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Onder Professoren
Henk Busscher is niet langer de enige professor in Thesinge. Op 2 oktober j.1. werd Isabelle van Gelder (48) benoemd tot hoogleraar
Cardiologie aan deRijksuniversiteit van Groningen. Sindsdien gaat zij doorhet leven als Prof. Dr. van Gelder, waardoor Thesinge zich in
één klap een dorp onder professoren kan noemen!
Isabelle, woonachtig aan de Molenhorn, is daarmee de tweede vrouwelijke hoogleraar cardiologie in Nederland; zij bevindt zich in het
gezelschap van zo'ndertig mannelijke collega 's.Prof. dr.van Gelder:" Cardiologiewas lang een echt mannenvak. Toen ikdeopleiding begon,
waren we maar met twee vrouwen. Nu zijndater tochheel watmeer."

Isabelle van Gelder en Johan Brügemann. (Foto: Henk Bok)

Hoelang doejeereigenlijkover om
hoogleraar te worden?
Isabelle legt uit dat het eenproces
van vele jaren is. Het idee zit in je
hoofd en datwerkjeindeloop vande
jarenuit. Onderzoekiseen heel be
langrijkefactor, maar natuurlijk ook
patiëntenzorg en onderwijs, erva
ring opdoen,contacten leggen, pu
bliceren.
De eigenlijke oratie,schrijf jeineen
paar weken, maar daar is al veel
langerovernagedacht.Hetgaatover
waar je je de komende jaren mee
bezig zal houden en het borduurt
voort op wat je daarvoor gedaan
hebt.
Het werkvaneen cardioloog ineen
academisch ziekenhuis, zoals het
UMCG, bestaat uit drie componen
ten: Onderzoek, onderwijs en pa-

o tiëntenzorg.Alhoeweldewetenschap
natuurlijk erg interessant is, geeft
Isabelle aan datze depatiëntenzorg
ookerg belangrijken leukom tedoen
vindt. Zonder het uitvoerendewerk
en het contactmetpatiëntenzou dit
vak een stuk saaierzijn. Ineen spe
ciaal iaatjebewaart ze allerlei leuke
en ontroerende brieven die ze ooit
vanhaarpatiënten kreeg.

De titelvan haaroratie luidt:
"Ordeinde chaos."
Het onderzoekdat zijverricht,heeft
voornamelijk betrekking op hartrit
mestoornissen.Dat ishaar speciali
satie,waarze (bijna)alles van weet.
"Ritmestoornissenleidenniet al leen
totchaosinhethart,maarook inhet
levenvan mensen.De ritmestoornis
sen komen vaak aanval sgewijs,

waarbij dehartkloppingen angst en
onrustveroorzaken envaak totwerk
verzuimleiden.
Daarnaast valt er ook nog veel te
verbeterenindechaos van behan
deling: Om het bloed soepel door
het lichaamrond te pompen, moe
ten de hartkamers- en boezems
gecoördineerd samenwerken.Een
intern prikkelgeleidingssysteem
zorgt ervoor dat dit opprecies de
goedetijd en indegoedevolgorde
gebeurt. Stoornissen kunnen met
medicijnenverholpen worden ofmet
het wegbranden van beschadigd

weefsel (ablatie).
In haar oratie pleit Isabelle vooral
voor het aanpakken vandeonder
liggende oorzaakvan de stoornis
sen,meestaltehogebloeddruk(hy
pertensie). Wie een tehogebloed
ruk heeft, kan dat jaren hebben
zonder daar wat van te merken.
Hartspiercellen worden danomge
vormd tot bindweefsel, datdeprik
kelgeleidingverstoort.Als deklach
ten merkbaarworden,isdeschade
meestal niet meer te herstellen.
Daarom willsabellevanGelder de
komendejaren onderzoeken ofeen

agressieverebestrijding van hyper
tensieniet veel effectieveris.
Veeigebruikte medicijnen tegen
hoge bloeddruk, maar ook choles
terolverlagende middelen (zg.stati
nes, waar veel om te doen is ge
weestdelaatstetijd),lijken een gun
stigewerking te hebbenop hartrit
mestoornissen.
Maarwe kunnen erzelfookwataan
doen!
Een gezond voedingspatroon (zie
www. voedingscentrum.nl). minder
zout in het eten (3 gr. minder per
dag), beweging (nietde auto maar
defiets,niet deliftmaardetrap).Je
hoort het steeds vaker tegenwoor
dig ' maarheus, het werkt!
Acute hartstilstand kan het gevolg
zijn van ritmestoornissen en daarom
is het ook belangrijk om snel in te
kunnengrijpen.Veelmensen weten
nietwat tedoen,goedevoorlichting
en het (blijven)volgen vanreanima
tielessen (echtnietingewikkeld)zijn
zekereffectief. Ookdeaanwezigheid
van externe defibrillatoren kan le
vensreddend zijn.

Hoezagjouwdag op2oktobereruit?
"Heel relaxed!
Eerstbeniksamenmet mijnzus (één
van de mede-organisatoren) naar
de kapper geweest. Ondertussen
liep Johan (man) hard. Daarna heb
ikthuissamenmetJohan een lekkere
lunch gemaakt en gegeten. Onder
de douche en toen stond de taxi
klaar.Om 15.00 uurarriveerden we
bij het Academiegebouw. Daarna
verliepalles volgensstrakreglement.
Er was een interviewen opnames



voorde Nederlandse Vereniging Voor
Cardiologie,en tenslotte werd ikeen
kwartierafgezonderd ineenkamer
tje. Om precies 16.10 hadden alle
opgetrommelde hoogleraren (zo'n
35opeen rij!) hun toga aan en om
16.13 werd ik inhun aanwezigheid
heelofficieel doorderector-magnifi
cusalshoogleraarbeëdigd.Om 16.15
liepenwe detotdelaatsterijgevulde
grotezaal inen kon iknaeen korte
introductiemijn verhaal vertellen."

Geen last van zenuwen gehad?
"Helemaalniet,gelukkig.Ikben een
beetje gewend om voordrachten te
houden voor een zaal vol. Zo'n12x
per jaar reis ik naar het buitenland
(o.a. Japan, India, Amerika, maar
ookbinnen Europa), waarikvaak iets
moet vertellen op oongressen.Endit
was natuurlijk heel geweldig om te
doen."

Achter iedere knappevrouw staat...
Precies,eeneven knappe vent! Die
zijn mannetjeslaat, op tijdeen kriti-

sche noot kraakt, sust engeruststelt,
wijze woorden spreekt,ondersteunt
en verzorgt. DiemanisJohan(Brü
gemann), inhet dagelijks levenbe
halve echtgenoot toevalligerwijs (of
niet) ook cardioloog in hetzelfde
UMCG.
"Het klinkt misschien cliché, maar
zo'nproces voorbereidenkun jeecht
niet alleen. Het iserg belangrijkdat
het thuis goed loopt, dat er een
kritisch enwijs luisterendoorisenhet
huishoudengedaan wordt!Johan is
degene die me bij de (levens)les
houdt en ookveeldoetinhuis."Als hij
aan het eind van haar oratie door
lsabellebedanktwordt voorzijnsteun
en wijsheid, klinkt eremotiedoor in
haar tochverder zo vaste stem.
Erisechternog een belangrijke man
inhaar levenendat ishaar vader.Hij
was ookarts (uroloog)en heeft haar
gevormden liefde en interesse voor
hetvakbijgebracht. Helaasishijal jong
overleden,maarals hij erbij had kun
nen zijn,was hijvastenzekerheel trots
op zijn dochter geweest!

!sabelleen Johanzijnblij(sinds2002)
in Thesinge te wonen. Ze fietsen
dagelijks samen naarhet ziekenhuis,
waar hun wegen zich scheiden. Jo
han houdt zich vooral bezigmet pa
tiëntenmet hartfalen, hetgeenbete
kent dat er een verminderde pomp
functie van het hart is. Hij opereert
niet, maar iswel nauw betrokken bij
het voorbereidingsproces van bv.
transplantatiesenhetproces daarna,
enook bij de hartrevalidatie, o.a. in
Beatrixoord. En ook hij geeft onder
wijs,onderzoekt en publiceert.
In het weekend (wanneer ze geen
diensthebben en lsabellenietinhet
buitenland is),kunnen zegelukkigook
over heelveelandere dingen praten.
Enlezen, lekker eten en hardlopen.
Best een vol leven,maarinThesinge
vinden ze rust en ruimte en voelen
zich daar zeer wel bij.

Susande Smidt

Bron:
Polsslag,personeelsbladUMCG

"De Soos"
Deklaverjasavond inoktober heeft
de volgendeuitslag opgeleverd:
1. Harry Harkerna 4901
2. Henk Vliem 4811
3. Bert Buringa 4793
4. Janvan der Molen 4791
De volgendekeer isopdinsdag 13
november, aanvang 20.00 uur.

Bedankt
Ikwil iedereen hartelijkbedan
ken voordevelekaarten,bloe
men en bezoekjes, die ik heb
gehad inhetziekenhuisen thuis.

Groeljes,
Bouwina Post

De Thaisner DörpsRun

De zegeningen van de stank
Dit najaar valt het nog welmee,maarandere jarenishet altijd raak. Als
jevan Garmerwolde naarThesingeof omgekeerd fietst, komt jeeen
weeë,misselijkmakendestrontluchttegemoet,diezich indevoering van
jeneus nestelt en er niet meer uitwil. Wat isdat voorsmeerlapperi j?

Alsdiestankerhangt,ziejeindehoekvaneenperceel grond altijd wel
een bruine hoop liggen tergrootte van een paarladingen zand.Hetblijkt
nertsenmest tezijn, en afgezien vandeverstikkende meur blijkt het
goedje alleenmaar voordelen tehebben.Allereerst -en dat spreekt de
Groninger erg aan - ishetgratis, soms krijgt deboer erzelfs geldbij.
Volgens deGedoogregeling Tijdelijke Opslag VasteMeststoffen van het
ministerie vanLandbouw(BeoordelingsrichtlijnBRL-K256/02) mogen
'Alleen vaste dierlijke mest en overige organische meststoffen op
landbouwpercelentijdelijkworden opgeslagen,op minimaal 100 meter
vandegrens, gedurende maximaal 6maanden, mitsvrij van vliegen,
vliegeneitjes, -maden en -poppen.' Dat verklaart destank.

Hetorgaan DePelsdierenhoudergeeft alstoelichtingop hetverwerken
vannertsenmest: 'Het ismogelijkom dooraanwending vandedunne
fractie nertsenmestop grasland meerdan 200 kgstikstof perhectare
op hetkunstmestgif tebesparen: De conclusieluidtdanookdatdunne
offijnkorrelige nertsenmesteenhoogwaardige mestsoortvoor (gras)Iand
is, en een optimalevervanging voor kunstmest.

Weerwatgeleerd.Goed,hetstinktallemachtig.maarhetisuitstekende
mest en een zegen voor het milieu. Voortaanademen wij op defietsdus
breed grijnzend delongenvol met die weldadige lucht.

FredJe Bouma
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In hetkader van "Veur elken ain, deur elken ain" werd deThaisner
DörpsRun gehouden. De DörpsRun werd gehouden over 3 afstan
den: Rondje Klunder - 4 km, Rondje Klunder-Plus - 4 mijl (+ 400
meter) en Rondje Klunder Extra - 11km. Het Rondje Klunder mocht
ook gewandeld worden. Na een lange voorbereiding doorde orga
nisatoren StofferHavinga en Menco van derBergwas hetvrijdag 28
september eindelijk zover. Erwaren diedag ongeveer 40 mensen bij
deorganisatie betrokken: deroute-uitzetters, deverkeersregelaars,
debemaningvandewaterposten,dekassier(re)s,de mensen van de
inschrijvingentijdregistraties enz. Om 18.30 uurwerd hetstartschot
gelost.

De organisatoren StofferHavinga en Menoo van derBerg.Deevaluatie heeft
plaatsgevonden én... zaterdag 27september 2008 vindt de2e Thaisner
OörpsRun plaats. (Foto:Oesiree Luiken)



De renners...
Om18.30 uurstondikmetongeveer
150 renners en 10wandelaars aan
destart bij De Til. Toenwethouder
Mevr. Zwerver het startschot loste
zette de menigte zich inbeweging .
Omdatdetweede asfaltlaagnogniet
was aangebrachtstaken deputdek
sels boven het asfaltuit."Pion Henry
enPion Stoffer" en oranje pionnen
voorkwamen dat mensen zouden
struikelen. De menigte ging richting
Schutterlaan,LagewegnaarhetKlun
der. De gemeente had de grootste
gaten langshet Klunder gedicht en
alle brandnetels gemaaid. Onder
weg werdenwedoordeverkeersre
gelaars deweggewezen.De 4 km
liep langs het Maar naar Thesinge,
de4 mijlende 11km ging bij hetMaar
linksaf het betonpad van defamilie
Havinga.lkliepde4mijl enmochtook
hetbetonpadop.Hetwaszo leukom
hier eens telopenen Thesingevan
een andere kantte bekijken, dat ik
amper merktedat jeophetbetonpad
1,5kilometertegendewindinmoest
lopen. Meteenlusjeomdeboerderij
heen werdderoutevervolgtover de
Thesingerweg weerterug naarThe
singe. Het nieuweasfalt liep heerlijk.
Ondanksderegenstondenhiermen
sen langs dekantomderennersaan
temoedigen.Voormij nog 2kilome
ter te gaan. Het begon als aardig
schemerig te worden. Terug in de
kerkstraatfinishen derennersvan de
4mijl en moestenderenners vande
11km nog een Rondje Klunder lo
pen.Toenrond19.45uurdelaatste
lopers binnen kwamen was het al
aardigdonker.
Op het schoolplein waren standjes
aanwezig waardedeelnemers een
medaille, eten en drinken konden
krijgen.Door het regenachtige weer
washetophetschoolplein snel ver
laten, maar int Jopje ishet nog een
aantaluurtjes druk geweest.

DesireeLuiken

Dries Ankeruit Thesingeiswinnaar
van de4 km Mannen. (Foto: Myla
Uitham)

...en de
wandelaars
Mijnopoe zei vroeger: 'Vrijdag is 't
verandering van t weer'. Daar be
doeldezemee:alshetdeheleweek
slechtweerwas geweest,geregend
had,was hetvrijdagsmeestaldroog.
Soms druppelde het vrijdagmorgen
nogwat, maar rond het middaguur
zagen we dezon.
Datgezegdeging opvrijdag28sep
temberjl.bepaaldnietop.'sMorgens
regen,'smiddagseen korteperiode
droog.Maar toenna zesuurzich een
grote menigte renners en wande
laars inbeweging zette, viel het he
melwater met bakken uit de lucht.
Veleparaplu'swandeldenboveneven
zovele hoofdenviade GerritNioolaas
SchutterlaandeLageweg op. Jaap
enJowarendehekkensluiters (nou
ja,hekkensluiters....dehekkenlangs
deroute waren al gesloten, ook die
bij de boerderij van Jaap). Bij de
boerderij 'Steerwolde' (u weet dat

daardegebroedersJansenwonen?)
konden we zien hoeveel regen er
noginaantochtwas.Hetwas éénen
algrijs.Werd het bijdeboerderijvan
deAfscheiding (1834;voorheenDijk
. nu Bolt)droger?Ofkwamdatdoor
die enorme schuur, die de regen
temperde.
Ookde koeien,diebepaaldnietston
den te dromen, maar te schuilen,
zagen ons. Wat zijn dat voor twee
voeters diemet ditbeestenweerop
stap gaan? De regen viel hen ook
zwaar opdemaag (4 magenzelfs);
ook zijschuildenonder een paraplu
- een boom. Koffie, koffie, lekker
bakkie koffie... ja dat zou er wel
ingaan. Maardatmoest nog worden
gezet; een bekertje gemeentepils
kregen weaangeboden. Het voor
deel vanzoveel regen is, dat jeniet
zoveel leidingwater hoefttegebrui
ken.
Verderop zagen we derennersaan
de overkant. Ze liepen hard omzo
weinig druppels te vangen. En hoe
sterkwas dieeenzame fietser(Wol
ter Karsijns) omz'n parooursuit te
rijden.
Thaisn kwam in zicht. Vóór dat we
onsprachtigdorpweer inliepen,wer
denwetoegezwaaiddoordeoudste
inwoonster, vrouw Oudman. Toen
HennieenTrienekedefinishbereikt
hadden, was iedereenbinnen.
'Elk en ain' die deelnam, kreeg 
onder detonenvan eennaar zonni
geoorden dromendeJanSmit-een
medaille uitgereikt.Ookdietweeoude
besjes hadden het gehaald. Bravo
voordedanwelnietopeen naoudste
inwoners,maar toch... Zemoesten
heel wat meesjouwen.
En toen- nee, die was alonderge
gaan - werd het droog.
169 deelnemers (x 6 euro) gingen
weerhuiswaarts, opnaardedouche
enwarme koffieof wat anders. Het
wasondanksderegen een succes.

Jakob van der Woude
(volgendperliets)

De dagen nade run kwamen en vele
positieve reactiesbinnen opdesite.
Ook uithetdorp kwamenvelereac
ties:
"ik wist nietdater zoveel mensen
mee zoudendoen: ik dacht alleen
eenaantallopersuitThesinge","wat
eenmooi gezichtomzo'nlangesliert
mensen door het Klunder te zien
lopen", 'primaorganisatie, volgend
jaar weer?"

De twee oude besjes, C/ara van
Zanten enHeina van Zanten.
(Foto: MylaUitham)

"Een gezande
tweede jeugd"
De ANBOafdelingGemeente Ten
Boer organiseert op dinsdag 6
november a.s. de Remedica in"
formatiebijeenkomst "Eengezon"
detweede jeugd", een avond die
geheel in het teken staat van
gezond ouder worden.

De onderwerpen diehierbij centraal
staan zijn:Zorg &Welzijn,Voeding,
Gezondheid en Persoonlijke Verzor
ging. Uwordt erbij betrokken door
middel van audiovisuele presenta
ties,workshops,eeninformatiemarkt
en verschillende interactieve spel
evenementen.
Het onderwerp "Zorg & Welzijn"
betekentactuele en belangrijke in
formatierondom:

• Denieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en wat dit
voor ukanbetekenen.

• Welke diensten biedt deThuis
zorgorganisatie aanen wanneer en
waar kuntudaarvoor terecht.

• Hoe vindt eenindicatieaanvraag
plaats en hoe zit het met deeigen
bijdrageregeling binnendethuiszorg.

• Mantelzorg ;hoe belangrijkisdeze
zorgvoor onzenaastenenwelkerol
kunten wilt udaarin vervullen.

Alle50-plussers zijn van harte wel
kominhetBuurhoes,aanvang:20.00
uur: detoegang is gratis.

Eten in tJapje
Bij voldoende belangstelling
kunt u vrijdag 30 november om
19.00 uur in t Jopje terecht voor
een gezellige eetavond.

We maken die avond een Indone
sisch buffetvooruklaar metdiverse
gerechten. Genoeg keuze voor ie
dereen,ookvegetariërskunnendus
aanschuiven.De prijsvan het buffet
is€ 22,50.inclusiefeen kopjekoffie!
thee na. Het iseen rookvrijeavond.
Wel even tevoren opgeven: tel.050
3023045 ofviade mail:info@jopje.nl
Ook mensen van buiten Thesinge
zijnwelkom!

Susan deSmidt
Henk Bok
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Tocht om de Noord
In het Dagblad van het Noorden staat een lovend verhaal na het
weekend van dewandeltocht van Lauwerszee tot Dollard, van Zout·
kamp naar Delfzijl over een totale afstand van zevenenzeventig
kilometer.JannySibma uit Thesinge heeft genoten van hetwandelen
op zes en zeven oktober en van devele bijzondere en verrassende
activiteiten die door de organisatie waren bedacht. Er werd door
honderdvijftig deelnemers onder perfecte weersomstandigheden
opzaterdag rond devijfendertig en op zondag rond devijfenveertig
kilometer gelopen. Aan dekortereafstanden van ongeveer twintigof
dertienkilometer liepen totaal zo'n twaalfhonderd wandelaars mee.
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Wij wenseniedereenveel goeds en eengoede gezondheid voor de
toekomst.

Nogmaals hartelijkdank.

Lieve mensen
Door deoverweldigende belangstelling tijdensonzeafscheidsreceptie
ishet onsonmogelijkiedereenpersoonlijk tebedanken.

Dankvooralle lievewoorden,geschenken enbloemen.De melkbusvan
JanWigbolduszattotde randtoevol! Wij zijnvan plan de brieven en de
kaarten tot een aantal afscheidsboeken tebundelen. Zijvormeneen
waardevolleherinnering.

JannySibmaen haarwandelvriendinSienSteenhuisuitWoltersumvoorhet
kerkjevanHuizinge.

tochtvan temaken.Hetwas voorhen
de tweede keer, nadatvorigjaarop
koninginnedageen eendaagsewan·
deling was uitgezet. Het ziet ernaar

Maandag
Met wat spierpijn in de kuiten en
verder totaalgeenpijnofblaren aan
de voeten kijktJanny terug op een
geweldige ervaring.Jespreektheel
veel mensen en wat opvalt isdat er
veel oud·Groningers uit alle delen
van het land meedoen. Er worden
verhalen verteldoverjeugdherinne·
ringen uit geboortedorpen en vaak
zijnermensendiefamilieen kennis
sen hebben in Thesinge/Garmer·
walde.Voor de lange afstandlopers
ishet aanbod aan activiteitenzoals
films in een schuur, optredens van
koor, bezoeken aan musea enzo
voorthaast teveelvan hetgoede.Je
moet echt jeenergiegoedverdelen
en zekerbijdelaatsteloodjeselkaar
meeslepenen doorzetten!Volgend
jaarwilJannygraagweermeedoen.
Zij hoopt dat deorganisatie die het
risiconamom het evenementditjaar
inoktober teorganiseren dan weer
haar best doen om er een mooie

de borg EwsumbijMiddelstum,waar
ze met tromgeroffel werden bin
nengehaald. Via Westerwijtwerd
gaat'! naar Huizingewaareen foto
graaf haar samen met Sien, die
weer isaangehaakt voorhaar kor
tere afstand, geportretteert. Thuis
kan zij de foto "neerladen"van het
internet,volgens de jolige fotograaf.
In Westeremden is er een thee·
schenkerij en dan door naar Lop
persum. Langs het fietspad wordt
deweg vervolgd naar Wirdum om
viahet bosbij Ekensteinookdeze
borg nog tebezoeken.Voor Janny
en Sienvoorzag ditnietmeer ineen
behoefte.Jewilteigenlijk vlot door
naardefin ish omdat rondhangen te
vermoeiend wordt. Het volgende
punt isde NicolaikerkinApplnqe
dam en dan zijn daar de laatste
zware vijfkilometernaarDellzijl. In
de haven vanDellzijlwacht deIami
liemet bloemen enligt een enorme
medaille voor Janny klaar. Er is
alleen een medaille voor delange
afstand wandelaars. Er wordt nog
een hapje stamppot genuttigd en
dan naar huis en met de benen
omhoog !

Zondag
Op zondag werd gestart in Warf·
fum.Bijeen prachtigezonsopkomst
liep Jannydoor het Hageland met
koeienindemistenovergl ibberige
paadjes met boerenhekken met
bedauwde spinnenwebben. Hele·
maallyrisch vertelt ze over demooie
tocht naar Rottum, de qeboorte
plaats van de Groninger schrijver
Jan Boer, naar Kantens waar in 't
dorpshuis "t Schienvat" een koor
staat te zingen en Toornwerd met

Zaterdag
Voor Janny lagindeOp Roakeldais
hal in Warffum een envelop klaar
met routebeschrijving,stempelkaart
en bonnen voor allerlei versnape
ringen die onderweg werden aan
geboden. Zij parkeerde daar de
auto en werd rond 6.30 uurmet een
bus naar de kerk in Zoutkamp ge·
bracht waar de tocht begon. Via
Niekerk,waargroningerkoek werd
aangeboden, naar Houwerzijl,waar
het Theemuseum doorgewandeld
werd ging 't naar de Petruskerk in
Leens. Janny'swandelvriendin,Sien
Steenhuis is licht geblesseerd en
loopt de kortereroute. Zij geniet van
orgelspel inde Leensterkerk ensluit
zich daar bij de wandelaars aan.
Samen volgenze het EdeStaalpad
naar Wehe denHoorn.Ze bekijken
een arbeidershuisje bijdeborgVer·
hildersum enlopen door de prach
tige omgeving van de borg in de
richtingvanEenrum,waart het kaar
senmuseum isopengesteld.Dwars
door weilanden en over binnen
weggetjesworden Mensingeweer,
Maarhuizen,Bafloen Rasquertvaak
door de kleinste straatjes gepas·
seerd.HeteindpuntWarffum wordt
bereikt via deBreedenborg en ten
slotte naarhet Openluchtmuseum.
Ook daar was alles opgetuigd en
vanallestedoen. Erliepenmensen
inklederdrachten dehuisjes waren
vrij toegankelijk. Voor de langeal
stand wandelaars was het haast
teveelvanhetgoede.Diewildenna
een kop snert wel naar huis om
weer energie op te doen voor de
tweede dag.
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Elk jaar meer De peuters gaan verhuizen

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
~ UITGEVERIJ

• Rijksw eg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021 715
• info@ bluemule.nl
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ft.\ I'l\eer d. 1el\ v,oer

ri~ \1' \
eel\ \)e~ buitel"

' r daarel' ~e

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

b lo em s i er k u nsf

d n bloemen al/een.
Meer a

LUCET

Lievegroeljes Juf"Bettina

verschillendescholingstrajectenge
volgd zoals de WE en het Pravo
kindvolgsysteem,waarbijwij veelin
spiratie hebbengekregen;kinderen
indevoorschoolseperiode'begelei
deniseen vakapart.Decoördinator
vandeSPGTzal hieroverbinnenkort
meer uitleg geven. Ik wil mijn dank
uitspreken aanalle mensendiehet
mede mogelijk gemaakthebben om
de peuterspeelzaal de gezellige,
vriendelijke sfeer te geven, die het
heeft. Dit met respect voor verschil
len en de eigenheid van mens en
kind. Ikhebme altijdgoed gevoeldin
dit mooie gebouw en hoop dat de
nieuwe eigenaar er ook met veel
plezierzijnwerkzaamheden kanuit
voeren.

Ruime collect ie familiedrukwerk

Ontw ikkelen en dru kken ,

van visite kaartje to t complete hu isst ijl :

Text ieldr uk. zwa rtwi t- en kleur ko pieën :

Boeken, prog rammaboekjes, gidsen, '

perio dieken, f lyers etc.

Kom eens langsvoor een vrijblijvendadvies.

Ideeënuitwisse len kan verfrimnd werken

JufBettinamet dekinderen van De
Benjamin(Foto:MylaUitham)

Onze verhuizing komt steeds dichter bij, dozen worden al ingepakt
endepeuters kennen hetbegrip "verhuizen". Wijzijn aleen paar keer
naar ons nieuwe plekje in het dorpshuis gewandeld en zijn door
aardige vaklieden rondgeleid. Het zieter allemaal prachtig uit enwij
verheugen ons op het nieuwe jaar.

Mij is weer duidelijk geworden wat
eenenormedynamiekditdorpjeheeft
enhoe sterk zich menseninzetten als
het om deleefbaarheidvan Thesin
gegaat. Inde10jaar dieikhier met
veel plezier in de peuterspeelzaal
werkzaam ben,komikdatgeregeld
tegen.Devriendelijkheid,debereid
willigheidendehulpvandemensen
diebijdepeuterspeelzaal zijnbetrok
ken,washeteerste datmijopviel.Dit
wastoenzoen isaltijdzogebleven.
En nu gaan wij onsoude schoolqe
bouw verlaten, dat al zoveel jaren
mensen - groot en klein- heeftzien
komen en gaan.Het istijdvoorver
andering; wij gaan mee, met alle
nieuwe ontwikkelingen inenomde
peuterspeelzaal en het is fijn om
letterlijkeennieuw jasjetekrijgen.De
laatstejaren hebben wijalsleidsters

TruusTop

De rommelmarkt is niet echt een
hobby vanMaarten enhij isdan ook
blij alsde"rommel"weerdedeur uit
is.Omdathetvoorhetgoededoel is
kijkt hij maarniettevaakopzolder!
Ook door zoon Martin, diebij GEO
voetbalt. wordt evenflink geholpen
omalles teverslepen naardegym
zaal inGarmerwolde.
Overhulptroepenheeft Jantjeniette
klagen.Hetisvrijweleen vasteploeg,
zodat iedereenvastetakenheeften
ook weet hoe 't werk moet worden
aangepakt.

Hetwasditjaarbij goede weersom
standighedeneen gezelligeen rede
lijk druk bezochte markt. Volgend
jaar is een jubileumjaar voor GEO.
De club bestaat dan 60jaar endit
wordt uitgebreidgevierdindeweek
vanwoensdag 26 tot en met zater
dag 29 mei. Dan heeft Jantje haar
tiende rommelmarkt en zal ze in
januarialvastbeginnenmethet ver
zamelen vandespullen.
Vaakbrengen mensen een deelvan
de inhoud van het kerstpakket of
bewaren schalen en bakjes van
bloemstukken.Ditsoort materiaal is
zeerwelkomenbij dezedoe ik na
mensJantjeeenoproepom meete
helpende tiende rommelmarkt een
nog grotersuccestemakendande
voorgaandekeren.

Gerard Kingma
re is- en natuurfotogra fie

Geef een o#druk cooeoo •
origineel en persoonliJkl

Bezoek de wens te voor het laatste
nieuws overworkshops en exposfe s

Hovenstroot 5 - 9 797 Pl Thesinge
www.kingma.nu

gerard @k.ingma.nu
050 3023813

I ~~~~
Jantje Ypey.organisatrice van deGEO-rommelmarkt.(Foto:HenkRemerie)

De rommelmarkt vandevv GEO opvrijdag 5oktoberheeft weer meer
geld in het laadje gebracht dan voorgaande jaren! Er wordt een
bedrag van achthonderdvijftig euro bijgeschreven naeen ruim twee
uurdurende verkoop van demeest uiteenlopende zaken. De drijven
dekrachtachter deorganisatie vandit jaarlijkse evenement is Jantje
Ypey uit Sint Annen.

I Groninger landSChap op z'n mooist

Zij iseigenlijkaltijdbezigmetverza
melen vanbruikbarespullen en het
maken vanpakjesvoordeverloting
of cadeautjes voor het "altijd prijs"
rad. De zolder in huizeYpey staat
altijdvol met voorraad voor devol
gende rommelmarkt.
TussendoormaaktJantjebloembak
jes, bloemstukjes en verkoopt zij
emmers met stoofperen en dahlia
bollen. Alles wat geld opkan bren
gen,iswelkom.DefamilieYpeydraagt
voetbalclub GEO eenwarm harttoe
en omgekeerd is dit ook het geval.
MaartenYpey,demanvanJantje,is
jarenlang jeugdleider geweest van
deD-ersen erisdit jaarop9junivoor
de derde keer het Maarten Ypey 
voetbaltoernooigespeeldvoordeF,
Een D-pupillen.
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AnneBenneker

eertmetschitterende luistermuziek,
vindt plaats op zondagmiddag 11
november om 15.00 uur inde kerk
vanGarmerwolde. De kerk isopen
vanaf 14.30 uur.Koffie en thee voor
af en inde pauze verkrijgbaar.
Kaartenà € 5,-. kunt u reserveren
via 050 - 542 07 29 of per e-mail
wbensan@hetnet.nl.
Kijk voor meer informatie ook op
WNW.garmerwolde.net
en WNW.winterliederen.nl.

Winterliederen, een gezellig con-

Fo/kmuzikanten
Winterliederen iseen intiem en mee
slepend muzikaal programma van
drievan debelangrijksteNoord-Ne
derlandsefolkmuzikanten. BardHenk
Scholle, zangeresLinde Nijland en
multi-instrumentalistBertRidderlbos
vertolken Nederlandsen Gronings
repertoire, maar putten ook uit een
rijke traditievan volksliedjes en het
betere singer-songwriter werk van
verbuitendegrenzen.

Intiem en meeslepend programma

Injuniverzorgde deGroninger folkgroep Tör! een succesvol concert
indekerk van Garmerwolde. Totgroot genoegen van hetenthousias
te publiek énvan degroep zelf. Twee leden van degroep komen in
november terug in gezelschap van een bekende zangeres. Gedrieën
brengen ze hetprogramma Winterliederen. Laat u doorhen meene
men opeen avontuurlijke reisdooreen winters liedjeslandschap,op
zondag 11 november in de middeleeuwse kerk van Garmerwolde.

Hoera!

SietrKlaasIwema

Winterliederen in de kerk van Garmerwolde

Op 27 septemberwas hetdanzover:de officiëleheropening van de zuivering
teGarmerwolde. Na eerst het dienstgebouw (2004), kantoor/balievande
portier endesharoninstallatie[2005/2006]wasdelaatstestapde3straten
metloebehoren omhet geheelstikstof- en fosfaatvrij/armtekrijgen.Ookwel
tweetraps slibzuivering,dus eigenlijk dezuivering zelf.
Nadatdijkgraaf Henk van 't Land,hoofd waterschap,iedereenwelkomhad
gehetenwas hetwoord aanArie Hoven,lidvan hetdagelijks bestuur.Hijsprak
eendankwoord uitvoordemensendieditallemaal mogelijkgemaakt hebben:
de mensenvandezuivering ende ingehuurdebedrijven.Zonder henwas
hetnietmogelijkgeweest.ArieHoven benadrukte welwatvandaag goedis,
morgenalwelweert door DenHaagJBrusselonderuitgehaaldkanworden.
Daarnawashet tijdvoordelaatstehandeling:hetlaatstestukjezwartegrond
inzaaienmetgraszaad.Deze eerwasvoorArie Hoven.Na eenrondleiding
overdezuiveringmeteen mooi stralend zonneqe,nogeven onderhetgenot
vaneen sapjebij praten,bedrijfsoontactjesleggen.
De middag was zoweer voorbij en iedereen ging tevreden naar huis.

Arie Hoven heeftzojuist de laatste handelingverricht:hetinzaaienvanhet
laatstestukjezwarte grond. (Foto:Sieb·Klaas Iwema)

Henk Vliem

Het nieuwe bedrijfspand in Bedum
met ruime parkeergelegenheid.
(Foto: Hr.Bu/thuis)

gelegenheid.Kortom:opalle fronten
een grote vooruitgang.
Nieuw is de sanitair-showroom en
een Doe-het-zelf-verkoopafdeling,
waarjeookopzaterdag terecht kunt.
Niet alleen voor onderdelen enzo
voort maar ook voor advies van een
vakman. Zo hoorde ik dat tegen
woordigde gasleidingeninhuisook
van kunststof mogen zijn;datscheelt
algauwde helft aan materiaalkosten
enhetwerktietsgemakkelijker,voor
alinkruipruimten enandere (moeilijk
bereikbareofnauwe) ruimtes.

Oliebollen

Draa iorgels - oliebollen - poffertjes

www.gebakkraam.nl

Lekker de lekkerste !
-------~.~-------

~

Open Huis bij Vaatstra

De opening, door Vaatstra's all
round-vakman Marten Ypey en
schaatserErik Hulzebos(Nefit),werd
geoombineerd meteen grootsopge
zet'OpenHuis'. Ruimveertienhon
derd ! bezoekers maakten gebruik
van deze gelegenheid.Nietalleende
zakenrelaties zoalsopdrachtgevers
en leveranciers, maar ook buren,
dorpsgenoten,vrienden,kennissen
enzovoort. waren gekomen.
Ebel Vaatstra, de directeur, en zijn
(meewerkende) echtgenote Saskia
kunnenterechttrotszijnophetnieu
we onderkomen. Het is heel ruim
opgezet (dan kunnen we nog iets
verder groeien, zegt Ebel) en ge
makkeliikbereikbaar (net over die
nieuwe brug aan de zuidkant van
Bedum). Rondom het pand is een
brede bestrating enruime parkeer-

Vaatstrazit al weer een paar maanden inhetnieuwe bedrijfspand in
Bedum. In april zijn ze van de oude vertrouwde stek in Zuidwolde
verhuisd naar een groot nieuw pand in Bedum. Alle afdelingen
(Installatietechniek,Dakbedekkingen en Rioolservice)zitten nuonder
één dak.Ongetwijfeld wistuditalwantdatnieuwsheeft onderandere
ookindeG&Tgestaan. De officiëleopeningvandit nieuwe pandheeft
echter eind vorige maand plaatsgevonden.
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
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
spee lgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Luddcst raa t Cl

9797 Pl\1Thcsingc
T (0.' 0) 30 21319
F (030)3021IR2

M 06 .H5337 72

Dames &

Here nkapper

mét afspraak!

(050) 302 2 151

financi ële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangiûe

Inkomsten bel astin~

Uw ad res " 00":

.iJ lll ill il"tral ir- Ritserna
c.... IwIdM;lI~IIJI ·u...."'m, I

,~

ti '

é eV'lijk t-loVlt
JV lec\be I",ak e "ij

Gespecialiseerd in
boekenkasten &tafels

Antiekrestauratie &meubelreparatie

h a a r s tu di o

salitai

WigboldstnlBt 6 - TBn Boar

T e n Boer

Bezoek op ma.Umvr. na (tel.) afspraak
zaterdagsbent udegeheledagwelkom

Dorpsweg58- 9798 PG Garmerwolde
T(050) 5494580 - F(050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA B.~

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

V ISHANDEL
.,~~.

S mi t

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

k i_a

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
H O U T M A RK T

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WO ONWINKEL

~cr> '" V "'I. 'I
\ I A\ \,' , ,\

_W', '-...:.1 L

IJOA=II_~....
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Stomerij ter Veer stopt!
Toen één van de redactieleden in maart bij Gerrit ter Veer kwam
informerenofhijweereen jaarzou willenadverterenindeG&Thoorde
hijdatStomerij ter Veerkomend najaar zou gaan stoppen.Adverteren
in de G&T was dus niet meer aan de orde. Misschien is dat u als
abonnee, ook al opgevallen.
Voor deredactie vormde dit een reden om bij InaenGerrit ter Veer
langs te gaan. We waren enerzijds nieuwsgierig naar het hoe en
waarom van debedrijfsbeëindigingen anderzijdswaren we benieuwd
naar hun verdere plannen. Zodoende heb ik mezelf opeen maandag
avond door Gerrit en Ina op de koffie laten nodigen.

Gerrit terVeer showtwat de klanten vanaf 9 november2007o.a. zullen
moetenmissen: eenperfekt gereinigde en geperste pantoaIon. (Foto:Henk
Remeriel

Tenslotte wil iknamensde redactie
Gerrit en Ina bedanken voordevele
jaren dat Stomerij ter Veer inonze
krant geadverteerd heeft. Endere
dactiewenst hennatuurlijknog heel
veel plezierige jarentoe.

Henk Vliem

Verder willen GerritenIna natuurlijk
ookgraagviaditinterview indeG&T
alleklanten bedanken voor het inhen
gesteldevertrouwen.

affichesaan dewinkelramenwaarop
dekomendesluiting aangekondigd
wordtenwaarindeklanten opgeroe
pen worden omdegebrachtespul
letjes toch echt voornegennovem
ber weer op tekomenhalen.
Ookwiliknog even wetenhoe hetnu
precies zit met die bruidsjurken die
soms indestomerij tekoophangen.
Gerrit antwoordt dat dit een gratis
servicevanhenrichting deklantis. Zij
verdienenerniets aan.Alseen klant
een bruidsjurklaatstomenen vraagt
ofdie jurk ter verkoop in dewinkel
maghangen,dan vinden InaenGerrit
datprima.Soms looptdie handelsnel
ensomstraag.Zo ishetalvoorgeko
men datdetrouwjurknog indesto
merij tekoophing,terwijlhet paaral
weer uit elkaarwas.

Tenslotte
Op mijn vraag ofernietveel kleding
blijfthangen (veeltelaatofzelfsnooit
meer opgehaald) en of zoiets de
sluitingsdatumwatkangaanbemoei
lijken, zegt Gerrit dat ditprobleem
wel meevalt.Deklanten betalenvoor
uit,dat voorkomt 'latenhangen'. En
verder hangen er al geruime tijd

lenzich namelijkechtvrij voelen. Vrij
omveel meer tijd inhun hobby's te
steken dan tot nu toe mogelijkwas
(slechtsdriewekenvakantieperjaar
en vele jaren lang zes dagen per
weekde zaakopen,Inavijfdagen en
Gerrit vijf, tot voor kort zelfs zes
dagen per week).
Allereerst willen ze veel meer op
vakantie.Op hetprogramma staan:
lIaliëinhetvoorlaar.Schotlandvan
de zomer en volgend najaar naar
Spanje.Zehebbenonlangs een nieu
we VW-busaangeschaft,dieinmid·
deis door Gerrit totcampergetrans·
formeerd is (bijna af). Verder wil
Gerrit veel meer tijd aan fotografie
gaan besteden (meer analoog en
meer zwart-wit plus zelf ontwikke
len).Ookmoetermeergefietstgaan
worden en erwachten ook al rijen
interessante boeken. En Gerrit en
Inahebbengenealogie(stamboom
onderzoek) alshobby. Daarinkun
nen ze elkuurtjedat eroverblijftwel
kwijt, zo isdeervaring.

Wat gaanjullie nudoen?
Beidenantwoorden tegelijk:'Vanalles
ennogwat. Alshet maar geen ver
plichtingenschept'.Gerrit enInawil-

Alsjullie zo terugkijken,hoevoelt
dat dan?
Gerritzou zo weer meteenstomerij
beginnen. Het is een interessant
beroep. Vooral doorderedelijkin
tensieve contacten die je opbouwt
met jeklantenkring. Voor sommige
klantenben je een vraagbaak voor
van alles ennogwatenvooranderen
vormjeeenluisterendoor.Metname
als er gezondheids- of relatie-pro
blemen zijn. Vooral alleenstaande
ouderen nemende gelegenheid te
baatomhun hart eens teluchten als
ze met eenkledingstuknaardesto
merij komen.
Dieklantenkring omvat inmiddelseen
paar duizend personen. Sommige
ziejeelkeweek enanderenéén keer
per jaar. Een groot aantal klanten
komt vanbuiten dewijken zelfs van
ver buiten de stad. Dat zegt wel
genoeg over ons vakmanschap,
meentGerrit.Als 'eigenbaasvaneen
stomerij'ishetsomswel'langedagen
maken'.Jehebtimmersmetdeklant
deafspraakgemaaktdatdekleding
over twee ofdrie dagenweerschoon
afgehaaldkan worden en dan moet
je dat ook waarmaken; ook in heel
drukke periodes, zoals tijdens de
seizoenswisselingen.
Maaralrnetalkijken InaenGerritmet
eenheel positief gevoel terug.

Appingedam een 'depot' bij Drogis
terij de Vries. Hierkun je dus je te
stomen goed afleveren en enkele
dagen laterweerophalen(frequen
tie: twee á driekeerper week).

Waaromstoptdestomerij?
Om de eenvoudige reden dat er
geen bedrijfsopvolgingis.Beidezoons
zitten intotaal andereberoepen en
een geïnteresseerdederdevinden
diedezaakzouwillen voortzetten,is
niet gelukt. OverigensblijfterinLe·
wenborg wel een mogelijkheidomje
kleding te laten stomen. Vanaf 9
november begint stomerijVitesseuit

Waaromnustoppen?
Gerrit vertelt dat dit besluit al vorig
najaar door hen is genomen. Toen
diendenamelijkovereenverlenging
van het huurcontract voor het be
drijfspand inLewenborg onderhan
deld te worden. En omdat je zo'n
contractvoorvijfjaar moetafsluiten,
moestenIna en Gerritdusbeslissen
ofze hethuurcontractzouden beëin
digenmetalsgevolgdatzeditnajaar
de zaakzouden moeten sluitenofdat
zenogeensvijf jaar met destomerij
door zouden gaan. Dat laatstezou
dan ook betekenen: werken tot je
vijfenzestigste.Hetresultaatvan die
afwegingen is u inmiddels bekend.
Op negen november aanstaande
stoptStomerij ter Veer.Zehebben
bewustvoornegen november geko
zen, want die dag wordt Gerrit 60
jaar.
Dertig jaar geleden is Stomerij ter
Veerinnovember begonnen met de
installatie van de machines en de
officiëleopeningwas injanuari1978.
De laatste dag dat de deurenopen
zijn is 9 november, maar daarna
moeten alle machines nog verwij
derd worden en dat zal wel tot onge
veer januarigaan duren.
Eenbeetjemerkwaardig jubileumzal
hetbest gaan worden,denkenGerrit
en Ina.

AI sinds J964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

'~d 4:~ ,i~t
..~ Bouwend Nederland "\~~b

hoot daan ne mer ... _ .. ...., ••ft _ ·_'ftI......." I..n l1;J, __

Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWOLDE
T. (050) 54165 01• F. (050) 541 92 68 - www.hovengo.com · info@hovengo .com
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Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

,,------" ~ I
Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
978 1 DA Bedum
T (OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

G.N. Sch utterlaa n 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

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

M. R itsema - Bedum - T (050) 3010735
, K . v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504

REINDER
vld VEEN

Voor bedr i jve n en parti culie r
handel in :
• Pa llet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

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

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-alenst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Geve lreinig ing
• Impregneringen

pZ$i: KUIL
'i

'
#':ltd1:'ffI l #;'1(&:tI

Osloweg 126
9723 ex Groningen
1(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww .ku ilr ein ig in g.nl

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
O,k fauteuils met opstaphulp. ~T

1~~1 Q SLAGTE I;;j
WO NINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383

srrs-Eft-II'A-~ .~ ~ IJ ••~~ ~ IJVI;- -"
Sierbestrating

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

Showterr,as 3000 m

9



Thaisner rais; veur elk en ain Vrijwilligers aan de slag in Garmerwolde
Kerk en toren krijgen een beurt

DeThaisnerraiswerd dit jaargehoudenopvrijdag 21 september.Vier
Thesingers Welly,Trijn, Klaraen Jacob hadden de reis uitgezet. Als
vervoermiddelwas gekozenvoor eenoudeVEON busuit hetbusmu
seum.

Onswasop het hart gedruktomop
tijd aanwezig te zijn, want de bus
vertrok om 9.05uur.Erwaseendruk
programma. Op tijdvertrekken,nou
vergeethet maar, 't was al 9.30 uur
voor'tzoverwas. Datlagnietaande
passagiers,maardeachterdeurvan
debus wou nietweer dicht en dan
start debusniet. Na veel geduw en
getrek lukte het eindelijk. maar we
hebbendiedaggeen gebruik meer
van deachterdeurgemaakt.
We moestenom 9.30uur inOoster
wijtwerd zijn, dus dat lukte al niet
meer.Gelukkig lag deboot ernog en
dekoffie (thee) met gebak maakte
veel goed. De boot vertrok naar
Appingedam. Zo'n boottocht is erg
mooi, je kijkt heel anders tegen de
dingenaan. Ookhebjemeercontact
met elkaar dan in de bus. 't Was
jammer dat de wallen nog zo be
groeid waren; nu kon je niet best
uitkijkenof jemoest gaan staan. In
Appingedamkregenweeen uurtje
de tijd om de stad te verkennen.
Omdat het toen wat motregende.
schotenvelen deNicolai kerkin.Ook
hetmuseum Stad Appingedam werd
door enkelen bezocht. Datwas ook
eenkijkje waard.Enkeledameshad
den gewinkeld endatmoestterugop
de boot geshowd worden.
Terug in Oosterwijtwerdstond een
heerlijke lunch voorons klaar. Voor
elk was er een kroketje. Toen de
serveerster kwamvragen of ieder
een 'nkroketjehad gehad zeiHenri
Schijfdathijgeenkroketjewilde,later
veranderde hijvan mening envroeg
toch oméén. Toen de serveerster
hem één bracht zag ze dat hij hem

Prunusstrnat 51
wijk: Selwcrd

Telefoon (050) 57369119
Marlen Ossentjuk
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Gespecialiseerd
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Diabetes-reumavoet
Ingegroeide n;lgels

Ook voor de zonnebank

ve rzorgd e HIe le n ke rnen \ crder

10

aan MennoRiddergaf.Zereaqeer
dehier kwaad open zo hadden ze
dus trammelant om een kroket.
De reis ging verder naar Zeerijp,
waardekerk bezichtigd werd.Dhr.
Wieringa vertelde ons iets over de
geschiedenishiervan. Dekerkzag er
mooi uit enhetorgelwasprachtig. De
kerkwaskortgeledengerestaureerd
en volgens Wieringa waren dit de
oorspronkelijke kleuren. De muren
waren echterheel rood enhet leek
dushelemaalniet oud.Overdeste
nenwas heengeverfd metrodeverf.
Wieringaspeelde ooknog voor ons
op 't orgel endat was heel mooi. Je
kondevogeltjeshoren fluitenen de
trommelsslaan.
Hiervandaan ging het naarWirdum
naar de paardenmelkerij "De Lage
Wierde", Hier kwamen we tegen
melkerstijdaan.De paardenschrok·
kenzeker van onze koppen, ze wil
dendemelknietlatenvallen.Natekst
enuitleg kondemelkgeproefdwor
den. 't Is zoeter dan koemelk en
overall goed voor. Net Haarlemmer
oliedus. De Winter vertelde dat ze
veel melkproducten leverenaan het
UMCG. Dus wordt het veel gebruikt
indegeneeskunde. Velen kochten
dan ook 't één of 't ander. Roeit
Jansen nam shampoo mee. Als je
hemstraks met een kop vol krullen
ziet lopen,weet jewaar 'Ivan komt.
Naditbezoekwerdkoersgezetnaar
Winneweer. waar een voortreffelijk
dinervooronsklaarstond.Alleen de
schnitzelwasmijveel tegroot.Geluk
kigheb jedaneen buurmanwaar je
dehelftaankwijtkunt. Jammer,dat
we geen toetjekregen; daarben ik
gekop.We haddeneen jarigeonder
ons nl.Willem Oomkes.Hij werd die
dag 62 jaar. Eindelijk was het Ida
gelukthem mee tekrijgen.Hijvoelde
zich altijd veel te jong om mee te
gaan,maarWillem.met62jaarhoor
je er toch echt bij. Het kan ook zijn
natuurlijkdatdeoude bushemover
de streep getrokkenheeft.
De terugreiswerd aanvaard en te
gen 20.00 uur waren we terug in
Thesinge. Enzokwamerweer een
eindeaaneenfijneengezelligedag.
De thuisblijvers hebben heel wat
gemist.

RoelieDijkema

MADD staat voor MakeaDifference Day. Maak hetverschil, datis de
bedoeling van dezedag waarop mensen in het hele land vrijwillig de
handenuit demouwen steken.Op2en3 november vindt MADD voor
de derde keer plaats in Nederland. zaterdag 3 november gaat ook
koninginBeatrix aan deslag vooreen goed doel.Net alsandere leden
van het koninklijk huis.Ennetalsdevrijwilligers in Garmerwoldedie
deze dag in enrond de kerk endetoren allerlei klussen verrichten.

Genoeg te doen
Om tien uur 'sochtendsverzamelen devrijwilligerszich inKerkhörn.Bijde
koffieworden detaken verdeeld.Wat erzoal tedoen is? Genoeg.Snoeien,
takken opruimen, het kerkhek schoonmaken. In de toren moet stevig
opgeruimd worden. De werklieden diedetorenonlangs gevoegdhebben,
maarook vogels die zich boven in detoren ophouden hebben heel wat
rommel achtergelaten. Indekerkzelfisookvanalles tedoen.Stoffen,boenen
en talvan andereklusjes.De muren van Kerkhörn schreeuwen om eenlikje
verf...

Wiewil he/pen?
Iedereen diewilhelpen,isvanhartewelkom.Voor eenlunch wordtgezorgd.
En als het werken is gedaan, is het tijd voor een borrel en een stevige
stamppotmaaltijd inhet Dorpshuis.
Wilt uzich opgeven voordeze dag? Ukuntbellen metAnne Benneker,050
- 542 0729ofmailen naar wbensan@hetnet.nl.

Vrijwilligers van Thesinge in beeld
Veur elk enaln, deur elk enain

Opzaterdag 3november(MakeaDifferenceDay)staathetvrijwilligerswerk
indeschijnwerpers.Ook dekoningin steektopdeze dag haar handen uitde
mouwen voor een goed doel. Het bestuurvanStichtingDorpshuisThesinge
wilopdeze dag deinzetvandevele vrijwilligersuitThesingevereeuwigen.
Want zo'ninzet vanuithet hele dorpvoor het dorpshuismoet natuurlijkwel
voor hetnageslachtwordenbewaard.Daaromwordtiedereen die,opwelke
manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de realisatie vanhet
dorpshuis uitgenodigd in het "kale- dorpshuis voor het maken van een
fotoreportage.Ookzijnvertegenwoordigersvan enkelefondsen,waaronder
deprovincie, ende(onder)aannemers aanwezig omhetresultaat van de
vrijwilligersinzet met eigen ogen tebekijken.

Daarom: kom allemaal op zaterdag 3 november om 16.00 uur naar het
dorpshuisinaanbouw.Hetbestuurzorgtvoor een drankje en eenhapje.En
natuurli jkeenfotograaf!

Roe/ieKarsijns

Haveng~}.ccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Perseneels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~.lccount

Oorpsweg 43 - 9798 PO Garrnerwolde

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



Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 • 3021796

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

rfj 050·5421615

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgensatspraak.
Tevensverkoop van
verzorgingsartikelen

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.

}viCLf"t'VYlA/
}vI~
Lageweg 13 A
9797 TAThesinge
050 - 5416272
wwwrornannco.nl

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling

~ Tevens ter dekking:
debewezenNRPS-njpaardhengst
Romantico ende umekgoudgele
ponyhengst (I.48m)
Romantic Popcom v. Romantico

Dames & Herenkapper
zonder afspraakl

................
DUnDM TJ'IInuOAG:llLö· ',.0 u• •

ZA1UAMo: ILJI · '!M U.---
Valckestraat 1 • Ten Boer

Bij ons vindt ualles voor uwfiets! J
Volopkeuze in nieuwe en gebruikte fietsen. "-
Leverancier van o.o. Gazelle, Sparta, Rih, ~
Veeno, Sparta-ION en Loekie kinderfietsen~p"
Ook voorreparaties van alle merken. 0
Koopmo nsplein18 ·9791 MA Ten 80er
0\0302299\ ·wwdobtweewielershop.nl twee wie Iersop

. Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Bov ent iJg el 0'4 eg 19

5H 7 TD I he vinge

050- 3021131
www.nellian.nl

AS l RID DE LEE UW
lH ESINGE. (0 5 0 ) 3 1470 52

c o s. n~·AI. CHI N G AAN H lll ~1

. IC> 'I J. l\. f' P. .) '/') ET,
: .[ LAl JL"' [, lI ,: 0 P':; .4 NI~·,t.-I E y .:'0r<
\" ')E TV :fl. 2'•.) ~c: H{/;' ED (1...1' :

AGRISHOP
divers in groenten & fr uit

Directeboerderijverkoop

• gl"ll<'III<'1I & fruit

• aardappelon ~
• schu rrelcicren

• vlees
• boerenzul..el
• sultules & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezond vandeboerengrond

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieuwste ge ne rat ies glaze n _ su perlicht en u lt radun

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contac tlenzen - Hoortoestellen

WinReIcentrum Lewenborq
Kajuit 281 - 9733 Cl! Groninçen

Telefoon / f ax (050) 5490549
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050·3023483
Eind·redactie:
Hillie Hamaker-Iepper
Dorpsweg 26 • 050·5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddeslraat 3 . 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde·050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,00 p.j.
Bij automatische incasso€ 11 ,00p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Jongste inwoonster van Thesinge;RoosOomkes,geboren 22september2007. (Foto:Myla uitham)

Wist Udat. ...
• detrekking van de puzzel in de
vorige G&T, nietwerd verricht door
Johan Wester, maar door Johan
Wegter van Tadema bouw?
• Irene Plaatsman in het kader
:Veur elk en ain, deur elkenain" in
september j.l.drieavondenoverwe
reldgodsdiensten verzorgd?
• devijf grote godsdiensten (Hin
doeïsme,Boeddhisme, Jodendom,
Islam.Christendom)werden bespro
ken?
. Irenehaarinformatieveenboeien
deverhaalmet enthousiasmebracht?
Het leuke en leerzame avonden
waren?

l A ,It" ll'Ir lr" uon 1'i~' 1:4.lf ..

Salon
Symone
Ottevangers

schoonheiddsspecialiste
pedicure, manicure
visagiste

voor afspraken :
050 • 5424948

Sloep 37
9732 ca Groningen

Lid ANBOS en ProVoel

Gediplomeerd pedicure.

Voetverzorging diabetici.
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• Irene, bij voldoende belangstel
ling,deserielezingen inhet nieuwe
dorpshuisnogmaals wilaarbieden?
• U kunt bellen met Irene Plaats
man, telefoon 050-3021927 als u
belangstelling heeft voor de oor
sprong endebronnen,derituelen en
defeestenvandewereldgodsdien·
sten,
• deoollectevoorde Nierstichting in
Garmerwolde € 280,- heeft opge
bracht? Collectanten en allegevers,
beeankt!
• dedames vandeNBvP afdeling
Garmerwoldeheerlijke borrelhapjes
hebben gemaakt?
• zijderecepten (enovergebleven
hapjes)meenaarhuishebbengeno·
men?

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkelvooraluw
Ondergoed -Ungerie

Beenmode . Badmode
Nachtmode &

Damesmode maat 36 t/m 58

deskundig odvies altijd aanwezig
WinkelcentrumLewenborg

Groningen
Tel./Fox(050)5418995

Agenda
Oktober en november
Eetcafé"De Buren",TenBoer : Ex
positievankleurrijkeschilderijen van
Carel Hazeveld.
zaterdag3 novemberUmzondag
18 november
KloosterkerkThesinge:zaterdag en
zondag van 13.00 tot 17.00 uur:
EmilyBendniexposeert aquarellen.
Zaterdag 3 november
Kerkhörn Garmerwolde; 10.00uur:
MADD
Woensdag 7 november
DeLeeuw.Garmerwolde;19.45uur:
Doe-avondNBvP,onderleiding van
LeidaOnnes.
Zondag 11 november
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA·ooncert.VocaalEnsembleSe
quens(GeravanderHoek.sopraan;
Cedel van der Zee. sopraan; Joop
Verburg , oountertenor; Han War
melink, tenor; Rein van Dijk, bas):
"Myspirit sang all day";entree € 3,50
(CJP/65t € 2,50), kinderen tot 12
jaar gratis.
Vrijdag 16 november
Buurhoes,Ten Boer; 20.00 uur:To
neelgroep de Kiekdeus uit Delfzijl
speeltdeklucht"Jezeilen t mor heb
ben", geschreven door Johan E.G.
Ruiter.Georganiseerd doordeANBO;
ook niet-ledenzijn vanhartewelkom.
Maandag 19november
De Leeuw,Garmerwolde;20.00uur:
Najaarsvergadering vandeVereni-

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 20 novern
bervóór 18.00 uur.

ging DorpsbelangenGarmerwolde.
Op dezeavond neemt Jan WigboI
dus afscheidnaeen voorzitterschap
van ruim 20 jaar. Tevens zullen de
ontwikkelingen mbt het Dorpshuis
aan deorde komen.
Donderdag 29 november
Kerkhörn,Garmerwolde; 10.00uur:
150ekoffiemorgen!

Pretestantse gemeente
GarmerwoldelThesinge

Zondag 4 november
10.00 uurinThesinge
ds.Volbeda uit Groningen
viering heiligavondmaal
Zondag 11 november
10.00uur inThesinge
ds.Poluit Zuidhorn
Woensdag 14november
dankdag voorgewas enarbeid
19.30 uur inThesinge
ds.deJong uitDrachten
Zondag 18 november
10.00 uur inGarmerwolde
ds.GielhoornuitGroningen
Zondag 25 november
laatstezondagkerkelijkjaar
10.00 uur inThesinge
ds. VolbedauitGroningen


