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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 de Rijksuniversiteit van Groningen. Sindsdien gaat zij door het 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'n dertig mannelijke collega 's. Prof. dr.van Gelder:" Cardiologiewas lang een echt mannenvak. Toen ikdeopleiding begon,
waren we maar met twee vrouwen. Nu zijn dat er toch heel wat meer."
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Hoelang doejeereigenlijk over om
hoogleraar te worden ?
Isabelle legt uit dat het een proces
van vele jaren is. Het idee zit in je
hoofd en datwerkjeindeloop vande
jarenuit. Onderzoekis een heel belangrijkefactor, maar natuurlijk ook
patiëntenzorg en onderwijs, ervaring opdoen, contacten leggen, publiceren.
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 componenten: Onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg.Alhoeweldewetenschap
natuurlijk erg interessant is, geeft
Isabelle aan datze depatiëntenzorg
ookerg belangrijken leukom tedoen
vindt. Zonder het uitvoerendewerk
en het contactmet patiëntenzou dit
vak een stuk saaier zijn. Ineen speciaal iaatjebewaart ze allerlei leuke
en ontroerende brieven die ze ooit
van haarpatiënten kreeg.
De titelvan haar oratie luidt:
"Ordein de chaos."
Het onderzoekdat zijverricht, heeft
voornamelijk betrekking op hartritmestoornissen.Dat ishaar specialisatie,waarze (bijna)alles van weet.
"Ritmestoornissenleidenniet alleen
tot chaosinhet hart,maarook inhet
levenvan mensen.De ritmestoornissen komen vaak aanval sgewijs,

Isabelle van Gelder en Johan Brügemann. (Foto: Henk Bok)
waarbij dehartkloppingen angst en weefsel (ablatie).
onrustveroorzaken envaak totwerk- In haar oratie pleit Isabelle vooral
verzuimleiden.
voor het aanpakken vande onderDaarnaast valt er ook nog veel te liggende oorzaak van de stoornisverbeterenindechaos van behan- sen,meestaltehogebloeddruk(hydeling: Om het bloed soepel door pertensie). Wie een tehoge bloedhet lichaamrond te pompen, moe- ruk heeft, kan dat jaren hebben
ten de hartkamers- en boezem s zonder daar wat van te merken.
gecoördineerd samenwerken. Een Hartspiercellen worden danomgeintern prikkelgeleidingssysteem vormd tot bindweefsel, datdeprikzorgt ervoor dat dit op precies de kelgeleidingverstoort.Als deklach goedetijd en inde goedevolgorde ten merkbaarworden,isdeschade
gebeurt. Stoornissen ku nnen met meestal niet meer te herstellen.
medicijnenverholpen worden ofmet Daarom willsabellevan Gelder de
het wegbranden van beschadigd komendejaren onderzoeken of een

agressieverebestrijding van hypertensieniet veel effectieveris.
Veeig ebruikte medicijnen tegen
hoge bloeddruk, maar ook cholesterolverlagende middelen (zg.statines, waar veel om te doen is geweestdelaatstetijd),lijken een gunstige werking te hebbenop hartritmestoornissen.
Maarwe kunnen erzelfook wat aan
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 tegenwoordig' 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 vanreanimatielessen (echtnietingewikkeld)zijn
zekereffectief. Ookdeaanwezigheid
van externe defibrillatoren kan levensreddend zijn.

Hoezagjouwdag op 2 oktobereruit?
"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 uur arriveerden we
bij het Academiegebouw. Daarna
verliep alles volgensstrakreglement.
Er was een interviewen opnames

sche noot kraakt, sust engeruststelt,
wijze woorden spreekt,ondersteunt
en verzorgt. Die manisJohan(Brügemann), inhet dagelijks leven behalve echtgenoot toevalligerwijs (of
niet) ook cardioloog in hetzelfde
UMCG.
"Het klinkt misschien cliché, maar
zo'nproces voorbereidenkun jeecht
niet alleen. Het is erg belangrijk dat
het thuis goed loopt, dat er een
kritisch enwijs luisterendoorisenhet
huishoudengedaan wordt!Johan is
degene die me bij de (levens)les
Geen last van zenuwen gehad?
"Helemaal niet, gelukkig.Ikben een houdt en ook veeldoetinhuis."Als hij
beetje gewend om voordrachten te aan het eind van haar oratie door
houden voor een zaal vol. Zo'n 12x lsabellebedanktwordt voorzijnsteun
per jaar reis ik naar het buitenland en wijsheid, klinkt eremotiedoor in
(o.a. Japan, India, Amerika, maar haar toch verder zo vaste stem.
ook binnen Europa), waarikvaak iets Erisechternog een belangrijke man
moet vertellen op oongressen.Endit inhaar levenendat ishaar vader.Hij
was natuurlijk heel geweldig om te was ookarts (uroloog)en heeft haar
gevormd en liefde en interesse voor
doen."
hetvakbijgebracht. Helaasishijaljong
Achteriedere knappevrouw staat... overleden,maarals hij erbij had kunPrecies, eeneven knappe vent! Die nen zijn,was hijvast en zekerheel trots
zijn mannetjeslaat, op tijdeen kriti- op zijn dochter geweest!

voorde Nederlandse Vereniging Voor
Cardiologie,en tenslotte werd ikeen
kwartierafgezonderd ineenkamertje. Om precies 16.10 hadden alle
opgetrom melde hoogleraren (zo'n
35 opeen rij!) hun toga aan en om
16.13 werd ik in hun aanwezigheid
heelofficieel door derector-magnificusalshoogleraarbeëdigd.Om 16.15
liepenwe detotdelaatsterijgevulde
grote zaal inen kon ik na een korte
introductiemijn verhaal vertellen."

!sabelleen Johanzijnblij(sinds2002)
in Thesinge te wonen. Ze fietsen
dagelijks samen naarhet ziekenhuis,
waar hun wegen zich scheiden. Johan houdt zich vooral bezigmet patiënten met hartfalen, hetgeenbetekent dat er een verminderde pompfunctie van het hart is. Hij opereert
niet, maar iswel nauw betrokken bij
het voorbereidingsproces van bv.
transplantaties en hetproces daarna,
en ook bij de hartrevalidatie, o.a. in
Beatrixoord. En ook hij geeft onderwijs, onderzoekt en publiceert.
In het weekend (wanneer ze geen
diensthebben en lsabelle nietinhet
buitenland is),kunnen ze gelukkigook
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.

"De Soos"
De klaverjasavond 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 hartelijkbedanken voordevelekaarten,bloemen en bezoekjes, die ik heb
gehad inhetziekenhuisen thuis.

Susande Smidt

Bron :
Polsslag,personeelsblad UMCG

Groeljes,
Bouwina Post

De Thaisner DörpsRun
De zegeningen van de stank
Dit najaar valt het nog welmee,maarandere jarenishet altijd raak. Als
jevan Garmerwolde naar Thesinge of omgekeerd fietst, komt je een
weeë,misselijkmakendestrontluchttegemoet,diezich indevoering van
je neus nestelt en er niet meer uit wil. Wat isdat voor smeerlapperij?

In hetkader van "Veur elk en ain, deur elk en ain" werd deThaisner
DörpsRun gehouden. De DörpsRun werd gehouden over 3 afstanden : Rond je Klunder - 4 km, Rondje Klunder-Plus - 4 mijl (+ 400
meter) en Rondje Klunder Extra - 11 km. Het Rondje Klunder mocht
ook gewandeld worden. Na een lange voorbereiding door de organisatoren StofferHavinga en Menco van derBerg was hetvrijdag 28
september eindelijk zover. Erwaren diedag ongeveer 40 mensen bij
de organisatie betrokken: deroute-uitzetters, de verkeersregelaars,
debemaningvandewaterposten, dekassier(re)s, de mensen van de
inschrijving entijdregistraties enz. Om 18.30 uurwerd hetstartschot
gelost.

Alsdiestankerhangt, ziejeindehoekvaneenperceel grond altijd wel
een bruine hoop liggen tergrootte van een paarladingen zand.Hetblijkt
nertsenmest te zijn, en afgezien van deverstikkende meur blijkt het
goedje alleenmaar voordelen tehebben.Allereerst -en dat spreekt de
Groninger erg aan - is hetgratis, soms krijgt de boer erzelfs geld bij .
Volgens deGedoogregeling Tijdelijke Opslag VasteMeststoffen van het
ministerie vanLandbouw(BeoordelingsrichtlijnBRL-K256/02) mogen
'Alleen vaste dierlijke mest en overige organische meststoffen op
landbouwpercelentijdelijk worden opgeslagen,op minimaal 100 meter
vandegrens, gedurende maximaal 6 maanden, mitsvrij van vliegen,
vliegeneitjes, -maden en -poppen.' Dat verklaart destank.
Hetorgaan DePelsdierenhoudergeeft alstoelichtingop hetverwerken
vannertsenmest: 'Het ismogelijkom door aanwending vandedunne
fractie nertsenmestop grasland meerdan 200 kgstikstof per hectare
op het kunstmestgif 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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De organisatoren StofferHavinga en Menoo van derBerg.Deevaluatie heeft
plaatsgevonden én... zaterdag 27 september 2008 vindt de 2e Thaisner
OörpsRun plaats. (Foto:Oesiree Luiken)

daardegebroedersJansenwonen?)
konden we zi en hoeveel regen er
noginaantochtwas.Hetwas éénen
algrijs.Werd het bijdeboerderijvan
Om18.30 uurstondikmetongeveer
deAfscheiding (1834;voorheenDijk
150 renners en 10 wandelaars aan
. nu Bolt)droger?Ofkwamdatdoor
die enorme schuur, die de regen
destart bij De Til. Toenwethouder
Mevr. Zwerver het startschot loste
temperde.
zette de menigte zich in beweging .
Ookde koeien,diebepaaldnietstonOmdat detweede asfaltlaagnogniet
den te dromen, maar te schuilen,
was aangebrachtstaken deputdekzagen ons. Wat zijn dat voor tweesels boven het asfalt uit."Pion Henry
voeters diemet dit beestenweer op
enPion Stoffer" en oranje pionnen
stap gaan? De regen viel hen ook
voorkwamen dat mensen zouden
zwaar opdemaag (4 magen zelfs);
struikelen. De menigte ging richting
ook zijschuildenonder een paraplu
- een boom. Koffie, koffie, lekker
Schutterlaan,Lageweg naarhetKlunder. De gemeente had de grootste
bakkie koffie... ja dat zou er wel
gaten langs het Klunder gedicht en
ingaan. Maardatmoest nog worden
alle brandnetels gemaaid. Ondergezet; een bekertje gemeentepils
kregen weaangeboden. Het voorweg werdenwedoordeverkeersregelaars de weg gewezen. De 4 km Dries Ankeruit Thesingeiswinnaar deel van zoveel regen is, dat jeniet
liep langs het Maar naar Thesinge, van de 4 km Mannen. (Foto: Myla zoveel leidingwater hoefttegebruide4 mijlende 11km ging bij hetMaar Uitham)
ken.
Verderop zagen we derennersaan
linksaf het betonpad van defamilie
Havinga.lkliepde4mijl enmochtook
de overkant. Ze liepen hard om zo
weinig druppels te vangen. En hoe
hetbetonpadop.Hetwaszo leukom
hier eens te lopenen Thesingevan
sterk was dieeenzame fietser(Woleen andere kantte bekijken, dat ik
ter Karsijns) omz'n paroours uit te
amper merktedat jeophetbetonpad
rijden.
1,5kilometertegen dewindinmoest
Thaisn kwam in zicht. Vóór dat we
lopen. Meteenlusjeomdeboerderij
onsprachtigdorp weer inliepen,werheen werdderoutevervolgtover de Mijn opoe zei vroeger: 'Vrijdag is 't denwetoegezwaaiddoordeoudste
Thesingerweg weerterug naarThe- verandering van t weer'. Daar be- inwoonster, vrouw Oudman. Toen
singe. Het nieuweasfalt liep heerlijk. doeldezemee:alshetdeheleweek HennieenTrienekedefinishbereikt
Ondanksderegenstondenhiermen- slechtweerwas geweest,geregend hadden, was iedereenbinnen.
sen langs dekantomderennersaan had,was hetvrijdagsmeestaldroog. 'Elk en ain' die deelnam, kreeg temoedigen.Voo rmij nog 2kilome- Soms druppelde het vrijdagmorgen onder detonenvan eennaar zonniter te gaan. Het begon als aardig nog wat, maar rond het middaguur geoorden dromendeJanSmit-een
schemerig te worden. Terug in de zagen we dezon.
medaille uitgereikt.Ookdietweeoude
kerkstraatfinishen derenners van de Datgezegdeging opvrijdag28sep- besjes hadden het gehaald. Bravo
4mijl en moestenderenners vande temberjl.bepaaldnietop.'sMorgens voordedanwelnietopeen naoudste
11 km nog een Rondje Klunder lo- regen,'smiddagseen korteperiode inwoners, maar toch... Zemoesten
pen.Toenrond 19.45uurdelaatste droog.Maar toenna zesuurzich een heel wat mee sjouwen.
lopers binnen kwamen was het al grote menigte renners en wande- En toen- nee, die was alondergeaardigdonker.
laars inbeweging zette, viel het he- gaan - werd het droog.
Op het schoolplein waren standjes melwater met bakken uit de lucht. 169 deelnemers (x 6 euro) gingen
aanwezig waardedeelnemers een Veleparaplu'swandeldenboveneven weerhuiswaarts, opnaardedouche
medaille, eten en drinken konden zovele hoofdenviade GerritNioolaas en warme koffieof wat anders. Het
krijgen.Door het regenachtige weer SchutterlaandeLageweg op. Jaap wasondanksderegen een succes.
washet ophetschoolplein snel ver- enJowarendehekkensluiters (nou
laten, maar int Jopje is het nog een ja,hekkensluiters....dehekkenlangs
Jakob van der Woude
de route waren al gesloten, ook die
aantal uurtjes druk geweest.
(volgendperliets)
bij de boerderij van Jaap). Bij de
DesireeLuiken boerderij 'Steerwolde' (u weet dat
De dagen nade run kwamen en vele
positieve reactiesbinnen opdesite.
Ook uit het dorp kwamenvelereacties:
"ik wist niet dat er zoveel mensen
mee zouden doen: ik dacht alleen
eenaantallopersuitThesinge","wat
eenmooi gezichtomzo'nlangesliert
mensen door het Klunder te zien
lopen", ' prima organisatie, volgend
jaar weer?"

De renners...

...en de
wandelaars

De twee oude besjes, C/ara van
Zanten en Heina van Zanten.
(Foto: Myla Uitham)

"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 Verzorging. U wordt erbij betrokken door
middel van audiovisuele presentaties,workshops,eeninformatiemarkt
en verschillende interactieve spelevenementen.
Het onderwerp "Zorg & Welzijn"
betekentactuele en belangrijke inform atie rondom:
• Denieuwe Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) en wat dit
voor u kanbetekenen.
• Welke diensten biedt de Thuiszorgorganisatie aanen wanneer en
waar kunt u daarvoor terecht.
• Hoe vindt eenindicatieaanvraag
plaats en hoe zit het met de eigen
bijdrageregeling binnendethuiszorg.
• Mantelzorg ;hoe belangrijkisdeze
zorgvoor onzenaastenenwelkerol
kunten wilt udaarin vervullen.
Alle50-plussers zijn van harte welkominhet Buurhoes,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 Indonesisch buffetvooruklaar metdiverse
gerechten. Genoeg keuze voor iedereen,ook vegetariërskunnendus
aanschuiven.De prijs van het buffet
is € 22,50.inclusiefeen kopjekoffie!
thee na. Het is een 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 de vele bijzondere en verrassende
activiteiten die door de orga nisatie waren bedacht. Er werd door
honderdvijftig deelnemers onder perfecte weersomstandigheden
opzaterdag rond devijfendertig en op zondag rond devijfenveertig
kilometer gelopen. Aan dekortereafstanden van ongeveer twintig of
dertien kilometer liepen totaal zo'n twaalfhonderd wandelaars mee.

Zaterdag
Voor Janny lagindeOp Roakeldais
hal in Warffum een envelop klaar
met routebeschrijving,stempelkaart
en bonnen voor allerlei versnaperingen die onderweg werden aangeboden. 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 den Hoorn. Ze bekijken
een arbeidershuisje bij deborgVer·
hildersum en lopen door de prachtige omgeving van de borg in de
richtingvanEenrum,waart het kaarsenmuseum isopengesteld.Dwars
door weilanden en over binnenweggetjes worden Mensingeweer,
Maarhuizen,Bafloen Rasquertvaak
door de kleinste straatjes gepas·
seerd.Het eindpuntWarffum wordt
bereikt via deBreedenborg en tenslotte naarhet Openluchtmuseum.
Ook daar was alles opgetuigd en
vanallestedoen. Erliepenmensen
inklederdrachten dehuisjes waren
vrij toegankelijk. Voor de lange alstand wandelaars was het haast
teveelvanhetgoede.Diewildenna
een kop snert wel naar huis om
weer energie op te doen voor de
tweede dag.

de borg EwsumbijMiddelstum,waar
ze met tromgeroffel werden binnengehaald. Via Westerwijtwerd
gaat'! naar Huizingewaareen fotograaf haar samen met Sien, die
weer isaangehaakt voorhaar kortere 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 Loppersum . Langs het fietspad wordt
deweg vervolgd naar Wirdum om
via het bos bij Ekensteinookdeze
borg nog te bezoeken. Voor Janny
en Sienvoorzag ditniet meer ineen
behoefte. Jewilt eigenlijk vlot door
naar defin ish omdat rondhangen te
vermoeiend wordt. Het volgende
punt isde Nicolai kerkin Applnqe- Janny Sibmaen haarwandelvriendinSienSteenhuisuitWoltersumvoorhet
dam en dan zijn daar de laatste kerkjevanHuizinge.
zware vijfkilometernaar Dellzijl. In
de haven vanDellzijlwacht deIami- tochtvan temaken.Hetwas voorhen uitdat diteentraditiegaatworden op
liemet bloemen enligt een enorme de tweede keer, nadatvorig jaarop het Grunnegerlaand.
medaille voor Janny klaar. Er is koninginnedageen eendaagsewan·
alleen een medaille voor de lange deling was uitgezet. Het ziet er naar
Truus Top
afstand wandelaars. Er wordt nog
een hapje stamppot genuttigd en
." ,,-:'r.'
~'
~.~ ...
,~
dan naar huis en met de benen
j
.~.
- ~
omhoog !
;- V'{~ ".,,'-~

Maandag
Met wat spierpijn in de kuiten en
verder totaalgeenpijnofblaren aan
de voeten kijkt Janny terug op een
geweldige ervaring.Jespreektheel
veel mensen en wat opvalt is dat er
veel oud·Groningers uit alle delen
van het land meedoen. Er worden
verhalen verteldoverjeugdherinne·
ringen uit geboortedorpen en vaak
zijnermensendiefamilieen kennissen hebben in Thesinge/Garmer·
Zondag
walde. Voor de lange afstandlopers
Op zondag werd gestart in Warf· is het aanbod aan activiteitenzoals
fum.Bijeen prachtigezonsopkomst films in een schuur, optredens van
liep Janny door het Hageland met koor, bezoeken aan musea enzokoeienindemistenoverglibberige voorthaast teveelvan hetgoede.Je
paadjes met boerenhekken met moet echt jeenergiegoed verdelen
bedauwde spinnenwebben. Hele· en zekerbijdelaatsteloodjeselkaar
maallyrisch vertelt ze over demooie meeslepenen doorzetten! Volgend
tocht naar Rottum, de qeboorte- jaarwilJannygraagweermeedoen.
plaats van de Groninger schrijver Zij hoopt dat de organisatie die het
Jan Boer, naar Kantens waar in 't risiconamom het evenementditjaar
dorpshuis "t Schienvat" een koor inoktober teorganiseren dan weer
staat te zingen en Toornwerd met haar best doen om er een mooie
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Lieve mensen
Door deoverweldigende belangstelling tijdensonzeafscheidsreceptie
ishet onsonmogelijkiedereenpersoonlijk tebedanken.
Dankvoor alle lievewoorden,geschenken enbloemen.De melkbus van
JanWigboldus zattot de randtoevol! Wij zijnvan plan de brieven en de
kaarten tot een aantal afscheidsboeken te bundelen. Zij vormen een
waardevolleherinnering.
Wij wensen iedereen veel goeds en een goede gezondheid voor de
toekomst.
Nogmaals hartelijkdank.
FamilieFriezema

Elk jaar meer

De peuters gaan verhuizen

De rommelmarkt vandevv GEO op vrijdag 5oktoberheeft weer meer
geld in het laadje gebracht dan voorgaande jaren! Er wordt een
bedrag van achthonderdvijftig euro bijgeschreven naeen ruim twee
uur durende verkoop van de meest uiteenlopende zaken. De drijvendekrachtachter deorganisatie vandit jaarlijkse evenement is Jantje
Ypey uit Sint Annen.

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 ziet er allemaal prachtig uit en wij
verheugen ons op het nieuwe jaar.

I

~ ~~~

Jantje Ypey. organisatrice van deGEO-rommelmarkt.(Foto:HenkRemerie)
Zij iseigenlijkaltijdbezigmetverzamelen vanbruikbare spullen en het
maken vanpakjesvoordeverloting
of cadeautjes voor het "altijd prijs"
rad. De zolder in huize Ypey staat
altijd vol met voorraad voor de volgende rommelmarkt.
Tussendoor maakt Jantjebloembakjes, bloemstukjes en verkoopt zij
emmers met stoofperen en dahliabollen. 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 erisditjaarop9junivoor
de derde keer het Maarten Ypey voetbaltoernooi gespeeldvoordeF,
Een D-pupillen.

I Groninger landSChap op z'n mooist

Gerard King m a
re is- e n na tu urfotog ra fie
Geef een o #d ruk cooeoo •
o rigineel en persoonliJk l
Bezoek de wens te voor het laatste
nieuws over workshops en exposfe s
Hovenstroot 5 - 9 797 Pl Thesinge
www.kin gma.nu
g erard @k.ing ma.nu

050 30238 13

De rommelmarkt is niet echt een
hobby vanMaarten enhijisdan ook
blij alsde"rommel"weerdedeur uit
is. Omdat hetvoor hetgoededoel is
kijkt hij maarniette vaak opzolder!
Ook door zoon Martin, die bij GEO
voetbalt. wordt even flink geholpen
omalles te verslepen naardegymzaal in Garmerwolde.
Overhulptroepenheeft Jantjeniette
klagen.Hetisvrijweleen vasteploeg,
zodat iedereenvastetakenheeften
ook weet hoe 't werk moet worden
aangepakt.
Het wasditjaarbij goede weersomstandighedeneen gezelligeen redelijk druk bezochte markt. Volgend
jaar is een jubileumjaar voor GEO.
De club bestaat dan 60 jaar en dit
wordt uitgebreid gevierdindeweek
vanwoensdag 26 tot en met zaterdag 29 mei. Dan heeft Jantje haar
tiende rom melmarkt en zal ze in
januarialvast beginnenmethet verzamelen vande spullen.
Vaakbrengen mensen een deelvan
de inhoud van het kerstpakket of
bewaren schalen en bakjes van
bloemstukken. Dit soort materiaal is
zeer welkom en bij deze doe ik namensJantjeeenoproepom mee te
helpen de tiende rommelmarkt een
nog grotersuccestemaken dande
voorgaandekeren .
TruusTop

Mij is weer duidelijk geworden wat
eenenormedynamiekditdorpjeheeft
enhoe sterk zich menseninzetten als
het om deleefbaarheidvan Thesingegaat. Inde10jaar dieik hier met
veel plezier in de peuterspeelzaal
werkzaam ben, komik dat geregeld
tegen.Devriendelijkheid,debereidwilligheidendehulp vandemensen
die bijdepeuterspeelzaal zijnbetrokken,washeteerste dat mijopviel.Dit
wastoenzoen isaltijdzo gebleven.
En nu gaan wij onsoude schoolqebouw verlaten , dat al zo veel jaren
mensen - groot en klein - heeftzien
komen en gaan. Het istijd voor verandering; wij gaan mee, met alle
nieuwe ontwikkelingen in enomde
peuterspeelzaal en het is fijn om
letterlijkeennieuw jasjetekrijgen.De
laatstejaren hebben wijalsleidsters

verschillendescholingstrajectengevolgd zoals de WE en het Pravokindvolgsysteem,waarbij wij veel inspiratie hebbengekregen;kinderen
indevoorschoolse periode' begeleideniseen vakapart. Decoördinator
vandeSPGTzal hieroverbinnenkort
meer uitleg geven. Ik wil mijn dank
uitspreken aan alle mensen diehet
mede mogelijk gemaakt hebben om
de peuterspeelzaal de gezellige,
vriendelijke sfeer te geven, die het
heeft. Dit met respect voor verschillen en de eigenheid van mens en
kind.Ikhebme altijdgoed gevoeldin
dit mooie gebouw en hoop dat de
nieuwe eigenaar er ook met veel
plezierzijnwerkzaamheden kanuitvoeren.

Lievegroeljes Juf"Bettina

bloemen al/een.
Meer dan

LUCET
b lo em s i er k u nsf

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
de mogelijkheden.

Juf Bettina met dekinderen van De
Benjamin(Foto:MylaUitham)

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
~ UITGEVERIJ
Ruime collect ie familiedrukwerk
Ont w ikkelen e n d ru kken
van v isite kaartje to t co mplete hu isst ijl
Text ieldr uk. zwa rtwi t- en kleur ko pieën
Boeken, prog rammaboe kjes, gidsen,

,
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:
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• Rij ksw eg 83

• 9791 AB Ten Boer
• (050) 3021 715
• info@ b luemule.nl
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Open Huis bij Vaatstra
Vaatstrazit al weer een paar maanden in het nieuwe 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 wistudit alwant datnieuwsheeft onderandere
ookindeG&T gestaan. De officiëleopeningvandit nieuwe pandheeft
echter eind vorige maand plaatsgevonden.
De opening, door Vaatstra's allround-vakman Marten Ypey en
schaatser Erik Hulzebos (Nefit),werd
geoombineerd meteen groots opgezet'Open Huis'. Ruimveertienhonderd ! 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
kunnenterechttrotszijnophetnieuwe onderkomen. Het is heel ruim
opgezet (dan kunnen we nog iets
verder groeien, zegt Ebel) en gemakkeliikbereikbaar (net over die
nieuwe brug aan de zuidkant van
Bedum). Rondom het pand is een
brede bestrating en ruime parkeer-

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 enzovoort maar ook voor advies van een
vakman. Zo hoorde ik dat tegenwoordigde gasleidingeninhuisook
van kunststof mogen zijn;datscheelt
algauw de helft aan materiaalkosten
enhetwerktiets gemakkelijker,vooralinkruipruimten enandere (moeilijk
bereikbare of nauwe) ruimtes.

Arie Hoven heeftzojuist de laatste handeling verricht:hetinzaaien vanhet
laatstestukjezwarte grond. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Hoera!

Op 27 septemberwas hetdanzover:de officiëleheropening van de zuivering
te Garmerwolde. Na eerst het dienstgebouw (2004), kantoor/balie vande
Henk Vliem portier endesharoninstallatie[2005/2006]wasdelaatstestapde3straten
metloebehoren omhet geheelstikstof- en fosfaatvrij/armtekrijgen.Ookwel
tweetraps slibzuivering,dus eigenlijk dezuivering zelf.
Het nieuwe bedrijfspand in Bedum Nadatdijkgraaf Henk van 't Land, hoofd waterschap,iedereenwelkomhad
met ruime parkeergelegenheid. gehetenwas hetwoord aanArie Hoven,lidvan hetdagelijks bestuur.Hijsprak
eendankwoord uitvoordemensendieditallemaal mogelijkgemaakt hebben:
(Foto: Hr. Bu/thuis)
de mensenvandezuivering ende ingehuurdebedrijven. Zonder henwas
hetniet mogelijkgeweest.ArieHoven benadrukte welwatvandaag goedis,
morgenalwelweert door DenHaagJBrusselonderuitgehaaldkanworden.
Daarnawashettijdvoordelaatstehandeling:hetlaatstestukje zwartegrond
inzaaienmetgraszaad.Deze eerwasvoorArie Hoven.Na eenrondleiding
overdezuiveringmeteen mooi stralend zonneqe,nogeven onder hetgenot
vaneen sapjebij praten, bedrijfsoontactjesleggen.
De middag was zo weer voorbij en iedereen ging tevreden naar huis.

SietrKlaasIwema

Winterliederen in de kerk van Garmerwolde
Intiem en meeslepend programma

Oliebollen

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

www.gebakkraam .nl

Draa iorgels - oliebollen - poffertjes
6

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

Fo/kmuzikanten
Winterliederen iseen intiem en meeslepend muzikaal programma van
drievan debelangrijksteNoord-Nederlandsefolkmuzikanten. BardHenk
Scholle, zangeres Linde Nijland en
multi-instrumentalist BertRidderlbos
vertolken Nederlands en Gronings
repertoire, maar putten ook uit een
rijke traditie van volksliedjes en het
betere singer-songwriter werk van
ver buitendegrenzen.

eertmetschitterende luistermuziek,
vindt plaats op zondagmiddag 11
november om 15.00 uur in de kerk
van Garmerwolde. De kerk is open
vanaf 14.30 uur.Koffie en thee vooraf en inde pauze verkrijgbaar.
Kaarten à € 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-

AnneBenneker
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salitai

sanitair en verwarming
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voor cadea us
huishoudelijke artikelen
spee lgoed en
kinderboeken
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Dorpsweg 28 - 9798 PE Garmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

mét afspraak!

WigboldstnlBt 6 - TBn Boar

&

Inko msten bel astin ~

boekenkasten & tafels
Antiekrestauratie & meubelreparatie

Lu d dcst raa t Cl

Bezoek op ma. Umvr. na (tel.) afspraak
zaterdags bent u degeheledag welkom
Dorpsweg58- 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 - F (050) 5494579

De witgoedelektro specialist.

CAIEi"

9797 P l\1 Thcsingc

Winkelcentrum

T (0.' 0) 30 21319
F (030)3021IR2
M 06 .H5337 72

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Rioo/service
VAATSTRA B.~
riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Reparatie vanalle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.
Ook voor inbouwapparaten.

V ISHANDEL.,~~.

S mi t

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

LEVERAN CIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum

k i _a

T (050) 301 2832
F (050) 301 0625

E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

NIJDAM
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NIJDAM
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Stomerij ter Veer stopt!
Toen één van de redactieleden in maart bij Gerrit ter Veer kwam
informerenofhij weereen jaarzou willenadverterenindeG&Thoorde
hij datStomerij ter Veer komend 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 Ina en Gerrit 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 maandagavond door Gerrit en Ina op de koffie laten nodigen.

Waarom nu stoppen?
Gerrit vertelt dat dit besluit al vorig
najaar door hen is genomen. Toen
diendenamelijkovereenverlenging
van het huurcontract voor het bedrijfspand inLewenborg onderhandeld te worden. En omdat je zo'n
contractvoorvijfjaar moetafsluiten,
moestenIna en Gerritdusbeslissen
ofze het huurcontractzouden beëindigenmetalsgevolgdatzeditnajaar
de zaakzouden moeten sluitenofdat
zenogeensvijf jaar met destomerij
door zouden gaan. Dat laatste zou
dan ook betekenen: werken tot je
vijfenzestigste.Hetresultaatvan die
afwegingen is u inmiddels bekend.
Op negen november aanstaande
stopt Stomerij ter Veer. Ze hebben
bewustvoornegen november gekozen, 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 deuren open
zijn is 9 november, maar daarna
moeten alle machines nog verwijderd worden en dat zal weltot ongeveer januarigaan duren.
Eenbeetjemerkwaardig jubileumzal
hetbest gaan worden,denkenGerrit
en Ina.

Appingedam een 'depot' bij Drogisterij de Vries. Hier kun je dus je te
stomen goed afleveren en enkele
dagen laterweer ophalen(frequentie: twee á drie keerper week).

Alsjullie zo terugkijken, hoevoelt
dat dan?
Gerritzou zo weer met eenstomerij
beginnen. Het is een interessant
beroep. Vooral door deredelijkintensieve contacten die je opbouwt
met jeklantenkring. Voor sommige
klanten ben je een vraagbaak voor
van alles ennog watenvooranderen
vormjeeenluisterendoor.Metname
als er gezondheids- of relatie-problemen zijn. Vooral alleenstaande
ouderen nemen de gelegenheid te
baat omhun hart eens teluchten als
ze met eenkledingstuk naar destomerij komen.
Dieklantenkring omvat inmiddelseen
paar duizend personen. Sommige
ziejeelke week 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 'eigenbaas vaneen
stomerij'ishetsoms wel'langedagen
maken'.Jehebtimmersmetdeklant
deafspraakgemaaktdatdekleding
over twee ofdrie dagenweerschoon
afgehaaldkan worden en dan moet
je dat ook waarmaken; ook in heel
Waaromstopt de stomerij?
Om de eenvoudige reden dat er drukke periodes, zoals tijdens de
geen bedrijfsopvolgingis.Beidezoons seizoenswisselingen.
zitten intotaal andere beroepen en Maaralrnetalkijken InaenGerritmet
een geïnteresseerdederdevinden eenheel positief gevoel terug.
die dezaakzouwillen voortzetten,is
niet gelukt. OverigensblijfterinLe· Wat gaanjullie nudoen?
wenborg wel een mogelijkheid omje Beidenantwoorden tegelijk:'Vanalles
kleding te laten stomen. Vanaf 9 en nog wat. Als het maar geen vernovember begint stomerijVitesse uit plichtingenschept'.Gerrit enInawil-

Gerrit terVeer showtwat de klanten vanaf 9 november2007 o.a. zullen
moetenmissen: eenperfekt gereinigde en geperste pantoaIon. (Foto:Henk
Remeriel
lenzich namelijkechtvrij voelen. Vrij
omveel meer tijd in hun hobby's te
steken dan tot nu toe mogelijk was
(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 het programma staan:
lIaliëinhetvoorlaar. Schotlandvan
de zomer en volgend najaar naar
Spanje.Ze hebbenonlangs een nieuwe VW-busaangeschaft,dieinmid·
deis door Gerrittot camper getrans·
formeerd is (bijna af). Verder wil
Gerrit veel meer tijd aan fotografie
gaan besteden (meer analoog en
meer zwart-wit plus zelf ontwikkelen).Ookmoetermeergefietstgaan
worden en er wachten ook al rijen
interessante boeken. En Gerrit en
Inahebbengenealogie(stamboomonderzoek) als hobby. Daarin kunnen ze elkuurtjedat eroverblijftwel
kwijt, zo is deervaring.

Tenslotte
Op mijn vraag ofernietveel kleding
blijfthangen (veeltelaatofzelfsnooit
meer opgehaald) en of zoiets de
sluitingsdatumwatkan gaanbemoeilijken, zegt Gerrit dat dit probleem
wel meevalt.Deklanten betalen vooruit, dat voorkomt 'latenhangen'. En
verder hangen er al geruime tijd

affiches aan de wi nkelramenwaarop
dekomendesluiting aangekondigd
wordtenwaarindeklanten opgeroepen worden omdegebrachte spulletjes toch echt voor negen november weer op tekomen halen.
Ookwiliknog even wetenhoe het nu
precies zit met die bruidsjurken die
soms indestomerijtekoophangen.
Gerrit antwoordt dat dit een gratis
servicevanhenrichting deklantis. Zij
verdienenerniets aan.Alseen klant
een bruidsjurklaat stomenen vraagt
of die jurk ter verkoop in dewinkel
maghangen,dan vinden Ina enGerrit
datprima.Soms looptdie handelsnel
ensomstraag.Zo ishetalvoorgekomen datdetrouwjurk nog inde stomerij tekoophing,terwijlhet paaral
weer uit elkaarwas.
Verder willen GerritenIna natuurlijk
ook graagviaditinterview indeG&T
alleklanten bedanken voor het inhen
gesteldevertrouwen.
Tenslotte wil iknamens de redactie
Gerrit en Ina bedanken voordevele
jaren dat Stomerij ter Veer in onze
krant geadverteerd heeft. Ende redactiewenst hennatuurlijknog heel
veel plezierige jarentoe.

Henk Vliem

AI sinds J964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

REINDER
vld VEEN

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890
24 uurs-alenst
•
•
•
•
•

Rioolontstoppen
Aanleg en repa ratie
T.V.-inspectie
Geve lreinig ing
Impregneringen
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Osloweg 126
9723

ex Groningen

1(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww .ku ilr ein ig in g.nl

Voor bedr ijve 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 6 Ten 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:

G.N. Sch utterla a n 28
9797 PC THES ING E

050 - 3021957
Fax 050 - 3021574

Telefoon

,,------" ~ I
Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
978 1 DA Bedum

T (OSO)3024S36
F (OSO) 3024693
• Elektra • Gas • Water •

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment
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Sierbestrating
Showterr,as 3000 m

Zink. Dakbedekking

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

terk in senioren fauteuils
Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
O,k fauteuils met opstaphulp.

1~~1Q
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Gron ingen
Telefoon (050) 313 86 00

e.v.•
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Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383
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Thaisner rais; veur elk en ain

Vrijwilligers aan de slag in Garmerwolde

DeThaisnerraiswerd dit jaargehoudenop vrijdag 21 september. Vier
Thesingers Welly, Trijn, Klaraen Jacob hadden de reis uitgezet. Als
vervoermiddelwas gekozen voor eenoudeVEON bus uit het busmuseum.

MADD staat voor Make a Difference Day. Maak hetverschil, datis de
bedoeling van dezedag waarop mensen in het hele land vrijwillig de
handenuit demouwen steken. Op2 en 3 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. Ennetals devrijwilligers in Garmerwoldedie
deze dag in en rond de kerk en de toren allerlei klussen verrichten.

Ons wasop 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't zoverwas. Datlagnietaande
passagiers,maardeachterdeurvan
debus wou niet weer dicht en dan
start debus niet. Na veel geduw en
getrek lukte het eindelijk. maar we
hebbendiedag geen gebruik meer
van de achterdeurgemaakt.
We moestenom 9.30uurinOosterwijtwerd 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. Ookhebjemeer contact
met elkaar dan in de bus. 't Was
jammer dat de wallen nog zo begroeid waren; nu kon je niet best
uitkijkenof je moest gaan staan. In
Appingedamkregen weeen uurtje
de tijd om de stad te verkennen.
Omdat het toen wat motregende.
schotenvelen deNicolai kerkin.Ook
hetmuseum Stad Appingedam werd
door enkelen bezocht. Dat was ook
een kijkje waard.Enkeledameshadden gewinkeld endatmoestterugop
de boot geshowd worden.
Terug in Oosterwijtwerd stond een
heerlijke lunch voorons klaar. Voor
elk was er een kroketje. Toen de
serveerster kwam vragen of iedereen 'nkroketje had gehad zeiHenri
Schijfdat hijgeenkroketje wilde,later
veranderde hijvan mening envroeg
toch om één. Toen de serveerster
hem één bracht zag ze dat hij hem
Prunusstrnat 51
wijk: Se lwcrd
Telefoon (050) 57369119
Marlen O ssentjuk
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aan Menno Ridder gaf.Ze reaqeerde hier kwaad open zo hadden ze
dus trammelant om een kroket.
De reis ging verder naar Zeerijp,
waar dekerk bezichtigd werd. Dhr.
Wieringa vertelde ons iets over de
geschiedenis hiervan. Dekerk zag er
mooi uit en hetorgel wasprachtig. De
kerkwaskortgeledengerestaureerd
en volgens Wieringa waren dit de
oorspronkelijke kleuren. De muren
waren echterheel rood en het leek
dushelemaalniet oud.Over destenenwas heengeverfd metrode verf.
Wieringa speelde ook nog voor ons
op 't orgel endat was heel mooi. Je
kondevogeltjeshoren fluitenen de
trommelsslaan.
Hiervandaan ging het naar Wirdum
naar de paardenmelkerij "De Lage
Wierde", Hier kwamen we tegen
melkerstijdaan.De paardenschrok·
ken zeker van onze koppen, ze wilden demelknietlatenvallen.Natekst
enuitleg kondemelkgeproefdworden. 't Is zoeter dan koemelk en
overall goed voor. Net Haarlemmer
olie dus. 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.
Nadit bezoekwerdkoersgezetnaar
Winneweer. waar een voortreffelijk
dinervoor onsklaarstond.Alleen de
schnitzel wasmijveel tegroot.Gelukkigheb jedaneen buurmanwaar je
dehelftaankwijtkunt. Jammer,dat
we geen toetjekregen; daarben ik
gek op.We haddeneen jarigeonder
ons nl.Willem Oomkes.Hij werd die
dag 62 jaar. Eindelijk was het Ida
gelukt hem 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 terugreis werd aanvaard en tegen 20.00 uur waren we terug in
Thesinge. En zo kwamerweer een
eindeaaneenfijneengezellige dag.
De thuisblijvers hebben heel wat
gemist.
RoelieDijkema

Kerk en toren krijgen een beurt

Genoeg te doen
Om tien uur 'sochtendsverzamelen devrijwilligers zich inKerkhörn.Bij de
koffieworden detaken verdeeld.Wat er zoal tedoen is? Genoeg. Snoeien,
takken opruimen, het kerkhek schoonmaken. In de toren moet stevig
opgeruimd worden. De werklieden diedetorenonlangs gevoegd hebben,
maar ook vogels die zich boven in detoren ophouden hebben heel wat
rommel achtergelaten. Indekerk zelf isookvan alles tedoen.Stoffen,boenen
en talvan andereklusjes.De muren van Kerkhörn schreeuwen om eenlikje
verf...
Wiewil he/pen?
Iedereen diewilhelpen,isvanharte welkom.Voor eenlunch wordtgezorgd.
En als het werken is gedaan, is het tijd voor een borrel en een stevige
stamppotmaaltijd inhet Dorpshuis.
Wilt uzich opgeven voor deze dag? Ukunt bellen metAnne Benneker, 050
- 542 07 29of mailen naar wbensan@hetnet.nl.

Vrijwilligers van Thesinge in beeld
Veur elk en aln, deur elk enain
Opzaterdag 3november(MakeaDifferenceDay)staat hetvrijwilligerswerk
indeschijnwerpers.Ook dekoningin steektopdeze dag haar handen uitde
mouwen voor een goed doel. Het bestuurvanStichtingDorpshuisThesinge
wilopdeze dag deinzet vandevele vrijwilligers uitThesingevereeuwigen.
Want zo'ninzet vanuit het hele dorpvoor het dorpshuismoet natuurlijkwel
voor het nageslacht wordenbewaard.Daaromwordtiedereen die,opwelke
manier dan ook, een steentje heeft bijgedragen aan de realisatie van het
dorpshuis uitgenodigd in het "kale- dorpshuis voor het maken van een
fotoreportage.Ookzijnvertegenwoordigersvan enkelefondsen,waaronder
deprovincie, en de(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.Het bestuurzorgtvoor een drankje en eenhapje.En
natuurlijk een fotograaf!
Roe/ieKarsijns

Haveng~}.ccount
Administratieve ondersteuning
Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Perseneels- en loonadministratie
Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ond ernemersplannen
Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~.lccount
Oorpsweg 43 - 9798 PO Garrnerwolde
T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl

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

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

TOMMY

~ Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

~ Pensionstalling
~ Tevens ter dekking:
de bewezenNRPS-njpaardhengst
Romantico ende umek goudgele
ponyhengst (I.48m)
Romantic Popcom v. Romantico

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20
9798 TG Garmerwolde
Telefoon 050 - 5418610

................',.0

DUnDM TJ'IInuOAG:l lLö·

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.
Behandeling volgensatspraak.
Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde
rfj 050·5421615

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14
Woltersum
Tel. 050 • 3021796

u• •

1UAMo: ILJI · '!M U.
Dames & Herenkapper - - ZA
zonder afspraakl
Valckestraat 1 • Ten Boer

Bij ons vindt ualles voor uwfiets!
Volop keuze in nieuwe en gebruikte fietsen.
Leverancier van o.o. Gazelle, Sparta, Rih,
Veeno, Sparta-ION en Loekie kinderfietsen~
p"
Ook voorreparaties van alle merken.

J
"~

0

Koopmo nsplein18 ·9791 MA Ten 80er
0\0302299\ · wwdobtweewielershop.nl

t wee wie Ier sop

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

5H 7 TD I he vinge

050- 3021131
www.nellian.nl

AGRISHOP

Mooie brillenglazen bestaan niet,

divers in groenten & fr uit

mooie ogen wel.

Directe boerderijverkoop
• gl"ll<'III<'1I & fruit
• aardappelon
• schu rrelcicren

~

• vlees
• boerenzul..el
• sultules & rauwkost
• brood
AS l RID DE LEE UW
lH ESINGE. (0 5 0 ) 3 1 470 5 2
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 T V :fl. 2'•.) ~c: H{/;' ED (1... 1' :

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /5418462

Fax(050) 4042922

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

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co ntac tlenzen - Ho ortoes tellen
WinReIcentrum Lew enb orq
Kajuit 281 - 9733 Cl! Groninçen
Telefoon / f ax (050) 5490549

Goed engezond vandeboerengrond
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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
9798 TEGarmerwolde · 050·5411019
Rabobank Bedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,00 p.j.
Bij automatische inca sso € 11 ,00p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1.50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Foto van de maand
Jongste inwoonster van Thesinge; Roos Oomkes,geboren 22 september 2007. (Foto: Myla uitham)
• Irene, bij voldoende belangstelling, deserielezingen inhet nieuwe
dorpshuisnogmaals wilaarbieden?
• U kunt bellen met Irene Plaats• detrekking van de puzzel in de man, telefoon 050-3021927 als u
vorige G&T, nietwerd verricht door belangstelling heeft voor de oorJohan Wester, maar door Johan sprong ende bronnen,derituelen en
defeestenvandewereldgodsdien·
Wegter van Tadema bouw?
• Irene Plaatsman in het kader sten,
:Veur elk en ain, deur elkenain" in • deoollecte voorde Nierstichting in
september j.l.drieavondenover we- Garmerwolde € 280,- heeft opgebracht? Collectanten en allegevers,
reldgodsdiensten verzorgd?
• de vijf grote godsdiensten (Hin- beeankt!
doeïsme, Boeddhisme, Jodendom, • dedames vandeNBvP afdeling
Islam.Christendom)werden bespro- Garmerwoldeheerlijke borrelhapjes
hebben gemaakt?
ken?
. Irenehaarinformatieve enboeien- • zijderecepten (enovergebleven
deverhaalmet enthousiasmebracht? hapjes)mee naar huishebbengeno·
Het leuke en leerzame avonden men?
waren?

Wist U dat. ...
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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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Josje
EENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE
dé winkelvooral uw
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", Ten Boer : Expositievankleurrijkeschilderijen van
Carel Hazeveld.
zaterdag 3 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.VocaalEnsembleSequens(GeravanderHoek.sopraan;
Cedel van der Zee. sopraan; Joop
Verburg , oountertenor; Han Warmelink, 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: Toneelgroep de Kiekdeus uit Delfzijl
speeltdeklucht"Jezeilen t mor hebben", geschreven door Johan E.G.
Ruiter.Georganiseerd doordeANBO;
ook niet-ledenzijn vanharte welkom.
Maandag 19 november
De Leeuw,Garmerwolde;20.00uur:
Najaarsvergadering vandeVereni-

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of
G.N. Schutterlaan 16;
uiterlijk dinsdag 20 novernbervóór 18.00 uur.
ging DorpsbelangenGarmerwolde.
Op deze avond neemt Jan WigboIdus afscheidnaeen voorzitterschap
van ruim 20 jaar. Tevens zullen de
ontwikkelingen mbt het Dorpshuis
aan deorde komen.
Donderdag 29 november
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00uur:
150e koffiemorgen!

Pretestantse gemeente
GarmerwoldelThesinge
Zondag 4 november
10.00 uurin Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
viering heiligavondmaal
Zondag 11 november
10.00 uur in Thesinge
ds. Pol uit Zuidhorn
Woensdag 14 november
dankdag voor gewas enarbeid
19.30 uur inThesinge
ds. deJong uitDrachten
Zondag 18 november
10.00 uur in Garmerwolde
ds. GielhoornuitGroningen
Zondag 25 november
laatstezondagkerkelijkjaar
10.00 uur inThesinge
ds. Volbeda uitGroningen

