven in café Jäger
meister op deavond zelf, maar let
op!: er is plaats voor ongeveer
100 mensen, en teveel is teveel.
Dus laat het er niet op aan ko
men!! Bij opgave kan men een
voorkeur opgeven voor een start
tijd;. er wordt niets beloofd, maar
wel zo veel mogelijk rekening qe
houden met voorkeuren.

Op vrijdagavond wordt er een
spooktocht georganiseerd;
deze is niet geschikt voor tere
zielen! Daarom wordt geadvi
seerd om geen kinderen van 10
jaar of jonger mee te laten lo
pen, of kinderen ouder dan 10
jaar die slecht slapen na een
enge film (de spooktocht is na
tuurlijk "levensecht" en "dood
eng").

Spooktocht!!

Na de feestavond op zaterdaga
vond in het dorpshuis is de Feest·
week 2007 geschiedenis. Zo ver
is het gelukkig nog lang niet.

Wij hebben er zin in!

In het programmaboekje dat deze
week in Garmerwolde bezorgd
wordt, staan van alle activiteiten
de aanvangstijden, hoe je je kunt
aanmelden, voor welke leefti jden
de activiteiten zijn, enzovoort. Be
woners uit Thesinge (en Garrner
wolde ook natuurlijk) vinden de
informatie op
www.feestweekgarmerwolde.nl

nen met liters water. Het publiek
vermaakt zich vast wel met een
tapje op het terras bij Jägermeis
ter, live commentaar, en een pas
send moppie muziek uit de luid
sprekers.

Over een moppie muziek gespro
ken: s' avonds in De Leeuw be
leeft de dorpsband De Daip een
debuut. Dat moet je zien! De Daip
is een 7-rnens formatie en bestaat
uit drie beeldschone zangeres
sen en een dito kaliber heren die
alles zingen en spelen wat los en
vast zit. Op één uitzondering na
bestaat de band uit louter Gar
merwolders; dat kan niet anders
dan leuk worden. Let op de aan
plakbi ljetten: oplettende kijkers
hebben in de optredende arties
ten al lang een buurman of buur
vrouw herkend.
Nu maar hopen dat het dak op De
Leeuw blijft zitten!

Tijd vliegt! Er is al weer bijna een jaar voorbij sinds de Jubileum
feestweek in 2006. Stond toen het dorp bijna een volledige week op
z'n kop van de consternatie, dit jaar doen we vrijdag 7 en zaterdag
8 september 2007 weer gewoon, hoewel dat gek genoeg is.

Het meest ontspannen deel van
defeestweek is deviswedstrijd op
zaterdagmorgen. Hoewel...er zijn
weer mooie prijzen te winnen. Fa
natieke vissers, maar ook recre
anten en hun ouders, zijn welkom
aan de oever van ons eigen Dam
sterdiep. 's Middags gaan we
schuutjesleur'n, een wildwaters
pektakel met bootjes, touwlad
ders, boomstammen en jerrycan-

Op vrijdagmiddag 7 september
start het programma met een ac
tiviteit voor de jongste kinderen.
Na de spooktocht 's avonds is het
devraagof Garmerwolde nogover
straat durft. Om het wat makkelij
ker te maken is er na de spook
tocht bij Pelleboer in de schuur
een borrel om te 'ontspoken' en bij
te komen van deschrik. Elk spook
dat na die tijd nog door Garmer
wolde dwaalt is een echt spook.
Maak in dat geval rechtsomkeer,
haal niet in, en probeer dorpsge
noten met armgebaren te waar
schuwen.

Iedereen heeft vast al een setje
loten voor de 'Griezelloterij' ge
kocht of is van plan dit tedoen de
komende weken. Een Feestweek
commissielid komt hiervoor bij u
aan de deur.
Stalen zenuwen, geduld, behen
digheid, goklust, en zin om eens
even helemaal los te gaan in ons
eigendorpshuis. Dat zijn de ingre
diënten die door Garmerwolde en
omgeving moeten worden toege
voegd aan het programma. De
Feestweekcommissiedoetderest.
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De hinkelolifant.

Nationale prijs voor
OBS Garmerwolde !!

Wie verlaten dit jaar de basisschool
En waar gaan ze volgend schooljaar naar toe

OBS Garmerwolde (v.l.n.r.) Foto : Karla Postma
Jeffrey Scholtens Simon v. Hasselt School
Geert-Jan Arends Groene school Winsum
Richard Ritsema Belcampo
Elina Bakker Wessel Gansfort College
Niels de Jonge Preadinius Gymnasium
Liza Joop Groene school Winsum

De Til Thesinge (v.l.n.r.) F% : MylaUitham
Dries Anker Belcampo
Niels Tromp Wessel Gansfort College
Leon van Zanten Wessel Gansfort College
Yannick Sloot Werkman College
Roos Vaatstra Wessel Gansfort College
Bertine van Beesten Wessel Gansfort College
Iris de Glee Wessel Gansfort College
Isabel Meusel Wessel Gansfort College

Oude Ri jksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLDE
T. (050) 541 65 01 - F. (050) 541 92 68 . www.hovengo.com -in!o@hovengo.com

koos ons ontwerp uit vele inzen
dingen. De prijs die we gewonnen
hebben is dat de hinkelolifant ook
echt op ons schoolpleinverschijnt.
De firma van Zijl zal in september
contact opnemen met de school
en dan zullen medewerkers van
deze firma de hinkelolifant vak
kundig aanbrengen. Goed ge
daan, kinderen van OBS Garmer
wolde !!

Ine Hoejenbos

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

'~d e~ J JQyd's
h~~'" ~?.~~_~e..~:~~:~~ Keg;;ter

Onze school heeft de nationale schoolplein prijsvraag 2007
gewonnen in de categorie onderbouw! De Nederlandse Hartstich·
ting schreef deze prijsvraag uit met als opdracht: 'Welke klas
bedenkt het gezondste en leukste schoolpleinspel'.

Voor onzeschool kwam dezeprijs
vraag net op het moment dat
ouders en leerkrachten naar mo
gelijkheden zochten om het
schoolplein eens goed onder han
den tenemen. Allekinderenmoch
ten hun ideeën en wensen inbren
gen en zo kwam met vereende
krachten en het creatieve talent
van Tineke Meirink de 'hinkeloli
fanI' tot stand.
Niet alleen wij vonden de hinkel
olifant blijkbaar leuk, ook de jury
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Familie Steenbeek in Ontario
Hoe gaat het met hen?
In de maand april, tien jaar geleden alweer, vertrok de familie
Steenbeek van Achter-Thesinge naar Canada (Ontario). Ieder jaar
komt Sjoukje even naar Nederland. Dit heeft zij aan haar man
Klaas vooraf als voorwaarde gesteld, omdat zij contact wil blijven
houden met familie, vrienden en bekenden. Beiderzijdse ouders
leefden toen nog. Helaas zijn, al snel na hun vertrek, de beide
vaders overleden. De hoogbejaarde moeders wonen in Friesland.
Met hen onderhouden ze heel veel contact per telefoon en fax.
Toch is het jaarlijkse bezoek iets waar zij beiden erg naar uitkij
ken. Dit jaar zijn Klaas en Sjoukje samen overgekomen vanwege
een familiefeest. Klaas en Sjoukje even terug in Nederland. (Foto: WolterKarsijns)

Vier zonen
Het gezin betrok eerst een huur
huis in een dorp dichtbij het vee
teeltbedrijf. Er werd een huis ge
kocht, dat werd verbouwd. Hier
heeft de complete familie vier jaar
gewoond. In 2001 verhuisden ze
naar een, door zoon Rommertont
worpen, nieuw gebouwd huis.
Sindsdien vlogen de vier jongens
uit. De oudste zoon, Gerhardus,
woont al een paar jaar in het vori
gehuisen werkt mee inhet bedrijf
van zijn vader. De tweede zoon,
Jan, begon met een tweede be
drijf, maar hij liep een kniebreuk
op. Hierdoor moest hij meerdere
kerenonder het mes. Hij was twee
jaar uit de running en het bedrijf
werd weer verkocht. Gelukkiggaat
hetnu beter en hetziet er naar uit
dat hij toch het boerenvak weer
kan uitoefenen. Er zal uitgekeken
worden naar een geschikt bedrijf
voor hem. Rommert doet een
bouwopleiding. Hij woont tien kilo-

meter verderop aan een meer; in
een zelf ontworpen en zelfge
bouwd huis. De jongste zoon,
Jentje, woont in Toronto en stu
deert politiek en media.

Minder regels
Het hele gezin is positiefover hun
verhuizing naar Canada. Ze heb
ben hier meer ruimte en minder
regels. De regelgeving voor de
boeren is, in de tien jaar die zij er
wonen en werken, wel toegeno
men maar dit voelt niet als ernsti
ge beperking. Steenbeek begon
met honderd koeien. Dit aantal is
uitgebreid naar ongeveer twee
honderd en vijftig. Er is genoeg
land en melkquotum te koop. Dus
genoeg mogelijkheden om uit te
breiden en meerdere zonen de
kans te geven om boer te worden.
Regels zoals het injecteren van
mest gelden niet in Canada. Het
injecteren wordt wel gedaan, maar
om een andere motivatie: omdat
dit het meeste rendement geeft.
De administratieve kant van de
zaak is beduidend eenvoudiger
dan in Nederland.

Het klimaat en de omgeving
Het klimaatis iets extremer dan bij

ons. Er ligt minstens drie maan
den sneeuw en het voorjaar be
gint een maand later. Het wegbla
zen van de sneeuw, om de weg
vrij te maken, is een regelmatig
terugkerende werkzaamheid.
Schaatsen kun je er helaas niet.
Hoewel Klaas en Sjoukje - zoals
het Friezen betaamt - schaats
liefhebbers zijn, missen ze het
niet echt. De familie gaat wel re
gelmatig skiën in een gebied op
twee uur rijden van hun huis. De
zomer is iets warmer met vrij sta
biel weer. De omgeving is prach
tig, met een meer vlakbij in onge
repte natuur.

Voorzieningen en vermaak
Alle noodzakelijke voorzieningen
zijn in de directe omgeving aanwe
zig. Er is nauwelijks openbaar ver
voer, dus heeft ieder gezinslid een
eigen auto. Dat is heel normaal
voor Canadese begrippen. Kerk
en school en ook sportieve activi
teiten, zoals hockey, bowling en
golf, zijndichtbij. Golf isindezomer
volkssport nummer één. Hockey is
dit inde winter. Hockey isvergelijk
baar met hetvoetbal in Nederland:
Eigenlijk iedereen speelt het. Er
zijn verenigingen voor vrouwen en

ook specifiek voor agrariërs. De
Steenbeken zijn paardenliefheb
bers en nemen met hun Friese
paarden deel aan wedstrijden met
eenmarathonwagentjeen aan ring
steek wedstrijden. Het dorpsleven
is redelijk actief met kermis, een
fair en het jaarlijkse botsauto spek
takel, om maar iets te noemen. Ze '
treffen vaak Hollandse mensen,
want in hun gebied. Huron County
genaamd, is van de 183 boeren
een derde deel van Nederlandse
origine. Van de dertig miljoen Ca
nadezen is een miljoen Nederlan
der van geboorte. De totale medi
sche zorg is inCanada gratis. Voor
bepaalde bijzondere medische ver
richtingen moet men bijbetalen,
maar overhet algemeenheeft men
er geen omkijken naar.

Op de hoogte blijven
Maandelijks stuurt redactielid Me·
tha Nijkamp onze G&T naar de
familie Steenbeek. Zij schrijft er
dan vaak nog eenbriefjebij, zodat
men in Canada op de hoogte blijft
van het wel en wee in onze dor
pen. Na tien jaar genieten ze nog
steeds van hun abonnement.

Truus Top

Gesp ciali eerd
Diabetes-reumavoet
Ingegroeide n gels

Ook voor de zonnebank

Prunusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 5736989
Marlen Ossentjuk

verzorgde voeten komen \ erd er

Bezoekde webslte voor hel Iootste
nieuwsover wQf1<shopS en exposities

Havenstroal 5 - 9797 Pl Thesinge
www.ltingmo.nu

gerard@1tingmo nu
050 3023813

Geef een afdruk cadeau ·
origineel en persoonllJkl

" GlOOlnger l andschap op z'n mooIS!

Gerard Kingma
reis- en natuurfotog rafie

.%iYianlewo/è

t50R/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

dé winkel voor Iuw
Ondergoed -Ungerie

Beenmode -Badmode
Nadrtmode &

Damesmode maat 36 t/m 58

losje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundi advies -doonwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Gron'ngen
Tel./Fox (050) 5418995
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Drogisterij· Parfumerie· Reform· Therapie

Winkelcentrum LewenborgGroningen(050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P:tit KUIL
'j'4,:/ed1: tifIî#iJ1'3J
Osloweg 126
9723 BX Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423n 8
Iwww.ku llreiniging.nl

Voor bedr ijven en part icu li er
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikie kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

G.N. Schut terlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon ObO - 30219b7

Fax 050 - 302 b74
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Voor Brood-Koek en Banket ,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Installatiebedrijf
THESINGE V.O.t.
Verbind ingsweg 17a

9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra . Gas . Water . e.v.• Zink . Dakbedekking

M. R its ema - Be d u m - T (050) 3010735
K . v.d . Ve en - Kolh am - T (0598) 39 3504

SINDS 1932WONINGINRICHTING

terk in senioren fauteuils

1/ ;1
Bij ons een grote keus <:}!
uit diverse modellen! If:-l

"
Ook fauteuils met opstaphulp. '~

.''t.'

SLAGTE J~
Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

I RIT'9EMA
) ~ - ~ - ~~ ~ ~ ~ =

,~--,-L Sierbestrating

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

Showterras 3000 m2
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Als u onderstaande puzzel heeft opgelost, brengt u de gevraagde letters over in de balk beneden,
dan komt daar de naam te staan van een bekende Garmerwolde uit het verleden. De letters staan
echter nog niet in de juiste volgorde. Een letter is reeds gegeven.
De oplossing kunt u voor 15 september inleveren bij Jakob v.d. Woude Bakkerstraat 5 9797 PK
Thesinge. Uit de goede oplossingen wordt een winnaar getrokken. Deze zal een "bon" krijgen.

Horizontaal:
1.hij was predikant te Garmerwolde; 10. bijbelse naam; 11. Spaanse uitroep; 12. rivier in Siberie; 13. reus;
14. daar ben je als je van Gent bent; 16. arbeidstijdverkorting (afk.); 18. voorm. Taleninstituut (afk.); 19. dat
is er soms uit; 22. gebergte in Zwitserland; 23. bescherming bevolking (afk.) ; 24. Friese achternaam; 25.
planeet die je kunt opeten; 26 geen ja; 28. muzieknoot; 29. Bijbelse hof; 30. belangenvereniging voor
homo's; 33. bevel; 35. ander woord voor oma; 36. militair opleidingsinstituut (afk.) ; 37. wolf uit de
Fabeltjeskrant; 38. deze vorm van landbouw is logisch (afk.); 40. inwoner van Belgie; 42. rivier in Friesland;
43. voetbalclub (afk.); 44. voegwoord; 45. dommerd; 46. buitenlandse munt; 47. Hare Majesteit (afk.); 48,
godsdienst (afk.): 49. Amerikaans ruimtesysteem; 51. deze niet ingewijde woont in de provo Groningen; 52.
boksterm (afk.).

Verticaal:
2.in deze Marokkaanse stad krijgen Duitsers korting (Nederlandse schrijfwijze); 3. dat zegt de ezel; 4. de
oudere (afk.); 5. ambtsgewaad; 6. voegwoord; 7. hoort bij Breugel ; 8. geestdrift; 9. lichaamsdeel;
12. plaats in Duitsland; 13. jongensnaam; 15. soort baard; 17. voornaam van de vriendin (vrouw)
van Dorus Brakema (Thesinge), dat was voor die jaren Top; 20. artieste met als voornaam
Brigitte; 21. deze plaatswerd na de oorlog wereldberoemd; 22. dat zijn de Jehova-getuigen
voorlopig nog lang niet; 24. Nederlandse oliemaatschappij (afk) : 27. rivier in Utrecht;
31. een ei hoort hier echt bij ; 32. chocolade; 34. bent u dat al op dit blad?; 39.
voorzetsel; 40. voorm. onderwijsvorm (afk.); 41, inwoner van €pa; 42. grensrivier
in Groningen; 45. staat in de VS; 46. accoord; 48. muzieknoot; 50. dezer datum
(afk.)

1III 130 20 500 300 47070 510310

100250

PUZZEL

De overlevering
wil dat erzo'n 600
jaar geleden drie
zusters hebben geleefd, die uit
zonderlijk rijk waren. Alle drie had
den ze echter een gat in de hand
en leefden er maar wat oplos. De
degelijke Groninger weet dat zo
iets wel verkeerd moet aflopen.
De pest teisterde het land en de
driezusters zagen daarineenstraf
voor hun zonden. Zij beloofden
hun leven te beteren en als teken
van hun goede bedoelingen bouw
den ze elk een toren, geheel op
getrokken van baksteen: de drie
juffertorens van Groningen. Er is
echter een verschil tussen de to
ren van Schildwolde en die van
Onstwedde. De toren van Schild
wolde staat gescheiden van de
kerk, terwij l die van Onstwedde
tegen de kerk is aangebouwd.

Jakob van der Woude

Zowel de toren van Schildwolde
als die van Garmerwolde staan
gescheiden van de kerk. Maar dat
heeft niets met deze drie juffers te
maken. De oorsprong hiervan ligt
in de Bijbel. Het hoofd van Johan
nes de Doper werd op een schaal
aangeboden aan Herodias. Ze
kreeg dat hoofd op haar verzoek
van koning Herodes op haar ver
jaardag. Vandaar dat de kerken
die gescheiden zijn van de toren,
zgn. Johannes de Doperkerken
heten. Het hoofd is gescheiden
van de romp. Dit is ook de reden
dat een bepaalde groep (getui
gen van Jehova) geen verjaardag
viert. Heeft u ook meteen een
antwoord op een vraag in de puz
zei over Garmerwolde indeze G&T.

Een rondje
om de toren
In de G & T van juni staat een
stukje over de toren van Gar
merwolde door Fredje Bouma.
Bouma vertelt dat er
nog één juffertoren
is, nl. in Schildwol·
de. Maar corspron
kelijk waren het er _
drie, nu nog twee.
De andere [ufter
toren staat in Onst
wedde, de juffer
toren van Holwier
de is in 1836 volle
dig ingestort.
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Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

,--0 050 - 5421615

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

TOMMY

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050·5418610

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

Ri jlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling

~ TevensIer dekking:
debewezenNRPS·rijpaardhengst
Roman/iee endeuniekgoudgele
ponyhengst(t.4Sm)
Roman/icPopcom v. Romanbee

Dames & Herenkapper
zonder afspraak!

__51SW1Dl

~IMtIiT"'YlUDA&:-...s,"'7.uuua
ZAT&DAG::... • ''''' uw

Valckestraat 1 • Ten Boer

.... Bloembinder i j

~ LUt1in~","::::~~::\~ . I Tel.: 050 · 4040791 •

~ .J/::.'~ Fax: 050 • 4040859 •

/9~5?ec. iA-[ iseer~ in A-lle btoef11-enwerken

: Nellian Dijkema
Uitvaartverzorg in g
Bove nr IJger ...eg 9

97 97 TD I hes inge

050 -3 02 1731

www . n e l/ian . n l

A H RID DE LEEUW
1 HESINGE. (0 50 ) 314 70 52

'-J t':~ flEI-:..I.v[.lt • ..., AA N ....lll
t : l. I . + P - "1/•• , 1

:-~ :" 1 .[.(.11 ': I I<: ~" ~ .t... T t ,,(._;.

.. :E - .' LF.?0"'-, E~ ;'tr'kJF~

AORISHOP
divers in groente n & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & f ruit

• aardappelen t4\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• sa/mies & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goedengezond vandeboerengrond

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de n ieuwste gene ra t ies glazen . su perl ich t en ultradun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co ntac tlenzen - Hoortoestellen

Winkelcent rum Lew enborç
Kajuit 28 1- 9733 CV Gronin qen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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We gaan weer naar school! (Foto: Myla Uitham)

Foto van de maand

Projectkoor gaat van start!
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Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterli jk dinsdag 18 sep
tember vóór 18.00 uur.

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Theslnge:
MylaUitham 050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26- 050·541 5335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050·3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeesler:
Karel Drabe, Stadsweg3
9798 TEGarmerwolde· 050-541101 9
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.00p.j.
Bijautomatische incasso€ 11 .00 p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Zondag 2 september
9:30 uur in Thesinge
ds. Pol uit Zuidhorn
Zondag 9 september
9:30 uur in Thesinge
ds. Struif uit Oosterwolde
Zondag 16 september
10:00 uur in Thesinge Klooster·
kerk
De dienst wordt verzorgd door:
Gospelkoor Simi·Jadech. Een en
thousiast gospelkoor dat een af
wisselend (kerk)dienstvullend pro
gramma neerzet vol liederen. tek
sten, samenzang en verrassende
elementen voor jong en oud. The
ma: God, daar kun je mee thuis
komen! Na de dienst is er koffie
en een liefdesmaaltijd.
Zondag 23 september
9:30 uur in Thesinge
dhr.Dijkstra uit Gasselternijveen
semond
Zondag 30 september
9:30 uur in Garmerwolde
ds. M. Baas uit Groningen

Protestantse gemeente
Gannenvolde/Thesinge

Mieke van't Hoog
Tel: 3025265

Vlaamse reus (wit) . Niet voor de
slacht. Willard Wigboldus, Tel.
050·541 7178.
• Te koop
Complete, gietijzeren allesbran
der met messing sierknoppen. Tel.
050-5417178.

garage en tuin. 06 - 54714107.
• Te koop
2.5 zilsbank van Leolux. kleur
rood. leer en alcantara. Tien jaar
oud, in redelijk goede staat.
T.e.a.b.: Tel. 050-5420729 of
wbensan@hetnet.nl.
• Te koop
Prachtige. handtamme konijnen,

Het prachtig vierstemmig gezongen 'parelvissers' ligt nog vers in ons
geheugen...
Vanaf 3 september gaat het projectkoor dat op de zanq-introductle
avond van 15 juni j.l. is opgericht van start. We oefenen iedere
maandagavond van 20.00 - 22.00 uur in de Gereformeerde Kerk in
Thesinge (Kerkstraat 7). Onder begeleiding van Truus Schouten,
professioneel zangdocente. gaan we ons repertoire voor de opening
van het nieuwe dorphuis instuderen.
Iedereen die zich nog niet op de introductle-avond heeft opgegeven,
maar toch graag wil meezingen, is van harte welkom op 3 september.

• Te huur
Zelfstandige. gestoffeerde woon
ruimte in Garmerwolde. bestaan
de uit kamer, slaapkamer, keu
ken, douche, toilet. gebruik van

Agenda

Stoomfluitjes

Donderdag 6 september
Van ca. 8.30 - 18.30 uur: Dag
tocht Roomkaatje. Met o.m. een
proeverij met vijf verschillende
soorten Roomadvocaat en drie
soorten Likeur in het buurtschap
Leggelo (bij Dwingeloo) en een
bezoek aan het Nationaal Vlecht
museum in Noordwolde. Kosten
incl. diner en entrees: €- 47,50
p.p. Info: Hillie Ramaker, tel. 050·
54 1 53 35.
Vrijdag 7 september
Feestweek Garmerwolde: spookt
ochten voor jong en oud
zaterdag 8 september
Feestweek Garmerwolde: viswed·
strijd, schuutjesleur'nophet Dam
sterdiep en 's avonds een Dans
feest met Garmerwolder band in
het dorpshuis.
Zaterdag 8 en zondag 9 sep
tember
Open Monumentendag en open
atielierroute. De officiëlestart vindt
plaats op vrijdag 7 septembermet
deopening van de centrale expo
sitie van deelnemende kunste
naars in het monument boerderij
Blokzijl in Ten Boer. In de eeu·
wenoude kerk van Garmerwolde
wordt als extraatje een kunstten
toonstelling ingericht: vijf mensen
uit Garmerwolde laten ons genie·
ten van hun creatieve kunnen.
Komt dat zien! De toegang is qra
tis.
zaterdag 15 september
Dorpshuis De Leeuw. Garrner
wolde; van 15.00 - 19.00 uur:
afscheidsreceptie dokter Frieze
ma I kennismaking nieuwe huis
artsen.
17 tlm 20 september
Ten Boerster Avondwandelvier
daagse
Vrijdag 21 september
Thaisner Rais. Opgeven bij Jakob
van der Woude.
Donderdag 27 september
10.00 uur: Koffiemorgen in Kerk·
hörn. Er kunnen nog meer bij!
Vrijdag 28 september
De Til. Thesinge; 18.30 uur start
De Thaisner DörpsRun. Informa
tie via www.lhesingerun.nl.
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