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"Ze hebben hem al!"
Waarom gaat iemand een marathon lopen? Uit pure gekkigheid, natuurlijk. Malligheid of eerzucht of allebei. Ja, voor mensen als
StoIIer Havinga uit Thesinge of Flip van 't Riet uit Garmerwolde spreekt het vanzelf: van die sterke jonge kerels, even in de veertig,
met benen zo lang dat ze zowat tot mijn nek reiken. Die rennen even dik 42 kilometer en zetten een prachtige tijd neer, wind of geen
wind: 4 uur 16, of 3 uur 50 zelfs. Maar wat moet een klein, oud ventje van bijna 71 daar nou tussen?

Bloemen bij de finish van De Groninger Stad Marathon in 4 uur 55
minuten 27 seconden! (Foto: Renee Bremer)

Maar ja, als je niet beweegt. en je
eet zo graag als ik, en je lust ook
wel een glaasje (of twee, of drie...),
wat gebeurt er dan? Dan word je
kogelrond en moddervet, en dat is
geen gezicht, en ook bepaald niet
gezond. Dus dan maarde weg op,
in weer en wind, en wie houdt dat
vol zonder doel? Zonder zijn gren
zen te willen verleggen, zonder de
uitdaging van het neerzetten van
een prestatie? Ik niet. Dus na de
zoveelste keer "Ze hebben hem
al!" en mijn hijgend antwoord:
"Maar mij nog niet!" dacht ik: laat
eens wat zien! De Groningen Stad
Marathon, op zondag 16 septem
ber. Nou, dat heb ik geweten!

De eerste helft, naar Haren en
terug, dat gaat nog wel, zekerals je
al een aantal maanden lang twee
of drie keer in de week zo'n halve
marathon gelopen hebt als trai
ningsronde. Rustig beginnen, voor
al niet te snel, niet denken aan
Stoffer of Flip, dienatuurlijkdestad
al zowatuit zijnals ik nog niet eens
bij de ringweg ben, en vrolijk bab
belen - eerst met twee Nederland
se dames van de Loopgroep Gro
ningen, daarna met een jonge En
gelse loopster uit Northampton, en
toen met een Duitse uit Leer, die al
haar elfde marathon liep. Overal
applaudisserende mensen, hier en
daar toejuichingen door beken
den... dat loopt lekker. Mooi langs
de Hoornseplas en zo, en met een
zacht windje inde rug weerrichting
Stad. Keurigopschema terug inde
Herestraat: gestaag gkilometer per
uur, want harder wil het op mijn
leeftijd niet meer, en harder hoeft
voor mij ook niet.

Maar 't werd wel steeds warmer,
en dan blijkt de busbaan naar Kar
dinge voor menigeen al spoedig
een moordenaar: aan de voet van
de Martinitoren begint men nog
welgemoed aan de tweede helft,
maar op de brug over het Van
Starkenborghkanaal, of het viaduct
over de ringweg naar Kardinge, in
de brandende zon, daar haakten
sommigen toch af. Ik liep nog lek
ker door, en werd bij kilometer 25
opgevangen door mijn Renee, die
van Kardingeaf aan met me mee
fietste. Nog steedsgestaag lopend
ging het kronkelend door Beijum
en toen rich ting Zuidwolde, al
moest ik de Duitse loopster Helga
op dat stuk laten gaan: 22 jaar
jonger dan ik, dat gaat tellen.
En toen kwam de slag, bij de brug
in Zuidwolde. Daar gaat het par
cours scherpnaar links, enkreeg ik

de wind schuin van voren, en twee
kilometer verderop, in het open
veld, pal tegen - en die wind bleef
maar aanwakkeren: van wind
kracht vier naar vijf, van vijf naar
zes... Renee ging naastme fietsen
en probeerde me zoveel mogelijk
uit de wind te houden, maar al
gauw ging dat niet meer: we moes
ten recht tegen de Zuidwesten
wind in, velekilometerslang. En ja,
dat scheelt je dan uiteindelijk toch
een kwartier op je gewenste tijd 
nietalleen mij. maarookStofferen
Flip: alle drie kwamen we onge
veer een kwartier later aan dan we
gewild hadden, al zullen die sterke
kerels niet, zoals ik. twee maal een
paar honderd meter hebben moe
ten wandelen om nog vooruit te
kunnen komen.
Na enthousiaste toejuichingen in
Noorderhogebrug kwamen we

weer indestad - door mooie, groe
ne delenwaar iknognooitgeweest
was - en moesten nog even kron
kelen door het Noorderplantsoen
om de hele afstand vol te krijgen.
En toen kon het niet meer mis
gaan: Nieuwe Boteringestraat.
Oude Boteringestraat, Vismarkt...
Finish! Hiep hiep hoera: 4 uur 55
minuten 27 seconden! Rnishfoto's.
bloemen. vrienden om je op te
vangenen te bewonderen - en wat
dondert het dan nog datmijn door
gezakte linkervoet pijn deed, of dat
ik het een kwartiertje sneller had
willen doen?

Een laatste flits van trots kwam
twee dagen later. toen ik de uitsla
genlijst bekeek: voor zover ik kon
zien, was ik veruit deoudste deel
nemer (wel tien jaar ouder dan alle
anderen) en ik was lang niet als
laatste aangekomen. Nogmaals:
hiephiep hoera! En numaar hopen
dat ik flink wat sponsorgeld heb
binnengebracht voor de bouw van
het Dorpshuis Thesinge- en al mijn
sponsors natuurlijk bedankt voor
hun gulle gaven. en de tientallen,
misschien zelfs wel honderden vrij
wil ligers voor hun goede zorgen en
hun enthousiasmeI En tot slot nog
een goede raad voor de organisa
tie: in september heb je in Neder
land nu eenmaal vaak een straffe
Zuidwestenwind. dus wissel de
twee lussen van het parcours om.
Als je eerst naar Zuidwolde en te
rug loopt. en daarna naar Haren en
terug, heb je op de laatste. moei
lijkste tien kilometer dewind achter
- en dat levert betere tijden op.

Rudy Bremer



Winschoten maakt kennis met Thesinger Hindes
De oplettende dorpeling was het al opgevallen: naast de gebruikelijke hardloopfanaten, verscheen er een nieuwe groep langs de
SChutterlaan al dan niet met zweetdruppels. Lieden die men normaliter alleen ziet met een sliert kinderen of honden er achteraan, een
glas wijn in de hand of met een hark in de tuin. Allemaal dames ook nog! En allemaal maandenlang in training om op 8 september een
topprestatie te leveren, want voor het eerst in de geschiedenis heeft er aan de Run van Winschoten een damesteam uit Thesinge de
100 kilometer estafette gelopen.

Jalanda Tuinstra. (Foto: Kartine Maffliet)

Deze run bestaat al 32 jaar en is
daarmee de oudste ultraloop van
Nederland. Let wel, er zijn dus
sporters die deze 100 km SOLO
lopen zoals de winnaar die dat in
6 uur 32 minuten deed. Okay, het
was een Japanner dusdat zal wel
aande Sushi liggen. In ieder geval
hebben de dames uit Thesinge
zich niet voor niets zo goed voor
bereid onder de bezielende lei
ding van Willeke: iedereen heeft
namelijk sneller gelopen dan zij
gepland had (met uitzondering van
onze langste 'dame' die als eerste
liep en met 47 minuten wel de
snelste tijd had, maar niet geheel
tevreden was met deze toptijd).
Waren sommige dames er ronduit
pessimistisch over ("Ik schat zo'n
75 minuten...O

) en dreigde men
zelfs niet binnen de gestelde tijd
de finish te halen (11 uur), het
uiteindelijke resultaat was 9 uur
en 58 minuten.
Het temperatuurtje was perfect
(niet te warm) en voor het over
verhitte hoofd waren talloze kin
dertjes langs het parcours met
sponzen en tafels vol water en
sportdrank. Eenenkeling heefteen
bui op de kop gehad, hetgeen

verkwikking bood tijdens het 10'
pen en het dramatische effekt bij
de finish vergrootte. De avondlo
pers worden daarbij nog getrak-

teerd op barbeque walmen van
omstanders die hun culinaire uit
spattingen naar de voortuin ver
plaatsen en de lopers trakteren

op oneerbare voorstel len zoals
"Ook een potje bier, wijffie?"
Verder kon je je tijdens het lopen
verbazen over solo-lopers waar
van je het vermoeden hebt dat ze
op batterijen lopen of elk moment
het loodje leggen (zo zijn ze aan
het strompelen) en een enkele
zonderling zoals de oude man die
elk jaar deze (halve) run wande
lend op klompen voltooit. De stra
ten zijn versierd, je wordt toege
juicht, de sfeer is prima en de
organisatie perfect. Kortom, een
prima run om te doen en ook nog
gezellig door het estafette ele
ment. Dedames zijn in ieder geval
goed geluimd eruit gekomen, zon
der blessures en allemaal met
goede voornemens om volgend
jaar weer mee te doen en dan
uiteraard de tijd te verbeteren.
Het team in loopvolgorde: Edzard
Krol , Anja Ensing, Karline Malfliet,
Reina Busscher, Carla Winkel
man, Jolanda Tuinstra, Elisabeth
Tolenaar, Daphne Wiegertjes,
Willeke Huistra en Anja Huistra.
We staan op de uitslagenlijst op
de 296e plaats (van de 317) .

Karline Ma/fliet

Op 3 september konden de jeugdige/sportieve kinderen deelne
men aan de rnini-marathon in Ten Boer, georganiseerd door de
sport recreade.

September Sportmaand
Mini-triatlon

--

De zwemvierdaagse

Natasja Hazekamp, Maar/je van Gellen en Carina Lade. (Foto: Chris
Teuben ; overgenomen van www.zwemverenigingtenboer.nl)

Karla Postma

over de finish kwamen. Als belo
ning stond Simon Spanninga met
de fruitkar klaar, waarieder zich te
goed kon doen aan heerlijk sap
pig fruit. En na het inleveren van
hun rug/borstnummer kreeg ie
dere deelnemer een medaille.

De volwassenen vertrokken als
eerste en om 19.05 uur was het
de beurt aan de kinderen. Onge
duldig als ze waren,klonk dan uit
eindelijk het startschot en vol goe
de moed begonnen ze aan de
afstand van 1,2 km. Ouders/var
zorgende. stonden vol spanning
te kijken toen de kinderen weer

De vele zwemmers die in juni teleurgesteld waren dat de zwemvier
daagse niet door ging, konden nu van 4 tot en met 8 september alsnog
hun baantjes zwemmen. De sfeer was er niet minder om, maar het
aantal deelnemers viel tegen.
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Fredje Bouma

Tot 1990 was er uit het scripto
rium van Thesinge maar één
blaadje uit een kroniek bekend.
Sinds Jos Hermans zich ermee
heeft bemoeid. is er een grote
schat aan schitterend qeschre
ven en rijkelijk geïllustreerde
boeken onlosmakelijk verbon
den aan het klooster Germera
van Thesinge.

In een van de prachtige hand
schriften ontdekte Hermans ook
dat de H. Felicitas de patroon
heilige van het Thesinger kloos
ter was, en dat in deze streken
ook de H. Ontkommer, over wie
we eerder hebben geschreven,
werd vereerd.

den. Kennelijk was er contact
tussen beide kloosters en werd
er in Thesinge verder geïmpro
viseerd op wat in Selwerd aan
illustraties was bedacht

Ruime collect ie familiedru kwe rk

Ontwikkelen en drukken

van visite kaartje tot co mplete huisst ij l :

Textie ld ruk , zwa rtwit - en kleurkop ieën :

Boeken, prog ram maboekjes, g idsen, :

period ieken, flyer'>ete.

Komeenslangsvoor eenvrijblijve nd advies.

Ideeënuitwi sse lenkanverfrillend werken

OverJos Hermans en Stijntje Dutmers (slot)

Professor Jos Hermans, deskundige op het gebied van mld
deleeuwse handschriften, ontdekte dat in de zestiende eeuw
in de kloosters van Selwerd en Thesinge zeer belangwekken·
de handschriften zijn vervaardigd. Door zijn ontdekkingen
kon een groot aantal van die kostbare boeken worden geda·
teerd en geplaatst, en zelfs, zoals in Thesinge, aan een
bepaalde auteur worden toegeschreven.

Hoewel het klooster van Thes
inge 900 hectare land bezat,
was de grond te schraal om
ruim van te kunnen leven. Daar
om werd erveel (voor anderen)
geschreven, vooral door non
nen, om 'de kas te spekken'. In
vele, tot voor kort anonieme,
handschriften, komt de signe
ring 'sd' voor. Hermans ontdek
te dat dit de initialen zijn van
Stine Dutmers. Haar broer was
ook kloosterl ing in Thesinge en
werd later benoemd tot abt van
het klooster Rottum. In een in
Gent ontdekt getijdenboek staat
dat het in 1527 is 'gescreven
van suster stine dutmers, nun
ne to tesinge'.

Verder ontdekte Hermans een
bepaalde regelmaat in de rand
versiering van de handschril
ten: in Selwerd werden bloe
men en stippeltjes getekend,
maar in Thesinge 'sneeuwden'
de figuurtjes over de bladzij·

Karla en Hillie

kleinsten was het waarschijnlijk
beter geweest dat ze de laatste
avond een half uur eerder waren
begonnen. Het wordt om deze tijd
van het jaar wel erg snel donker.
Maar het is een kniesoor die daar
over zeurt: we mogen allang blij
zijndat het - ondanks debestuurs
perikelen - uiteindelijk toch door is
gegaan.

-;.. Flokstra
Groningen
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Ton Bouchier en
RoeI Veenstra.

Sneekweek

Materialen ... r: ,
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De kinderen uit Thesinge; trots op hun behaalde medaille. (Foto: Myla
Uitham)

Maandag 17 september was het zover: de Ten Boerster Avond
wandelvierdaagse kon beginnen. De opkomst was mondjesmaat,
vergeleken bij andere jaren. Dit kwam mede doordat het beleid
rond de scholen is veranderd: niet de leerkrachten, maar de
ouders moeten het nu regelen. En wellicht ook doordat het al zo
laat in het seizoen is.

Hoewel het 's maandags overdag
regent, blijft het 's avonds droog.
Ook de andere avonden hebben
we - ondanks de dreigende wol
ken - niet over het weer teklagen.
Het is vrijwel droog en niet koud,
hooguit wat winderig. En of je nu
de 2Y2, 5 of 10 km loopt het gaat
uiteindelijk allemaal om de me
daille en de gezelligheid voor jong
en de ietwat oudere onder ons.
Voor de muzikanten en de aller-

Wandelvierdaagse
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Kunst- en Erfgoedroute Ten Boer
De Kunst- en Erfgoedroute is gecombineerd met Open Monumentendag. De organisatie is in handen van "Stichting Kunst en Ambacht
Ten Boer"(KAT), het kunstenaarscollectief in de gemeente Ten Boer. Ik heb bij deze gelegenheid twee exposities bezocht in Thesinge.
Gerard Kingma, reis- en natuurfotograaf in de Kloosterkerk en Nieske Riemersma, grafisch ontwerper en fotograaf in het voormalig
Rabobank gebouwtje.

Gerard Kingma. (Foto: Myfa Uitham)

Verborgen landschap
Het is een prachtige kerk en een
mooie locatie om te exposeren.
Het is voor Gerard niet de eerste
keer dat hij hierzijn werk tentoon
stelt. Met de grote afdrukken krij
gen de bezoekers een bijzondere
aanblik van het Groningse land
schap gepresenteerd.
Gerard geeft de volgende toelich
ting bij zijn werk: "Landschapsfo
tografie is voor mij een voortdu
rende zoektocht naar de essentie
van het landschap. Het Groninger
land geeft zijn geheimen in dat
opzicht niet gemakkelijk prijs, op
een druilerige dag is er weinig te
beleven. Maar tegelijk heeft het

ook niets te verbergen. En als het
er zin in heeft, kan het zelfs uit
bundig uitpakken.
De zoektocht naar essentie bete
kent een zoektocht naar elemen
ten die het land als geen ander
kenmerken: de oude Middendijk,
de kwelders. trotse boerderijen,
vee en lucht, vooral veel lucht.
's Ochtendsvroeg, in de mist, lijkt
het landschap zijn ware aard te
tonen; geen prachtige luchten of
andere franje, alleen een grijze,
oorverdovende stilte. Nog nooit
rook deklei zo sterk naarklei. Nog
nooit stond een zonnebloem er zo
verloren bij, als een verdwaalde
reiziger. De dijkdoorgang is niet

uitnodigend vandaag. Ik blijf hier."

Dit sluit voor mij precies aanbij het
gevoel dat je krijgt als je naar de
prachtige foto's kijkt. Foto's, die
aan minuscule draadjes hangen
en lijken te zweven in het luchtle
dige vandegewelven van de kerk.
Het spreekt mij erg aan, waar
schijnlijk omdat ik de omgeving
van dedijkdoorgang in de Reider
wolderpolder goed ken. In debak
ken staan onder andere ook foto's
die dichter bij huis gemaakt zijn.
Prachtige afbeeldingen van het
Maar, deKloosterkerkofeen boer
derij in deochtendnevel in Achter
Thesinge.

De verstilling en het leven
Voor de volgende expositie lo
pen we naar het voormalig Rabo
bank gebouwtje aan de Kerk
straat, sinds enkele maanden de
werkruimte van Nieske Riemers
ma. Drie dagen per week fietst
Nieske vanuit de stad naar The
singe en heeft hier een schitte
rende inspirerende ruimte om te
werken als grafisch ontwerper en
fotograaf.
Als je binnenkomt. loop je direct
tegen een grote afbeelding aan ;
het lijkt een schilderij, maar het is
een foto van een modewinkel in
Milaan . Het interieur is wit, de
paspoppen zijn wit. de kleding is

wit en het plafond en devloer zijn
wit. Alles is wit, maar telkens net
in een andere kleurnuance; echt
heel bijzonder.

Nieske heeft haar werk ingedeeld
in twee thema's: "de verstilling" en
"het leven".
Bij het thema "de verstilling" han
gen onder andere foto's van
Schiermonnikoog, blauwe luchten,
waarvan je denkt: dit kan Neder
land niet zijn. Maar ook riet in een
slootkant; heel erg vergroot, wat
een bijzonder effect oplevert. Nies
ke heeft oog voor de lichtinval en
reflecties, die ontstaan bij het fo
tograferen door glas;dit leverthele
verrassende foto's op.
In de andere helft van de ruimte
hangen foto's rondom het thema
"het leven".
Prachtige foto's van mensen en
gebouwen met mooie kleuren en
weer die bijzondere lichtinvallen.
Iedereen die het leuk vindt, zou
zelf eens bij haar binnen moeten
stappen .

Mijn kennis van fotografie is heel
klein, maar het is geweldig om te
zien hoe beide kunstenaars op
hun eigen manier geweldig werk,
maken waar wij van kunnen ge
nieten .

Hetty van Linge

Kunst in de kerk
Het is inmiddels traditie dat de eeuwenoude kerk van Garmerwol
de op Monumentendag is geopend. Dit jaar kwam Carel Hazeveld
met het lumineuze idee om er dat weekend een kunsttentoonstel
ling van een aantal hobbyisten uit Garmerwolde in te organiseren.
En het is hem gelukt om enkele mensen die eigenlijk nooit
exposeren, bereid te vinden met hem mee te doen.

Uiteraard hangen er diverse wer
ken van caret. Hij heeft zich in
middels bekwaamd in meerdere
facetten van de schilderkunst.
Naast uiterst secuur priegelwerk
- zoals de stenen van de kerkto
ren in Garmerwolde - schildert hij
prachtige bloemen in allerlei soor
ten en maten; en zelfs kippen.
Ook voor een reële weergave van
de kalkovens aan de Rijksweg
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draait hij zi jn hand niet om.

Ook Hanny Havenga heeft heel
wat werk aangeleverd. Bij de
kinderportretten meen ik duidelijk
Havenga's trekken te ontdekken:
het zou me niet verbazen als het
afbeeldingen van de kleinkinde
ren zijn: ze is er in elk geval door
geïnspireerd. Ook de laarsjes en
het jasje aan dekapstok wijzen in

Open monumentendag in Garmerwolde met Kunst in de Kerk, zoals dit
schilderij van Carel Hazeveld. (Foto: Henk Remerie)



een informatieavond voor u!

Hif/ie Ramaker-Tepper

ENERGIEk Ten Boer:

De kinderen van groep " 2 en 3
kregen jumples van "Dickie Dik".
(Foto: Myla Uitham)

Winnares Willeke Ridder
samen met Opa Ridder.

(Foto: Myla Uitham)

STARTWEEK THESINGE

De jury van de viswedstrijd; Klaas Kol, Pieter van Zanten en Richard
Kol. (Foto: Myla Uitham)

Samenzangavond in Ten Boer

Buurhoes Ten Boer
dinsdag 9 oktober
vanaf 19.30 uur

Waar:
Wanneer:
Hoe laat:

een schildercursus heeft gevolgd,
werkt ze nu met papier-maché.
Hiervan maakt ze zowel leuke
mens- en dierfiguren alsook prach
tige gebruiksvoorwerpen. Het
meest in het oog springt een ser
vies, afgewerkt met heldere, spre
kende kleuren en leuke motieven.
Ik kan het niet laten om de koffie
pot even op te pakken en de kop
jes "vol" te schenken. En ik ben
niet de enige ...

Carel geniet van al die mensen en
wijst met plezier op dedetails. En
nietalleen bij zijn eigen werk; ook
- en vooral - bijdatvan deande
ren. Tot zijn verrassing wordt het
prachtige kerkorgel deze middag
bovendien bespeeld door twee
uitstekende organisten.

• Hoe vergroot ik mijn wooncom
fort en bespaar ik opmijn energie
rekening?
• Welke consequenties heeft de
veranderde wetgeving voor mij?
• Hoe zit het met dat verplichte
energielabel als ik mijn huis ver
koop?
• Wat moet de gemeente doen
om een duurzaam beleid te voe
ren?
Deze en andere vragen komen
aan de orde opdeinformatieavond
EnergiekTen Boer,diedegemeen
teraad organiseert voor alle inwo
ners van de gemeente. De toe
gang is vrij en de koffie is gratis.

In de jeugdhoek staan twee grote
glas-in-Iood ramen; eentje is ge
maakt tijdens de Roefeldag in
Garmerwolde, de andere in
Bloemhof. Carel vertelt enthou
siast hoe hij dit met de kinderen
heeft gefikst.
Ernaast hangen vijf werken van
de 16-jarige Sam van Klaaren
berg, sinds kort wonend aan de
Koningsheert. Knap, zoals hij die
beide portretten heeft getekend!
We zu llen vast nog veel van hem
horen ...
Dan volgt een mooie pauw van de
nu 16-jarige Dion Wigboldus. Het
is alweer een paar jaar geleden
dat zij hem op school heelt ge
maakt. Op het moment houdt ze
zich er niet zo mee bezig, maar
wie weet: later ... Zij heeft het
kunstzinnige niet van een vreem
de: ook haar moeder bl ijktaan de
Dorpsweg 41 een tentoonstelling
te hebben ingericht. Jammer ge
noeg heb ik geen tijd meer, an
ders was ik er zeker even gaan
kijken.

die richting. Hanny is ook heel
bedreven in het schilderen van
dieren:diezwarte hond is gewoon
een dotje!

Ria Oosting gooit het over een
heel andere boeg. Hoewel zij eerst

Ook Winny Strijbosch heeft
meerdere werken beschikbaar
gesteld. Helaas hangt haar prach
tige klaproos er niet bij, maar ook
de viooltjes en de distels zijn erg
mooi. En die ouderwetse pop! Bij
de plantenschaal lijkt de achter
grond op het eerste gezicht veel
te donker, maar hoe langer je er
naar kijkt hoe beter het past. En
hoe meer raak je ervan overtuigd
dat de kleuren precies op elkaar
zijn afgestemd ...

Haveng~}.ccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Personeels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen

Opstellen budgetten
. Financiële adviezen

Haveng~}.ccount

Dorpsweg 43 - 9798 PD Gannerwolde

T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl
::::

Op zaterdag 27oktober wordt er indeGereformeerde KerkteTen Boer
een samenzangavond gehoudenDeze wordt georganiseerd door het
Chr. Gemengd koor 'Lovende Stemmen' uit Thesinge. Aanvang 19.30
uur. De toegang is gratis. Verder werken mee:
• Gospelduo 'Special Delivery uit Ten Boer;
• Chr. Gemengd koor 'Gloria in Excelsis Deouit Siddeburen;
• Chr. Gemengd koor 'Soli Deo Gloria' uit Delfzijl;
• Chr. Gemengd koor 'Excelsior' uit Westeremden,

Ida Oomkes

Bijons sman ~Ab.r~t~~'
kwali~t M s~wre i ~~~~

bovenaan ..~

VAN81een'8-~~;;RJJ~
H, Weslerslraal18 Ten Boer (050) 3021227 Gm!I
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De laatste stenen... (Foto:Myla Uitham)

Een schone zaak
Toen de redactie van dit blad aan mij vroeg, of ik een stukje over
de reconstructie van de KerkstraaUMolenweg wilde schrijven, zei
ik ja, dat doe ik. Alleen op het gebied van weg· en waterbouw ben
ik een leek. Vandaar dat ik aan Fenneke Meeuwes (gemeente
Groningen· Ruimtelijke Ordening I Economische Zaken, afdeling
Stadsbeheer, sectie Wegen (het is een hele mond vol), de vraag
stelde of zij mij wat informatie wilde verstrekken. Dat wilde ze,
maar eerst even kijken of het volgens de agenda paste op de
juiste dag en tijd. Ja hoor, dat lukte. Op deze woensdag (19·9), de
dag na Prinsjesdag, zitten we aan de Bakkerstraat om 9.00 uur
achter de koffie en Fenneke vertelt.

o ja. met een kunstwerk. Uit wel
ingelichte bronnen (het was im
mers dedag na Prinsjesdag - ook
daar lekte wat uit), hoorden we
iets over een kunstwerk hier op
Smidshouk.
"Daar heb ik uiteraard niets over
te vertellen. Dat is voor het dorp."

Fenneke, bedankt. Een druk be
zet iemand,demobiel gaat alweer
af.

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden,
m.a.w.: wat mooi moet worden,
wordt het door geduld, en dat is
een schone zaak.
"Aan de aannemer zal het niet
liggen; de samenwerking met de
dorpelingen was net als in Gar
merwolde prima.

Gaykingastraal43
"

Ten Boe( - · . -. '
Tel. (050) 302 5058 "
Dinsdaq v';'Vnjdag \1. ".
9.00- 18.00uur -Ó;J: ,

Zaterdag 9.00-17.00 uur

Voor aluwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

bl o e m s i er k u n s '

"Is er nog iets feestelijks (daar
houden we wel van) bij de afron
ding ?
Niet dat ik weet: in Garmerwolde
was dat wel het geval, alleen dat
had een andere reden."

Alleen wat geen kopieis. is dat de
school en kerk andersom staan
dan in Thesinge.
"Wist je trouwens dat de Molen
weg 10 cm breder is geworden? 5
meter is het nu. Op vrijdag 21-9
wordt de ondergrondse glasbak
geplaatst. Er komt een boom en
een mini-pleintje. Nee. voor de
heilige koe is daar geen plaats,
ook niet op Werelddierendag."

Dus dat zitwel goed hier in Thas
inge?
"Jazeker, nog even geduld s.v.p."

Jakob vanderWoude

d n bloemen al/een.
Meer a

LUeET

to'seven op elkaar wachten bij het
passeren . Een snelheidsbeper
kende regel. In Garmerwolde is
dat ook het geval.

Volgens velen lijkt de Kerkstraat
smaller?
"Dat lijkt misschien zo, maar dat is
niet het geval. Ja, als op maan
dagmorgen de bibliobus bij de
schoollkerk staal. moeten de au-

zijn. Daarom wordt op 2 oktober
zowel de Kerkstraa t alsook de
Molenweg nog één dag afgeslo
ten voor het verkeer. Dan wordt
nl. een deklaag asfalt van 3 cm
aangebracht.
Uiteraard zit er aan zo'n groot
schalig project nog wat nawerk.
maar daar ondervinden de inwo
ners zo goed alsgeen hinder van."

"Het wordt een kopie van Gar
merwolde, met dit verschil dat Gar
merwolde een andere aannemer
had dan Thesinge. De wegen
bouwtak van wat vroeger Koop
Tjuchem heette, is overgenomen
door MNO-Vervat - een firma uit
het zuiden des lands - en deze
ondernemer voert het werk in
Thesinge uil.
We zijnallereerst om detafel gaan
zitten met de aanwonenden om
de plannen uit te leggen, wordt
het zus of wordt het zo. Het eind
resultaat zult u binnenkort zien,
want voor 4 oktober (Werelddie
rendag) moet de klus geklaard

Elke Dag?
Op de borden stond vermeld dat
de weg elke dag afgesloten zou
zijn van 19.00 uur tot 06.00 uur.
Aangezien ik redelijk dicht bij de
Rijksweg woon, was mijn verba
zing erg groot toen er op 1 en 2
september auto's over de weg re
den. Ik dacht nog bij mij zelf: die
mensen durven. terwijl ze aan het
werk zijn! Toch nog even op desite
gekeken en daar stond dat deweg
alleen op werkdagen was afgeslo
ten. Maar zelfs de sites spreken
elkaar tegen.Op www.N360.nlstaat
op werkdagen afgesloten van
19.00 tot 06.00 uur, op de gewone
site van de provincie staat: vanaf
28 augustus dagelijks afgesloten
van 19.00 tot 06.00 uur en op de
site wegwerkzaamheden staat van
af29 augustus op werkdagen van
19.00 tot 06.00 uur afgesloten.
Verbazing, verwarring en ergernis
alom.
En waarom kan dit niet op degele
borden worden vermeld? Niet ie
dereen heeft internet en rijdt dan
voor niets een heel eind om!
Volgens Dhr. J. Hul. de verant
woordelijke wegbeheerder van de
provincie, was de wet van Murphy
opgetreden: alles wat maar fout
kon gaan. is fout gegaan. Hij geeft
toe dat er sprake is geweest van
miscommunicatie. En biedt wel zijn
excuses aan voor het geleden on
gemak. En nu maar hopen dat het
niet weer gebeurt...

Derta vanderMolen

Afsluiting N360
Het was al maanden van te vo
ren aangekondigd: hetasfalt van
de N360 zou vervangen worden.
Op zich een goede zaak, want
het wegdek werd er niet beter
op.

Op dinsdag 28 augustus (begin
van de afsluiting volgens de bor
den) was deweg in Thesinge nog
niet gereed. maar de N360 werd
wel afgesloten. Voor de Garmer
wolders en Thesingerswas er geen
enkele mogelijkheid om met een
auto het dorp te verlaten of te be
reiken. Bovendien waren hierdoor
de loonbedrijven, boerenbedrijven
en het bergingsbedrijf niet in staat
om hun werk te doen.
Op de internetsitevan deprovincie
stond als datum van afsluiting 29
augustus vermeldt. Of de inter
netsite geeft verkeerde informatie
ofdeuitvoerder houdtzich nietaan
de regels.
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomatenendrogers.

koelkasten. diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

----#-......-B....;;;,U......RINGA

CAIEi'\

CAIEi'\

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

I Winkelcentrum

Lewenborg
I Telefoon (050) 541 40 40

Dames &

Herenkapper
mèt a'apraekl

[050) 3022151

Luddcstru.u 6
9797 P J\l T hcsi ngc
T (USU) 3021.11'/
F (05 0)3U2 1182
M Oh 5 1533 7 72

finan ciële
administrat ie

&
jaa rvers lagen

&
aa ngiftc

lnkomstenhelastlng

.w",,,,,,,..,,· Ritsema
C· hc4."tlll/:lI,/nnhll'" I

Ten B oe r

haarst ud io

solitai

Wigboldstraat 6 • Ten Boer

lv1e llbel ,nClke ... iJ
Gespecialiseerd in

boekenkasten &tafels
Antiekrestauratie& meubelreparatie

Bezoek opma. Um vt. na (tel.) afspraak
zaterdagsbenl udegeheledag welkom

Dorpsweg58· 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580• F(050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA B.~

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aan/eg
service enonderhoud

VISHANDEL
~~~-

SmLt

LEV ERANCIER CiROOTKEVKEN EN H ORECAVerb indingsweg 19
9781 DA Bedum

T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatst ra @vaatstra. nl

I www.vaatstra .n l

kl......

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARK T

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL

7



feestweek(end) Garmerwalde
De spooktocht
Het was een heldere avond, toen wij uitgeleide gedaan werden
door een doodgraver. Met drie meisjes, vijf vrouwen en één man
vertrokken wij naar een kamer om te wachten op.... we wisten het
niet. Een man denderde naar binnen. Hij hield een verhaal over
vroeger endathij al 375 jaar moest zwerven. Zijn ziel had geen rust
vóórdat we het hoofd van een vreselijk menspersoon gevonden
hadden. Zo één, die een dikke doorn onder het hoefijzer stak,
nadat hij eerst het paard geroskamd had.

Maud Onderstal

keek iemand in de kist en daar
schaterdehet gezochte, ijzingwek
kend geschminkte hoofd.
Srrrrrrrrrrr. In de schuur van de
heer Pelleboer konden we nazit
ten meteen hapje en eendrankje.
Wat een prachtige tocht. Wat een
heerlijke avond. Volgend jaar
weer!!!

De viswedstrijd. (Foto: Henk Remerie)

Met z'n afschrikwekkende uiterlijk deed de enge verhalenvertel/er de
kinderen lekker griezelen. (Foto: Henk Remerie)

kwam de andere pop tot zit als je
de letter uit haar hand pakte. (Ge
weldige buikspieren!)
We hadden alle letters. Nu moes
ten we de kistnog vinden en daar
degevondenwoordenineen kring
uitspreken. Weldra hadden we die
plek gevonden en spraken hand
in hand de woorden : "Swaarde
Tjoender' uit. Er gebeurde niets.
We keken om ons heen. Toen

een slootje en kwamen bij een
grote stal.
Ondertussen bespraken we het
hele gebeuren: hier en daar her
kende je toch een stem. een pos
tuur of een ...VARKENSKOP! Ja,
aan een hengel ! En deze was
echt! Uit een bak met maden
moest een letter gevist worden,
(Gelukkig is er ineengroepje altijd
wel één die regelmatig vist...)
We vervolgden onze weg, totdat
we opgewacht werden door twee
vreemde types die ons blinddoek
ten en langs een lang touw door
de bosjes stuurden. Dit was echt
spannend, want af en toe werd je
been haast onder je weggetrok
ken of raakte je degene voor je
kwijt. Gelukkig slaagde onze hele
groep er in om veilig het einde te
halen. Na 'De vieze man' en de
heksin het speeltuintje (rare groe
ne tong krijg je van die snoepjesI)
moesten we naar de kerk. Nog in'
aantocht zijnde begonnen de klok
ken te luiden en we ontmoetten
een stel monniken die iets prevel
den en ons naar de Koningsheert
stuurden. Daar lag iemand op een
bank... wel erg stil. Oh, een pop.
Daar, nog één. Met een zwaai

We werden weggestuurd met o.a.
de opdracht om letters te verza
melen tijdens onze tocht door vra
gen testellen en goedop te letten.
We volgden lantaarns, fakkels en
andersoortige lampjes, We wer
den het Damsterdiep overgezet
door de Heen-en-weerwolf. (Een
ervaring op zichzeil!) We kregen
bij het JOPdeletters AA van een
zwerver en schrokkenbij het oude
café van een groezelig en dron
ken mannetje met een eng oog.
Drie grote jongens voegden zich,
iets verlaat. bij onze groep. Toen
moesten we naar het gevaarlijke
kruispunt, waar niets gebeurde.
Aan de andere kant kwamen we
langs een verongelukt lichaam
tussen autoresten . Iets verder
dookdeGeest van 't Riet voorons
op en daar voorbij begon een ge
daante opeen trampoline tesprin
gen bij lekkere harde muziek. Het
was donker. We strompelden over

Prijswinnaars
De jaarlijkse loterij van de Feest
week Garmerwolde is wederom
voorspoedig verlopen. Alle 1200
loten waren ruim voor tijd ver
kocht. Hier volgen de prilswln
naars:
€ 5,". Dhr. Havenga, Hildebrand
straat 17, Garmerwolde; Fokko
Ganzeveld, Bedum; Lucas van
den Molen, Hildebrandstraat 55,
Garmerwolde; RiadeVries, Hoen
diepstraat 23, Utrecht; H. Reme
rie, Lageweg 14, Garmerwolde.

€ 25," Jurrien Saretta, Dorps
weg 63, Garmerwolde; Marga Wil
liams, Groningen; Dhr. Thie, Oude
Rijksweg 17, Garmerwolde.
€ 50,". Dhr. Hoekstra.
Grasdijkweg 8, Garmerwolde ;
Mevr. J. van Norren, L. vld veen
straat 8, Garmerwolde.
€ 100," Simon Spanninga,
Dorpsweg, Garmerwolde.

Alle prijswinnaars van harte gefe
liciteerd.

KeesBrak
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Lopen hier ook ratten?

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

Op zaterdag 15 september was het dan zover: open dag bij de
zuivering in Garmerwolde. Plus nog wat apparatuur/gebouwen in
de stad, waar men met een taxibusje naar toe kon. Hetgeen goed
georganiseerd was.

Tijdens de Open Dag luisteren de mensen geboeid naar de uitleg over
de nieuwbouw van de Waterzuivering. (Foto: Henk Remerie)

Weer met het busje terug en nog even een rondleiding meepikken. Het
waren leuke koppeltjes met goede en eenvoudige uitleg voor jong en
oud. (Dit geldt ook voor de andere plekken.) De mensen kwamen uit
alle hoeken van de provincie. Men was zeer tevreden: zowel over het
weer als de bezoekers; in Garmerwolde werden zo'n 250 mensen
rondgeleid.

Eerst met het busje naar de stad. De eerste stop was aan het
Damsterdiep, bij het hoofdgemaal van de stad Groningen. Een mooi,
authentiek bewaard gebleven gebouw; zowel van binnen als van
buiten. Met twee dikke en twee kleinere pompen.
De tweede stop was aan het Kattendiep, bij het casino. Hier kon men
ondergronds het bergingsriool in en er een rondje in lopen. Ik kon er
rechtop in staan (1.85 meter groot).
Ook werd er uitgelegd hoe decameramol plus het vervolgtraject werkt.
Doordat ze hier en daar de putdeksels hadden vervangen door
doorzichtige deksels kon je ook nog zien of er gespuis ondergronds
was. Op het Zuiderdiep was een informatieplaats in maquettevorm en
kon je zien hoe het hele proces werkt: van wc doortrekken tot aan
Garmerwolde. En waar een regenton voor dient.

ons werk!
• Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
- UITGEVERIJ

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit
we lke kl eur ofvorm
uw voorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bijupast!

Jan-WII/emvan Gellen

Hindernisspel: "Ton aangeven". (Foto: Henk Remerie)

In het Damsterdiep was een parcours uitgezet van ongeveer 100
meter. Twee bootjes met elkeen heel lang touw moesten vanaf debrug
door het parcours worden getrokken. De wedstrijdmentaliteit in Gar
merwolde is altijd hoog. De ploegen die tegen elkaar streden gaven
elkaar geen slroobreed toe. Enals hetkon, dan lieten ze het niet na om
elkaar tegen te werken. Elke groep bestond uit drie man/vrouw,
behalve de zogenaamde winnaars, want die bestonden uit vier leden.
Raar, dat dejury dit niet heeft opgemerkt. So-wie-so vond ik persoonlijk
dejury nietecht scherp. In de halve finale heeft dejury verzuimd om te
constateren dat de groep van Ard een jerrycan uit de boot van hun
tegenstanders heeft gegooid. Hierdoor kwamen wij op een achter
stand, die niet meer in te halen was. Zelfs na protest aan te hebben
getekend bij de jury, hebben deze lieden geen strafpunten toegekend
gekregen .
Ik hoop dan ook dat de mensen van de Feestweekorganisatie (applaus
voor deze mensen voor hel fantastische feest) volgend jaar dit
Schuutjesleur'n weer op het programma zetten. Ik wil revanche. Het zal
dan hard tegen hard gaan, het scherpst opde snede. Ha ha, ik heb er
nu al zin in...

Schuutjesleur'n
Nieuw fenomeen in Garmerwolde
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Activiteiten Geweidehof
Week van de Smaak

Op zondag 28 oktober a.s, vanaf 13.00 uur vindt de 5e, dus
lustrum, editie van de Blues Cruise plaats. De organisatie heeft
besloten om er na vijf jaar een punt achter te zetten; well icht dat
ze in de toekomst nog eens een ander kleinschalig evenement
organiseren, maar voorlopig is dit uw laatste kans!

Se en Laatste Lustrumeditie
van Blues Cruise!!

• •

Lijfering, Oudman, Stiekema,
Vaatstra. V.d. Veen was het een
avond om nog lang aan terug te
denken.
Het eindbedrag is € 5500,- ge
worden !

Wist-u-dat...

Een bezoeker

• een der opper-strippers inThe
singe geen Sibrand maar Sybolt
Oudman heet?
• de beide meiden die · beladen
met tassen - weer naar school
gingen Joeki (links) en Winnie Bij
kerk zijn?
• vier redactieleden niet op de
redactievergadering aanwezig
waren door de zangavond van het
projectkoor in Thesinge?
• twee leden na afloop nog even
zijn binnengewipt?
• deze maand de website ker
keninbeeld officieel in gebruik is
genomen?
• er zo'n 60.000 afbeeldingen
van ongeveer 3000 kerken in Ne
derland zijn te zien?
• bijna de helft vande bezoekers
uit het buitenland komt?

Teun Ton vertelt in t Jopje over "Wolken voorspellen het Weer'.
(Foto: DesireeLuiken)

Hoe later op de avond ... hoe ge
zelliger het werd. Er waren zelfs
enkele bezoekers die een dansje
waagden op de gevarieerde rnu
ziek die gedraaid werd.

Toen we na een gezellige avond
huiswaarts keerden . was de
maand augustus verleden tijd: de
'r" van september had zijn intrede
gedaan.
Dankzij de sponsoren: Mollema.

Veur elk en ain, deurelk en ain .
BierfJroefavonó, een óaverenó succes

Wolken voorspellen het Weer

Op de laatste avond, toen de "r" van bierproefavond nog net niet
in de maand was, werd deze georganiseerd in de loods van
Oudman. We werden harteli jk begroet door het ontvangstcomite,
nadat een ieder € 10 had betaald , werden we verwend met
consumptiebonnen. Het witbier van de firma uit Groenlo, werd
gedemonstreerd door een vakman op dit gebied. Uiteraard zonder
citroen erin, want dat hebben de Belgen en Zuid·Nederlanders
bedacht. Witbier drink je zonder citroen.

Vervolgens konden we nog proe
ven of ruiken aan een ander bier.
En toen... de tap ging open voor
de 'echte' bierkenners en -drin
kers. En dat waren er zeer velen.
Ook voor de niet-bierdrinkers was
keurig gezorgd. Er was fris, wijn,
jenever, etc. verkrijgbaar. Bier en
wijn kunnen trouwens goed sa
mengaan. alleen moet men het in
de juiste volgorde drinken, aldus
het gezegde: Bier op wijn geeft
venijn. Wijn of bier geeft plezier.
Dit gezegde is afkomstig uit het
land. waar per hoofd van de be
volking het meeste bier wordt ge
dronken. namelijk Duitsland.
Ookvoor de inwendige menswerd
gezorgd;' speciaal uit Bedum was
Jan Stiekema gekomen met zijn
broodjes hamburger.alofniet spe
ciaal.

Bezoekadres:
Het Geweidehof
Geweideweg 7 Garmerwolde.
tel. 050-5416091.
Voor meer info:
www.weekvandesmaak.nl.
www.biologischnetwerk.nl
en www.vaneigenerf.nl.

SusandeSmidt

Het Geweidehof. Deelname is
mogelijk door te reserveren via
www.proefdeaandacht.nl. De prijs
is € 30.- per persoon. exclusief
dedrankjes. Kinderen Vm zes jaar
eten gratis met de ouders mee.

Meer informatie over de muziek
kunt u vinden op:
www.tumblingogos.nl en
www.crossroads.nl.

Dit kwalitatief goede en ontzet
tend leuke evenement kost u
slechts € 15! De kaart verkoop
start vanaf 1 oktober a.s. bij de
deelnemende locaties. Voor The·
singe kunt u telefonisch en via de
mail reserveren: 050-302 30 45 of
info@jopje.nl.

Het programma ziet er als volgt
uit:
t Jopje Thesinge:
Tumblin Go Go's . stevige rocka
billy door een trio (o.a. gitaar, bas,
vocal )
De Meuln St. Annen:
Billy Jones Blues band - USNNI
Speelluingebouw Ruischerbrug:
Boo Boo Davisband - een topper
uit de USNNL

Boergondisch diner
Op zondagmiddag 7 oktober
wordt voor liefhebbers van puur
en culinair genieten een Boergon
disch feestmaal geserveerd op
boerderij Het Geweidehof. Bezoe
kers zijn van harte welkom.
Het diner is bereid door top-kok
Olivier van der Staal. in samen
werki ng met ambassadeur Eric
van Veluwen. Producten die ge
bruikt worden zijn supervers en
biologisch geteeld. De middag
begint met een rondleiding over

Dit jaar doet het Geweidehof voor het eerst mee met de 'Week van de
Smaak'. een landelijk festijn. Diverse biologische producten zijn er te
proeven. o.a. verschillende soorten brood. koekjes. cakes. enz.• na
tuurlijk onder het genot van koffie. thee. enz. Voor de kinderen
pannenkoeken. Daarnaast worden er beide middagen lezingen. veld
wandelingen en rondleidingen gehouden op het bedrijf. De deuren
staan open op 29 en 30 september aanstaande van 13:00 tot 18:00 uur.

De voorgaande edities waren suc
cesvol en zeer snel uitverkocht.
wat ook kan omdat er aan de
echte tour maar 150 deelnemers
in totaal mee kunnen.
Voor de locaties in Sint Annen en
Ruischerbrug zijn ook losse kaar
ten verkrijgbaar.
Voor wie dit leuke evenement nog
niet kent een kleine uitleg:
Met drie old-timerbussen (waar-

. onder de prachtige Dam- bus) van
het busmuseum te Winschoten
wordt u langs de drie deelnemen
de locaties vervoerd. De groepen
bestaan uit maximaal 50 mensen.
Op elke locatie wacht u een ver
rassend optreden van ongeveer
45 minuten. U eindigt op de loca
tie waar u begint. daar vandaan
vertrekt u om 13.00 uur precies
naar het eerste optreden. Rond
17.30 uur heeft u alle bands ge
hoord en kunt u eventueel nog
even gezellig napraten/zitten in
het dorp waar u de tour bent be
gonnen.
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Geef ee n afd rukcadeau 
orig ineel en persoonli jk!

Gerard Kingma
reis· en natuurfatagrafie

Havenstraat 5 · 9797 Pl Thesinge
\Wffl kingmo nu

ge rard@kingma.nu
050 30238 13

Bezoe k de website voor he t loenste
nieuws over workshops en exposities

Hoe gaat het dorpshuis heten?

Er zijn heel wat mogelijkheden en criteria, zoals:
• historisch
• toegankelijk en uitnodigend
• kort en bondig
• uniek
• passend bij Thesinge en omgeving
• goed uit te spreken
• voorkomen mogelijkheid tot verbastering
• eenvoudige spelling
• goed klinkend

De nieuwbouw is met de oudbouw verbonden. Tijdens de Open Dag op
22 september gaven de leden van de Stichting Dorpshuis toelichting.
(Foto: Des/ree Luiken)

Juryleden gezocht
Een jury zal zich over de ontvan
gen reacties buigen. Voor de jury
zoeken we nog minimaal twee
mensen. Aanmeldingen vóór 15
oktober bij Roelie Karsijns of Dap
hne Wiegertjes (de Dijk).

Hoe meedoen?
Bij de één schiet er misschien
direct een passende naam in ge
dachten, terwijl de ander er toch
even wat langer over na wil den
ken. Dat is allemaal geen pro
bleem, want u kunt uw ideeën
inleveren tot 1 november bij de
secretaris van de Stichting Dorps
huis: Roelie Karsijns. Molenhorn
3. Mailadres:
dorpshuisthesinge@gmail.com.

De bouw van hetdorpshuis in Thesinge is in volle gang. Het is een
hele uitdaging om voor dit nieuwe gebouw een nieuwe, aanspre
kende en passende naam te bedenken. Wij doen daarvoor graag
een beroep op de creativiteit van u als inwoner van Thesinge.

Elisabeth Talenaar

Daarna liet Ebel het dorpshuisco
mité zelf uitrekenen wat de op
brengst was. Verschillende bedra
gen moesten bij elkaar opgeteld
worden. Ze kwamen uit op iets
meer dan € 3000,-. 'Nee", zeiden
Ebel en Reinder streng, "dat klopt
helemaal nier. Nog een keer re
kenen. Nog een keer. Henri Schijf
kwam erbij. De verwarring was
compleet.Maarhet bleekeen grap
je te zijnen eindelijkwerd het enig
juiste bedrag bekend gemaakt:
maar liefst € 5500.-.
In een dankwoord zei Peter Hei
dema van het dorpshuiscomité
diep onder de indruk te zijn. Dat
waren de ruim 20 genodigden in
café Molenzicht ook. Er werd dan
ook flink geapplaudisseerd voor
Ebel en Reinder en alle bierpro
evers. Het dorpshuis is dik vijfdui
zend euro dichterbij.

De kleine of grote ijstijden latenons wat in de steek. lijkt het. Presto. de
ijsvereniging Garmerwolde, laat u niet in de steek. Iedere vrijdag van
17. uur tot 1B.15 uur: schaatsen op Kardinge. Het begint weer op 12
oktober 2007 en het eindigt op 20 maart 200B.

Opgeven bij: J. Hartog 050-541 97 34 (Jacobhartog@hotmail.com) of
bij een van de andere bestuursleden.

Reinder van der Veen en Ebel Vaatstra overhandigen Peter Heidema
de opbrengst. (Foto:Myla Uitham)

Zes vaten bier. Rosébier, Grolsch weissenbier engewone Grolsch.
Vele, vele liters wijn en fris. Broodjes hamburger en beenham.
Daverende muziek, een microfoon, de loods van Oudman met de
rolluiken omhoog. Een feestende menigte van 160 Thesingers en
niet-Thesingers. (U mag het zelf narekenen: in één vat bier zillen
ongeveer 200 pilsjes). De laatste gasten werden 's nachts rond
drieën naar buiten geduwd terwijl de rolluiken al naar beneden
gingen.

Ik ben er niet geweest. omdat we
die avond ergens anders moes
ten zijn. Waar ik wel bij was. dat
was het overhandigen van de op
brengst aan het dorpshuiscomité.
Dit gebeurde op een maandag
avond in café Molenzicht, met
koffie en taart. De organisatoren
Ebel Vaatstra en Reinder van der
Veen hadden ook dit nog even op
poten gezet. Want zomaar een
puut geld neerzetten, nee.
Ebel hield een toespraakje, vooral
om de vrijwilligers te bedanken:
de Mol lema's (Klaas. Jan. Alex,
Johan en Bert), de Oudmannen
(Edward, Renée, kinderen, Frits),
Rudy Noordenbos. Jelle en Jan
van der Veen, Menco Ridder, Jo
Schuppert, Saskia en kinderen
Vaatstra . Daarnaast moesten na
tuurlijk ook de sponsoren even
genoemd die materialen beschik
baar stelden: van drank lot ham
burgers, toiletten, hapjes, tot en
met de muziek en de tenten.

Schaatsen op Kardinge
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Jolanda en Wilma. (Foto:Henk Remerie)

Barbèr
Sinds vorig jaar adverteert Bar
oor in de Garmer & Thesinger,
dat heeft u ongetwijfeld al eens
opgemerkt. En ook dit jaar doen
ze weer mee. Reden om eens
langs te gaan voor een praatje.
Dus op naar Barbèr, voor een
interview met de assistent be
drijfsleidster Jolanda Bol. Zij
werkt inmiddels al weer twee en
een half jaar in Ten Boer. Direct
vanaf de opening van de zaak.
Daarvoor werkte ze in de vesti·
ging van Barbèr in Appingedam.
Barbèr,een ietwat vreemde naam
is ontstaan uit de samenvee
ging van de voornamen van de
twee eigenaren van Barbèr, na
melijk Bart en Bert. Bart en Bert
hebben inmiddels zes Barbèr·
vestigingen opgebouwd. De
zesde is onlangs in Uithuizen
geopend.

Volleerd kapster en visagiste
Onder het genot van een kopje
koffie vertelt Jolanda het één en
ander over Barbèr. Wilma Sander,
haar collega, knipt onderwijl een
cliënte. Wilma is sinds een paar
maanden de bedrijfsleidster van
de Barbèr-vestiging in Ten Boer.
Barbèr zit dus sinds oktober 2004
in Ten Boer. zegt Jolanda. En dat
naar volle tevredenheid. De zaken
gaan goed.Deklanten komen voor
namelijk uit Ten Boer. Maar bij·
voorbeeld ook uit Thesinge en Gar
merwolde. Jolanda en Wilma zijn
beiden zowel volleerd kapster als
volleerd visagist. Als ik vraag wat
visagie precies inhoudt. hoor ik: gri
meren (bijvoorbeeld bij toneelge·
zelschappen) en bruidsmake-up
verzorgen. Maar ook het verzorgen
van een feestelijke make-up voor
galafeesten komt regelmatig voor
(zoals bij de einde-schooljaar-par
ty's of eindexamenfeesten).

Hoe wordt je eigenlijk kapster?
Jolanda vertelt dat er een drie
jarige opleiding gevolgd kan wor
den aan het Alfa-college. Dat is
een werk·leer traject: naast een
baan als beginnend kapster in een
salon volg je één dag per week de
vakopleiding. Jebegint je loopbaan
als kapster eigenlijk via een staçe
plaats. Barbèr heeft bijvoorbeeld
regelmatig stagiaires van de Groe
ne School. Een leerling draait dan
tien weken mee in de salon en
merkt dan automatisch of dat type
werk haarlhem bevalt. Zo ja, en er
is plaats voor een nieuwe werkne-
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mer, dan volg1 een aanstelling als
leerling. Op de vraag waarom Jo
landa kapster wilde worden, vertelt
ze enthousiast: "Dat wilde ik altijd
al. Toen ik nog kleinwas, heb ik al
verschillende keren mijn poppen
geknipt. Meer verknipt dan geknipt,
vond mijn moeder natuurlijk. Maar
het zat er dus toen al in' .

Lijnen aanpassen aan de nieuwste
trends
Hoe gaat een salon met de mode
mee? Is er een soort permanente
bijscholing? Wel, in feite wel maar
het gaat iets anders. Drie keer per
jaar worden de "lijnen" aangepast.
Dat betekent dat de kapsels I het
knippen I de kleurstelling etc. aan
gepast worden aan de nieuwste
modestijl. Jolanda ofWilma, oféén
van de collega's uit een andere
Barbèr vestiging, volgt daarvoor in
Assen bij deTechnische Club een
speciale ééndaagse cursus om de
fijne kneepjeste leren. Vervolgens
wordt die nieuwe "lijn' in de eigen
salon aan de rest van decollega's
bijgebracht.

Ter info
Alles gaat op afspraak, dat scheelt
zowel de klant als het personeel
enorm veel wachtlijd. Bel even op
of kom langs om een afspraak te
maken. Openingstijden: van 8.30
tot 12.00 uur en van 13.00 tot
17.30 uur (op zaterdag tot 16.00
uur). Woensdag- en zaterdagmid·
dag: kinderknippen (dat betekent
25 % korting op het normale ta
rief). Zaterdags staan Jolanda en
Wilma beiden in de salon. De rest
van deweek één van hun beiden.
's Maandags is Barbèr gesloten.
Zo, dat was even een uurtje ge
zellig koffiedrinken in Ten Boer.
En onderwijl ook nog opgestoken
hoe een kapsalon reilt en zeilt.

Henk Vliem

"De Soos"
De klaverjasavond in september
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Kees Wierenga 5269
2. Peter van Veelen 5026
3. Jannes Ramaker 4945
4, Albert van Bruggen 4817
De volgende keer is op dinsdag 9
oktober, aanvang 20.00 uur,

Verandering
Wanneer ik terugkijk naar 't verleden
En het ga vergelijken met het heden
Zie ik een dorp dat toen een ander aanblik bood
Met naast de Dorpsweg nog een brede sloot
Met bruggeljes, heel karakteristiek
't Gaf dorp een vfeugje romantiek
Het was die goede oude tijd
Waar men nog tijd had voor gezelligheid
Men leefde toen veel dichter bij elkaar
De afstand was er dan ook naar
Een ieder leefde op een klein gebied
Het snelverkeer van nu dat was er toen nog niet

De kerk stond in het dorp centraal
Met iedere zondag preek en soms ook avondmaal
Wanneer er iemand overleden was
De voorman ging door 't dorp met hoge hoed en lange jas
En zegde er dan plechtig rond
Dat een begrafenis te wachten stond

De voortgang der techniek veranderde het tij
Veel wat onmisbaar leek dat hoort er niet meer bij
En met die andere beleving
Veranderde ook hier de samenleving
De mens begon zich vlugger te verplaatsen
Bemoeide zich ook minder met zijn naasten
Men heeft elkaar niet meer zo nodig
De kerk wordt bijna overbodig
Slechts weinigen zie je hier nog gaan
De kansel spreekt steeds minder aan
Begrafenissen raken uit de gratie
Als maar meer gaan over tot crematie

Het tijdperk van de tweeverdieners breekt nu aan
Vrouwlief heeft ook al een baan
De computer is vrijwel in ieder huis verschenen
En zal aan menigeen veel dienst verlenen
Iedereen die heeft het razend druk
En is opzoek naar zijn geluk
Het einde is nog lang niet in het zich t
Toch eindig ik nu maar met dit gedicht
Met wat nog ligt in het verschiet
Ik hoop het beste maar ik weet het niet

Jan Wolt, december2006



Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmteletoon

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

P~KUIL
'jl#':lld1t'fffJd#jI1{ilà1
Os loweg 126
9723 BX Groningen
1(050) 54216 90
F(050) 5423776
Iwww.kui lre inig ing .nl

Voor bedrijven en partic uli er
handel in :
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Topway" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

Nijverheidsweg6 TenBoer
Telefoon 050 - 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834'
Mobiel 06 ·51581046

G N Schut t crlaatl 28

9797 PC THESI NG E

Telefoon 0 50 - 30 21957

Fax 050 - 3021574

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

IL]
Installatiebed rijf
THESINGE V.O.t.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

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

M . Ri tse m a - Be d um - T (050) 3010735
K . v.d. Ve en - Kolham - T (05 98) 393504
~ ----- ---------------

.
v:Bij ons eengrote keus ~~ r:

uit diverse modellen! lfF~i

Ookfauteuils met opstaphulp. ~\'

I IJ~ SlAGTE~~-
WONINGI NRICHTING SINDS 1932

.r~rk in senioren fauteuils

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

R~TSENtA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Hallo mede Garmerwoldenaars, O~lossing Puzzel

De vakantieperiode is weer voorbij wanneer dit bericht in de G&T verschijnt. Heeft iedereen een
leuke vakantie gehad? Ik in ieder geval wel, jazeker, een hond gaat ook op vakantie. En met mij denk
ik vele honden uit Garmerwolde. Ikzelf ben naar camping 'de Wilsumerbergen' in Duitsland geweest
en naar de stadscamping Enschede. Mijn baasjes zijn nl weer aan het wandelen geweest, dit keer
met het Naoberpad. Dit pad is niet zo bekend als het Pieterpad, maar minstens zo mooi. Het is een
grenspad dat loopt van Nieuweschans naar Emmerich, gedeeltelijk door Nederland en Duitsland.

Bij veel stukken loop je ook pre
cies over degrens heen. Voor een
hond is dit pad mooier, omdat er
maar weinig over verharde we
gen wordt gelopen. Er was één
stuk, in de buurt van Enschede,
dat heel erg heftig was, nl een
veengebied waar de varens wel
twee meter hoog groeiden. Je
kreeg echt dat oergevoel weer:
sluipen door de wildernis zoals
mijn verre voorouders dat ook
deden. Datzelfde gevoel had ik
ook in Garmerwolde op dat stukje
van de fietsenstalling naar het
fietspad langs de Rijksweg. Hoog
riet, overhangende struiken, geen
pad te onderscheiden; spannend
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waar je uit kwam. Mijn baasje en
met hem vast vele anderen von
den het minder prettig om elke
keer natte kleren te krijgen. Op
een gegeven dag was hij er zo
flauw van dat hij de gemeente
heeft gebeld of erietsaan gedaan
kon worden. Dat was op een dins
dagmiddag. Toen wij dezelfde
dinsdag tegen deavond wederom
een eindje gingen wandelen, wer
den wij bevangen door ruimte
vrees. De gemeente had diezelf
de middag de struiken gesnoeid,
het onkruid en het gras cq riet dat
over hing verwijderd. Alle lof voor
de gemeente. Dit was nog eens
een snelle actie! !!!

Wat is er verder nog voor belang
rijks in mijn hondenleventje. Dat
verschilt eigenlijk niet zo vreselijk
veel van een mensenleven. Zo
hoorde ik dat er een mensendok
ter ons dorp heeft verlaten, na
vele jaren en zo gaat het in de
dierenwereld ook. Na vele jaren
gaat dr. Weitenberg er mee stop
pen.Voor mij jammer genoeg komt
er wel weer een nieuwe arts, ik
heb het niet zo op dokters. In een
volgende G&T leesf u hier meer
over, over het afscheid van dr.
Weitenberg dan.

Verder gebeurt er eigenlijk vrij
weinig in Garmerwolde momen
teel, geen nieuwe honden, geen
nieuwe geurtjes. dus berg ik het
toetsenbord maar eerst weer op.
Tot een volgende keer...

Yuri

De oplossing van de puzzel was:
DERK SCHOLMA. Er waren wei
nig inzenders. Kwam dat omdat
hel te moeilijk was, of omdat wei
nig mensen hem hebben gekend?
Scholma was debaas vandeBoe
renleenbank en kerkvoogd der
Nederlands Hervomde Gemeen
te Garmerwolde. Hij overleed in
1971 .

Oe winnaar is:
E.D. Post.
W.F. Hildebrandstraat 29,
Garmerwolde.
De trekking werd niet onder het
toeziend oog van denotaris, maar
onder het toeziend oog van colle
ga Leon , verricht door Johan
Wester van Tademabouw (toe
komstig Dorpshuis).

gr. JakobV.d. Woude



Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021 624

Bovag·lid • 00. SUZUKI dealer

..................
D1J11SOM 1J'M~-.e. ",e 'VIl

lATEIlDAfi: ... . 1UO ....

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Valckestraat1 •Ten Boer

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462

Fax(OSO)4042922

divers in ::rocntcn & fru it

Goeden gezond van deboerengrond

AGRISHOP

Dames &Herenkapper
zonder afspraakl

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aurdoppeten t&\
• scharreleieren

• "/I' I'S

• hoeren zu ive!

• salades & rauwkost

• brood

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Boven r ij ger ~eg : 9

9797 TD Ihesinge
050-302 173!

www.ne llian.nl

. in!ormat e en vormgeving rondom de dood:Schoo!holm 5, Groningen

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenmakerij
Sleûtelsèrvice." ,
Midél'eljans

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
I.t'r....t ....n

Lageweg 22Garmerwolde
(050)54215 35

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde050· 5416244

zoals:scotonoemoua.
MaaikolYen, Klepe/maaien,
Grool pakpersen, GrondIransport,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.

• mo de r ne çnntact l cnssy~temen . ged iplom eerd e special is ten

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestell en

WinRelc entrum Lewenborç
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gron inçen

Telefoon/fax (050) 5490549
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
HenkRemene 050-54 19630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26-050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3-050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe.Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde -050-541 1019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,00p].
Bijautomatische incasso € 11 ,00p.j.
Poslabonnees:
basistarief +portokosten
Prijsper krant € 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

"Mijn naam is Dinky en ikwil graag jullie aandacht vragen voor het volgende: 4 oktober is het dierendag, niet
vergeten hoor!" (Foto: Henk Remerie)

Agenda
Zaterdag 29 september
Thesinge; 14.00 uur tot 15.00 uur:
Veur elk en ain, deur elk en ain...
Marion Vuijst spelt poppenkast
voorstelling "Boekenwurm".
Zaterdag 29 en zondag 30 sep
tember
Geweidehof, Garmerwolde; 13:00
uur tot 18:00 uur: Week van de
Smaak.
Dinsdag 2 oktober
De Leeuw, Garmerwolde; 19.30
uur: Bijspijkercursus verkeers
theorie voor alle rijbewijs·bezit
ters en andere geïnteresseerden.
De entree is gratis.
Zondag 7 oktober
Molen Germania, Thesinge;
10.00-17.00 uur: Er is koffie en
theeverkoop en een expositie van
werk van Gerard Kingma. (Regio
dag)
Dinsdag 9 oktober
Buurhoes, Ten Boer; 19.30 uur:
Energie(k) Ten Boer, een specia
le informatieavond voor de inwo
ners van de gemeente Ten Boer
over duurzaam omgaan met ener
gie. De toegang is vrij en dekoffie
is gratis!
Zondag 14 oktober
Kloosterkerk, Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert. Mostly Harmiess
(Elke Meiborg, trekzak, concerti
na, zang; Harryvan Bon, whistles,
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bodhrán, zang; Jan Peter Siegel,
gitaar, zang; Nynke Smid, viool ,
zang): "Iers en anders - traditio
nele Ierse en Schotse volksmu
ziek"; Entree € 3,50 (CJP/65+ €
2,50), kinderen tot 12 jaar gratis.
Gratis hapjes na zolang de voor
raad strekt.
Woensdag 17 oktober
De Leeuw, Garmerwolde; 19.45
uur: Hapjes maken en eten bij de
NBvP Vrouwen van Nu. Eenwork
shop door mevr. Bleuming uil Mid
delstum.
Zaterdag 20 oktober
Bioscoop in Boerenschuur aan de
Lageweg 22a; Veur elk en ain,
deur elk en ain...
Film van de voorstelling LA NOU
BA van het beroemde Cirque du
Soleil .
Voor de kinderen om 14.30 uur,
entree € 3,50.
Voor volwassenen om 20.00 uur,
entree € 7,00.
Opgave vooraf bij: Patricia Suer
050-3021121 of Marina Schijf 050
3022129
zaterdag 20 oktober
Café Molenzicht, Thesinge: 20.00
uur: Folksessie. Muzikanten en
publiek zijn allebei welkom.
Donderdag 25 oktober
Kerkhörn , Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Zowel heren
als dames zijn van harte welkom.
Vrijdag 26 oktober
Garmerwolde: ophalen oud pa
pier.

Zaterdag 27 oktober
Thesinge; 16.00 uur: Veur elk en
ain, deur elkenain...Ken uw Dorp.
Test Uw kennis van Thesinge en
doe mee aan het spel "Ken Uw
Dorp".
Zaterdag 27 oktober
Geweidehof, Garmerwolde ;
Boergondisch feestmaal.
Zaterdag 27 oktober
Gereformeerde Kerk, Ten Boer:
19.30 uur; Samenzangavond
Zondag 28 oktober
t Jopje, Thesinge; 13.00 uur: Start
Blues Cruise.
Maandag 19 november
De Leeuw, Garmerwolde; 20.00
uur: Najaarsvergadering van de
Vereniging Dorpsbetangen Gar
merwolde. Op deze avond neemt
Jan Wigboldus afscheid na een
voorzitterschap van ruim 20 jaar.
Tevens zullen de ontwikkelingen
mb! het Dorpshuis aan de orde
komen.

Wij willen u hartelijk bedan
ken voor de warme belang
stelling,devele kaarten,bloe
men en bemoedigendewoor
den bijhetoverlijden van mijn
man, onze vader, groot- en
overgrootvader Pieter de
Vries.

Familie de Vries,
Garmerwolde

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

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 7 oktober
09.30 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
doopdienst van Laura & Susan
Oudman
Zondag 14 oktober
09.30 uur in Thesinge
dhr. Bronsema uit Uithuizen
Zondag 21 oktober
09.30 uur in Garmerwolde
voorganger nog onbekend
koffiedrinken na de dienst
Zondag 28 oktober
09.30 uur in Ten Post
ds. Volbeda uit Groningen
gezamenlijke zangdienst

Stoomfluitje '~)
• Zoekt u:
een degelijk slot voor uw schuur
of achterdeur? Eventueel met kruk
en cilinderslot? Tevens duizend
schoon en muurbloem plantjes
(bloeien in 2008). Kom eens langs
of bel 050-54143 14. R.J. Ganze
veld, W.F. Hildebrandstraat 45,
Garmerwolde.


