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Jan Wigboldus
Twintig jaaraan hetroerinGarmerwolde, en nu... afstandnemen
Op de najaarsvergadering trad Jan Wigboldus af als voorzitter van Dorpsbelangen Garmerwolde. Volgens een verslagje in de Garmer
& Thesinger van april 1987, geschreven doorde loen ook net benoemde secretaris Pluc Plaalsman, begon Jan Wigboldus op 17maart
1987 zijn carrière als voorzitter van de Vereniging van Dorpsbelangen Garmerwolde. Vice-voorzitter werd toen Jan Jansen en hel lag
in de bedoeling dat beide heren de voorzitterslaken onderling zo goed mogelijk zouden verdelen, inclusief hel hanteren van de
voorzittershamer tijdens de vergaderingen. Ook de secretariaalswerkzaamheden werden verdeeld. Aldus hel artikeltje uit 1987. Die
onderlinge verdeling van de laken heeft niet zo erg lang standgehouden, tenminste als je dal afmeet tegen een voorzitterschap van
ruim Iwintig jaar. Opmerkelijk is dal ik in dal arlikel ook lees dat Jan de opvolger is van Simon Veninga. Simon stopte destijds ook
al na een voorzitterschap van twintig jaar. Misschien hoort hel wel bij de functie. Zou Herman Huiskes, de nieuwe voorzitter, wel op
de hoogte zijn van deze traditie? De najaarsvergadering werd feestelijk afgesloten wanl iemand na twintig jaar zomaar laten weggaan,
kan niet. En een feest werd het!

Jan en zijn 'stand-in', tegen het deccr van zijn boerderij, inclusief schaap en het karakteristieke hekwerk.
(Foto:Sieb-Klaas)

Maar eerst waserde officiëleover
dracht vanhet voorzitterschap aan
Herman Huiskes. Geheel in stijl,
kort en bondig dus. kondigde Jan
aan dat het na 20 jaar. xx dagen
en xx uur, tijd werd om de voorzit
lershamer over te dragen. Daar
na nam de kersverse voorzitter
Herman Huiskes het woord. Hij
bedankte Jan voor zijn inspannin
gen voor Garmerwolde en vertel
de dat hij zich had voorgenomen
om - net alsJan -alle ledenvande
vereniging Dorpsbelangen bij
naam te leren kennen. Daarna
werd Jan door Herman benoemd
lol erelidvan de Vereniging Dorps
belangen en onder luid applaus
nam hij van zijn opvolger de oor
konde in ontvangst. Deze was
voorzien van een tekst die Jan
luidop voorlas. 'Hel erelidmaat
schap komt hem ten goede van
wege zijn betrokkenheid, bestuur
lijk inzicht. zijn gevoel voor ver
houdingen en de persoonlijke wij
ze waarop hij het voorzitterschap
gestalte gaf'. Met een grote grijns
nam Jan de prachtige lijst in ont
vangst. die vervolgens door de
zaal van hand tot hand ging. Ver
volgens nam Herman alvast een
voorschotje door een 'speciaal
programma' voor na depauze aan
te kondigen. Het derde wapenfeit

van de nieuwe voorzitter was de
aanwezige ledeneen prettige pau
ze toe te wensen.
Het bestuur van Dorpsbelangen
had voor het programma na de
pauze. Dirk Heslinga tot ceremo
niemeester benoemd. En onder
diens leiding volgde een keur aan

allerlei verrassingen. Tenminste
voor Jan waren het (heel plezieri
ge) verrassingen. Dat kon je aan
z'n gezicht wel zien. Het begon er
mee dat Jan werd toegezongen
door het Gemengd MannenKoor
Garmerwolde met het Garmer
wolder lied. De tekst was daarbij

toegesneden op Jan. En de zaal
zong het refrein uit volle borst
mee. Prachtig. De zaal van de
Leeuw was inmiddels aanmerke
lijk voller geworden dan bij het
zakelijke deel van de najaarsver
gadering. Iedereen wilde het. zo
gezegd, meemaken. Er werden



Jan werddoor Rika Potgetooidmet een heuse 'ambtsketen'. (F% : Sieb
Klaas Iwema)

Najaarsvergadering
Dorpsbelangen Garmerwolde
Deze vergadering zou leuk en spannend worden, zo gonsde het
al geruime tijd door het dorp. Immers Jan Wigboldus, onze
voorzitter, zou aftreden. En na een voorzitterschap van bijna
éénentwintig jaar zou zoiets niet zomaar passeren. Dat voelde
elke dorpsbewoner wel aan. De opkomst voor de najaarsvergade
ring van 2007 was zodoende dan ook heel groot. De grote zaal van
Dorpshuis De Leeuw was bijna vol (circa honderd aanwezigen).
En zelfs helemaal vol toen, na de tweede pauze, agendapunt 9
"Aftreding Jan Wigboldus" aan de orde kwam. Daarover leest u
meer in het hoofdartikel van deze krant.

Bij het agendapunt ingekomen
stukken I mededelingen meldt
Jan onder meer:
• Verkeerssituatie Oude Rijksweg:

de Verkeerscommissie van de
gemeente Ten Boer heelt de
situatie geanalyseerd. Medio
december zal er een overleg·
avond georganiseerd worden
met de bewoners van de Oude
Rijksweg.

• Speeltuinen :
er zijn diverse speeltoestellen
uit de speeltuinen verwijderd
omdat die te gevaarlijk geacht
worden . De gemeente heeft
wegens nieuwe regelgeving de
verantwoordelijkheid gekregen
voor de veil igheid en het on
derhoud van de speeltuinen.
Vandaar. In het voorjaar zullen
er andere I nieuwe toestellen
geplaatst worden.

• Met de onthulling vanhet kunst
werk opde hoek van de L. v d
Veenstraat is het project 'Re
novatie infrastructuur W.F. HiI·
debrandstraat en L. v d Veen
straat' afgesloten. Geconclu
deerd kan worden dat één en
ander de leefbaarheid van
Garmerwolde zeker ten goede
is gekomen.

• De kerk en 'rondom de kerk'
ziet erweer netjes uit.Dit dank
zij de inspanningen van vele
Garmerwolders die zo hun in
vulling aan de landelijke vrijwil
ligers-actie MADD (make a dif
ference day) gaven. En natuur
lijk ookdankzij het enthousias
me van het 'Plaatselijke Comi
té'

• Afscheid dokter Friezema:
zeer geslaagd (vond ook Jan
Friezema zelf, zoals u vorige
maand indeze krant heelt kun
nen lezen) . Binnenkort gaat
een delegatie van Dorpsbelan
gen in Zuidlaren op bezoek bij
de fam. Friezema. Als present
je zal een digitaal fotoboek van
de afscheidsreceptie worden
gegeven.

• Binnenkort zijn er weer foto
mapjes 'Garmerwolde' te koop.
Onderanderen indeAgri-Shop.

• Ympkje Westerdijk is gevraagd

Jan in het bestuur hebben geze
ten. Speciaal uitgenodigd. Van
heinde en verre komend. Onder
hen zelfs twee die twintig jaar ge
ledengelijk met Jan in het bestuur
stapten (maar het niet zolang heb
ben volgehouden). Na dit wel
komstwoord geelt Jan het woord
aan Gerrie Zeedijk voor de notu
len van de voorjaarsvergadering.
Altijd weer verrassend hoe snel
iets in de vergetelheid raakt.

ger was dan gebruikelijk want er
waren een dertigtal oud-bestuurs
leden van de Vereniging van
Dorpsbelangen Garmerwolde aan
wezig. Oud -bestuursleden , die
allen één of meerdere jaren met

merwolders die het dorp maken
tot wat het is. Er is in die twintig
jaar wel één en ander veranderd:
van een agrarisch ingesteld dorp
je is het nu bijna een forensen
dorp geworden . Steeds meer
dorpsbewoners zijn in toenemen
de mate georiënteerd op de stad
en er is veel meer versnippering
van tijd en activiteiten gekomen,
zo zei Jan. 'Sommige mensen
zeggen: vroeger, toen was het
pas gezellig', aldus Jan. 'Maar
hier ben ik het niet mee eens. AI
lijkthet soms anders, er is, alshet
erop aankomt, wel degelijksaam
horigheid. Houen zo'.
Zoals Jan jarenlang de vergade
ringen leidde, sprak hij ook zijn
dankwoord uit: krachtig en kern
achtig. Daarna was het de beurt
aan de bar. Het werd nog laat in
De Leeuw.

Henk Vliem

Eerst de zakelijke kant van deze
memorabele najaarsvergadering.
Bij deopening vande vergadering
was er nog niets aan de hand, zo
te horen, behalve dan dat het
welkomstwoord van Jan wat lan-

hoelte aan had werd uitgenodigd
om zich met Jan laten vereeuwi
gen, eventueel met een persoon
lijke boodschap. En dus, of Jan
maar even een paar uurtjes zou
willen poseren, tegen het decor
van Jan zijn boerderij, inclusief
schaap en het karakteristieke hek
werk. Nadat Jan zo min of meer
gedwongen met de feestcommis
sie op de foto was gezet, ver
scheen er tot opluchting van Jan
een heuse 'stand-in' voor hem.
Vervolgens was het laatste woord
aan Jan. Allereerst bedankte hij
Tinyen zijn kinderen. Zonder hun
steun en advies had hij die twintig
jaar bij lange na niet gehaald. Ook
werden zijn 'mede-bestuursleden
door de jaren heen' bedankt voor
de prettige samenwerking . 'Het
kan niet beter', vatte Jan het ver
trouwen in Herman Huiskes sa
men. Daarna dankte Jan alle Gar-

grote bossen bloemen aangebo
den ende burgemeester.mevrouw
Rika Pot. hield een prachtige toe
spraak. Jan werd door de burge
meestergeroemd omzijnbestuur
lijke kwaliteiten. Zij nam dan ook
afscheid van een 'collega' en ook
voor alle aanwezigen was het wel
duidelijk dat Jan de facto de bur
germeester van Garmerwolde
was. En daar hoort natuurlijk een
ambtsketting bij. Laat die nou
net toevallig in de cadeautas van
de feestweekcommissie zitten !
Dus Jan werd door Rika ter plek
ke, tot grote hilariteit van het pu
bliek, getooid met een heuse
'ambtsketen', gemaakt door leden
van de feestweekcommissie,
waarop symbolisch Jan's 'achter
gronden' waren weergegeven .
Ook had Jan haar en de wethou
ders op diverse terreinen steeds
uitstekend geadviseerd, vertelde
Rika, en had hij zich jarenlang
verdienstelijk gemaakt door actief
in diverse commissies te partici
peren. En dat doet hij nog steeds.
Zowel in Garmerwolde als in de
regio Ten Boer als ook op provin
ciaal niveau. Denk maar aan het
Omgevingsplan Garmerwolde, de
Damsterdiepvisie of de sanering
van de oude rioolwaterpersleiding,
om enkele regionale te noemen.
Jan wist van aan- en doorpakken.
dat was voor iedereen die met
hem te maken kreeg, snel duide
lijk. Reden dus voor de Raad van
de Gemeente Ten Boer om Jan
de Deurpakkersprijs 2007 aan
te bieden. Normaal wordt die prijs
uitgereikt op de nieuwjaarsrecep
tie van de gemeente maar, zoals
het spreekwoord zegt: "Uitzonde
ringen bevestigen de regel". Naast
de eer en een oorkonde bestaat
deze prijs uit een kunstvoorwerp.
In dit geval een prachtige foto van
landschapsfotograaf Gerard King
ma. Jan was er beduusd van, zo
te zien. Tijd dus voor een kleine
pauze, waarin het GMKG het lied
Streektoal ten gehore bracht. Ver
volgens werd het woord gegeven
aan Marieke de Groot, voorzitter
van de teesfweekcommissie. Ma
rieke vertelde dat zij veel van Jan
opgestoken had, vooral toen Jan
nog de voorzitter van de feest
weekcommissie was. Maar ook
nu vraagt ze Jan nog vaak om
raad in heikele kwesties. Als af
scheidscadeau gaf de commissie
Jan een encyclopedie van Gro
ninger woorden, beschikbaar ge
steld door één van de leden. Ver
der had de Feestweekcommissie
een digitaal fotoboek in gedach
ten dat ter plekke gemaakt zou
gaan worden. Ieder die daar be-
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Henk Vliem

de aanwezige leden voor het in
hem gestelde vertrouwen en zegt
dat hij er voor de volle honderd
procent tegenaan zal gaan. Er is
nog heel veel te doen, heeft hij de
afgelopen maanden al ondervon
den. Heel veel en heel leuk werk,
aldus Herman. Als eerste taak,
heeft hij het genoegen om Jan het
Erelidmaatschap van de Vereni
ging van Dorpsbelangen Garmer
wolde aan te bieden, Als dankvoor
het velewerk dat Jan voor Garmer
wolde verzetheeft en. . . .ongetwij
feld nog wel zal blijven verzetten.
Het zakelijke gedeelte van deze
najaarsvergadering is hiermee af
gesloten, maar na de pauze zal
agendapunt 9 'Aftreding Jan Wig
boldus' nog vervolgd worden. Want
iemand na twintig jaar zomaar la
ten weggaan, kan niet. Er zal zo
meteen een feestelijke afsluiting
volgen. (zie voorpagina)

Draaiorgels - oliebollen - poffertjes

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

~

Oliebollen

Jan Wigbofdus overhandigt de hamer aan Herman Huiskes de nieuwe
voorzitter van Dorpsbefangen Garmerwolde. (Foto: Henk Remerie)

weer ruim een half jaar mee en
heeft gaanderweg al steeds meer
taken van hem overgenomen. Jan
heeft er dan ook het volste vertrou
wen in dat de vereniging aan Her
man een uitstekende voorzitter zal
hebben. Zelf heeft hij de afgelopen
twintig jaar het voorzi tterschap met
veel plezier uitgeoefend. En heel
veel geleerd in. Verder. zeg1 Jan,
moet je zorgen dat in de wijde
omgeving (letterlijk en figuurlijk)
iedereen je kent en weet waarvoor
je staat. En je achterban niet ver
geten. Het maakt immers heel wat
uit of je namens 95 % van de
inwoners vanGarmerwolde spreekt
of slechts de helft vertegenwoor
digt. Dus als bestuur even op be
zoek gaan bij nieuwe bewoners
van Garmerwolde isessentieel.Tot
slot bedankt hij alle Garmerwol
ders en in het bijzonder al zijn
mede-bestuursleden voor desteun
en goede raad die zij hem steeds
weer hebben gegeven. Vervolgens
draagt Jan de voorzillershamer
over aan Herman. Herman bedankt

Dorpshuis: Jan geeft het woord
aan Ard Agteresch. sinds april dit
jaar de voorzitter van deStichting
Dorpshuis Garmerwolde. Ard ver
telt dat hij eerst de resultaten van
de enquête, die in het voorjaar
gehouden is, wil bespreken en dat
vervolgens de toekomstplannen
aan de orde komen. Wat betreft
de enquête: er blijkt dat de Gar
merwolders over het algemeen
gesproken wel tevreden zijn met
het dorpshuis, maar dat er nog
wel het nodige te veranderen cq
te verbeteren valt. (In het julinum
mer vandeG&Theeftu reeds een
samenvatting van de enquêtere
sultaten kunnen lezen.) Wat be
treft de plannen voor de toekomst:
allereerst moet er enig achterstal
lig onderhoud worden weggewerkt
en verder wordt er momenteel
bestudeerd of verhuur van (ge
deeltes) van de bovenverdieping
haalbaar is, en wat de aanleg van
een terras gaat kosten, enz. Ook
wordt onderzocht welke subsidie
potjes er allemaal aangeboord
kunnen worden. De eerste aan
vragen zijn inmiddels de deur uit.
Verder zal er veel zelfwerkzaam
heid van de Garmerwolders ge
vraagd worden. Maar dat moet
wel lukken. meent Ard, want Gar
merwolde zal op dit punt heus niet
willen onderdoen voor Thesinge.
Komend voorjaar zullen de plan
nen zover uitgewerkt zijn dat de
handen uit de mouwen gestoken
kunnen worden. Jan voegt er nog
aan toe dat Garmerwolde trots
mag zijn op zo'n mooi dorpshuis
als de Leeuw. Hij heeft de laatste
tijd heel wat slechtere voorzienin
gen gezien. Garmerwolde moet
zorgen dat dit zo blijft!

Agendapunt rondvraag : Cheryl
Hoekstra meldt dat erop deOude
Rijksweg regelmatig zo slecht ge
parkeerd wordt (met opzet?) dat
een (brede) bedrijfsauto de door
gang belemmerd wordt. Ook de
familie Riddering ondervindt op
dit punt regelmatigproblemen. Kan
dit niet anders? De voorzitter her
innert aan agendapunt 3 waarin
gemeld is dat er medio december
een vergadering belegd zal wor
den over de verkeerssituatie aan
de Oude Rijksweg. Hij vraagt alle
betrokkenen om vooral niet voor
eigen rechter te gaan spelen.

Agendapunt 9 'Aftreding Jan
Wigboldus': Jan stelt dat hij dit
punt natuurlijk niet zal afronden.
Dat is immers de taak van de
nieuwe voorziller: Herman Huis
kes. Herman draait inmiddels al

Het volgende agendapunt is het
Omgevingsplan. Jan meldt dat
uit het haalbaarheidsonderzoek
voor een 'Camping & Haventje'
blijkt dat zoiets niet realiseerbaar
is. Te hoge investeringen tegen
over teweinig inkomsten. Momen·
teel wordt onderzocht of er wel
mogelijkheden bestaan bij een
zogenaamde Bredere Aanpak.
Verder kan iedereen zien dat er
momenteel gewerkt wordt aan Het
Geweide. Daar worden een paar
dammen vervangen door brugge
tjes. Zodoende wordt de open
verbinding tussen Het Geweide
en het Damsterdiep, die er vroe
ger ook was. weer hersteld. Ho
pelijk nog eind dit jaar, maar in
ieder geval volgend voorjaar zul 
len er knotessen langs Het Ge
weide worden geplant. Ook aan
de Dorpsweg komen er nog een
paar bij . Tenslotte valt onder het
onderwerp Omgevingsplan nog te
vermelden dat Garmerwolde, sa
men met nog twee dorpen, is uit
gekozen voor een pilot wat betreft
eennieuweopzetvoorhet tot stand
komen van bestemmings- en om
gevingsplannen. In het nieuwe
POP (ingaande 2010) zal er meer
bevoegdheid aan een dorp wor
den toegekend wat betreft het in
vullen van deeigen leefomgeving.
Dit dan natuurlijk binnen een na
der af te stemmen contour en bin
nen zekere randvoorwaarden.
Hoe deze details er precies uit
zullen gaan zien is mede afhanke
lijk van de uitkomsten van de pi
lots, waar dus Garmerwolde ook
toe behoort.

of zij in het bestuur van Dorps
belangen wil plaatsnemen.
Ympkje wil dat wel maar eerst
een jaar als 'stagiair'.

• Tijdens een opruimactie is er
een oud portret van meester
W.F Hildebrand opgedoken.
Carel Hazeveld heeft het kunst
werk gerestaureerd. Het ligt in
de bedoeling dit portret in het
Dorpshuis op te hangen.

Verslag Feestweek 2007: Vera
van Zanten vertelt enthousiast dat
het een fantastische feestdrie
daagse is geweest. Elke inwoner
van Garmerwolde kan dat vast
wel beamen, want de deelname
aan (en opkomst bij) de diverse
activiteiten was ver boven alle
verwachtingen. Volgend jaar
wordt het vast weer zo, want er
wordt door de Feestcommissie
alweer volop gewerkt.
Vanwege bijzondere omstandig
heden is er vanavond geen ver
slag vanuit het Oranjecomité.
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Het schoolplein ziet er verrassend uit: een hinkelo/ifant, een twister,
springstippen, een klimmuur en zelfs dinovoeten. (Foto: Donjah Klei)

Een bezoekster

Tijd voorkoffie
Na de koffiewerd er nog even diep
ingegaan op het invoegen op auto
snelwegen, omdat dit veelal ver
keerd gedaan wordt. Hierna werd
ereendiaseriegepresenteerd over
verschillende verkeerssituaties.
Ook hier bleek weer dat er bij de
meeste aanwezigen veel dingen
zijn aangewend, veelal uit beleefd
heid, vooral m.b.t. voetgangers die
voorrang krijgen in situaties waar
ze het volgens de wet beslistNIET
blijken te hebben.
Voor de thuisblijvers is het jam
mer dat ze niet zijn gekomen. Het
was buiten een leerzame, ook een
zeer gezellige avond.
Omtien uur keerde iedereenhuis
waarts.

Fredje Bouma

Voor hun voedsel duiken ze naar
de bodem, waar ze waterdiertjes
vangen. De kuifeend is een duik
eend,enhij kan langer onder water
blijven dan welke andere eend
ook. Daarom zoekt hij in het na
jaar open en dieper water op,
omdat daar meer eten voorhan
den is. Vanaf oktober krijgen ze
gezelschap van famil ie uit de
Scandinavische landen. Vandaar
dat het nu zo'n gezellige boel is in
het Damsterdiep.

Op Internet zijn diverse sites te
vinden over de kuifeend. Daar kun
je ook horen hoe ze snateren.
Maar dat doen ze nu in het echt
dus niet, want ze slapen.

Na een korte inleiding over onder
meer het "heerIdame" in het ver
keer, ging de heer Vrieserna over
tot waarvoor hij was gekomen: de
cursus.
Alle verkeersborden werden on
der de loep genomen. Hier bleek
al gauw dat er bij diverse borden
inmiddels een andere uitleg beo
hoort dan die welke de meeste
aanwezigen hebben geleerd. En
de vragen uit de zaal, gevuld met
ongeveer 35 personen, werden
op de "meester" afgevuurd.
Ook werden diverse voorrangs
regels behandeld. Vooral bij weg·
versmallingen; hier gaat niet de
brutaalste het eerst. maar gelden
terdege regels! Evenals voor de
nieuwe strepen met een groen
vlak in het midden.

Zoals ieder jaargetijde heeft ook de herfst zijn eigen kenmerken,
ook in onze dorpen. Herfststorm, bladval, zuurkool, depressies,
allemaal bekende verschijnselen. Minder bekend is het feit dat in
dit jaargetijde bepaalde gasten hier komen overwinteren, en dat
die logeerpartij een aantal weken geleden begonnen is.

Bijna winter, ze zijn er weer

Op dinsdag 2 oktober was er een bijspijkercursus voor alle
weggebruikers in dorpshuis De Leeuw te Garmerwolde. De avond
werd georganiseerd door 3VO afdeling Ten Boer en gepresen
teerd door de heer Kor Vrieserna, voorzitter van de afdeling en
tevens eigenaar van de gelijknamige rijschool.

Een heer in het verkeer

Plaats van handeling is het Dam
sterdiep. als je vanaf Stad komt
een paar honderd meter voor de
kroeg van Wil iem. 's Zomers zijn
ze er niet ofnauwelijks, maar van
af eind oktober dobberen ze weer
in het water: de kuifeenden. Tien
tallen pluizige, zwart-witte bolle
tjes, dieniets anders lijken tedoen
dan drijven en slapen. Maar goed.
daar zijn ze dus ook voor geko
men: de winterslaap.

Hun officiële naam luidt Aythya
Fuligula, ze zijn zwart-wit van
kleur (vrouwtjes bruin) en hebben
een kuif van zwarte veertjes op
het achterhoofd. Hoewel ze 's zo
mers erg actief zijn; doen ze in
najaar en winter niet veel meer
dan slapen en soms ook eten.

De directeur van de school, Ad
Janvan Larsdonk, legde uit water
allemaal te zien is en hoe het
geheel tot stand kwam. Vervol 
gens introduceerde hij Ineke Bek
kering van de Hartstichting die het
belang van bewegen (en het daar
bijbehorende plezier) voor de ge
zondheid toelichtte. De officiële
opening werd verricht door onze
burgemeester Rika Pot, die liet
zien zelf ook nog aardig tekunnen
hinkelen.
De kinderen zongen nog een tee
passelijk lied en de uitsmijter van
het geheel was de opname van
het weerbericht door RTV-Noord.
Daarmee was 's avonds na het
journaal ons mooie schoolplein
door de gehele regio te bewonde
ren!
Garmerwolde kantrots zijnophaar
school en inwoners!!

'i2' _ ~,--/..;pff/ Ine Hoejenbos

Dit wasaanleiding voor de ouder
raad om gelijk het hele pleinonder
handen te nemen, dat - dat kun
nenwe nurustig zeggen - behoor
lijk saai was. Wikken en wegen
was dat voor de ouders, namelijk.
hoe meer je zelf doet, hoe meer je
kunt doen voor hetzelfde geld.
Spannend ook, want het aanbren
gen van afbeeldingen op het
schoolplein is een specialistisch
werkje. Vele uren van hard werk
zittenerin, en erwaren velevrijwil
ligers bij betrokken.
De gemeente droeg ook een
steentje bij door het schoolplein
schoon te maken, nieuwe hout
snippers aan te brengen en de
groenranden aan te pakken.

Dinsdag 23 oktober was Garmerwolde groot in het nieuws met
'het mooiste schoolplein van Nederland', zoals in de pers was
vermeld. Iedereen had natuurlijk de bedrijvigheid op het school
plein al gezien. Het kwam allemaal naar aanleiding van hetwinnen
van de wedstrijd van de Hartstichting waarover in een vorige G&T
al is bericht. Het ontwerp van Isa Meirink (niet Tineke Meirink,
zoals eerder abusievelijk werd vermeld) was winnend en daarmee
won onze school dat voor kosten van de Hartslichling de hinkel·
olifant zou worden aangebracht op het schoolplein.

Feestelijke opening van het
nieuwe seheelpleinll

En toen was het zover:
de opening!
De zondag vooraf was al op de
radio aandacht besteed aan dit
feit, en ook de dag zelf stond een
groot artikel in het Dagblad van
het Noorden.
Het plein zag er geweldig uit. was
nog extra versierd. Er was koffie,
thee, limonade en er waren aller
lei lekkere hapjes voor de belang
stellenden, die in groten getale
kwamen opdagen. (Met dank aan
de Agrishop).
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MADD in Garmerwolde
Vrijwill igers bedankt!
Maak het verschil, dat is de bedoeling van MADD, Make a Differen
ce Day. Dat verschil is nu duidelijk te zien in en rond de kerk van
Garmerwolde. Hier gingen zaterdag 3 november meer dan dertig
vrijwilligers enthousiastaan de slag en lietenzien hoewaar het is:
vele handen maken licht werk. AI werd er heel wat zwaar werk
verricht...

Stralend en glanzend
De sfeer zat er meteen goed in
toen 's ochtends om 10.00 uur bij
de koffie de taken werden ver
deeld. Het was duidelijk dat dit
een dag van hard werken zou
worden maar ook een dag met
tijd voor plezier en gezelligheid.
Zoals bij de lunch en, na gedane
arbeid, bij deborrel en de stamp
potmaaitijd in het Dorpshuis, aan
geboden door Dorpsbelangen.
Maar voor het zover was, was er
heel wat afgeklust. In de kerk
bijvoorbeeld waar de 'boenwas
ploeg' op deskundige wijze de
entreedeuren, herenbanken en
het preekgestoelte onder han
den nam. Dat ziet er nu allemaal
weer stralend en glanzend uit.
Een vrijwilliger zonder hoogtevrees
heeft de hoogste ramen stot- en
spinwebvrij gemaakt. Verder werd
er overal in de kerk hevig ge
boend, gesopt en gezogen.
De stookkelder is helemaal leeg
gehaald en de rommel is opge
ruimd zodat er nu wat meer op
slagruimte is. Het kerkgebouw
Kerkhörn ziet er vanbinnen zon-

nig uit nu de muren vrolijk geel
geverfd zijn. Aan de buitenkant
kregen de ramen en het hout
werk een schoonmaakbeurt en
werden de dakgoten schoonge
maakt.

Grote beurt
De toren kreeg van boven tot
onder een grote beurt. Stofnes
ten . vogelnesten , takken, met
zakken vol kwam naar buiten.
Ook het benedengedeelle werd
grondig opgeruimd en schoon
gemaakt. Rondom de kerk zag je
overal mensen aan het werk. De
een ruimde takken op. de ander
harkte de paden aan.
Een grote buit gravel werd over
de paden verspreid. De restan
ten van de pijlers op het kerkhof
die laten zien tot waar de kerk
oorspronkelijk doorliep waren
overwoekerd door struiken. Nu
zijn ze weer duidelijk zichtbaar.

Er is echt ongelooflijk veel werk
verricht, te veel omop te noemen.
De PlaatselijkeCommissie bedankt
alle vrijwilligers die aan deze dag

Deze "hoogwerker" ontfermde zich over de kerkramen. (Foto: Henk
Remerie)

hebben meegewerkt. Ook dankt langen voor haar ondersteuning.
ze de Stichting Dorpshuis die de
inzet van de vrijwilligers mogelijk Namensde Plaatselijke Commissie
maakte en devereniging Dorpsbe- Anne Benneker

Een schoner milieu begint bij jezelf en de buren
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ding worden gemaakt tussen
onzeregenwaterafvoer endievan
de gemeente.
Wie volgt?

ningen, zoals een energielabel
voor je eigen woning wanneer je
deze wi lt verkopen, zien wij het
aansluiten van ons huis op de
hemelwaterafvoer ook als een
ecologische opwaardering.

Na het aanvragen en vergelijken
van een aantal offertes hebben
we samen met onze buurman
besloten de koe bij de horens te
vallen. Als het weer meezit, zal
er bij ons binnenkort een verbin-

Bij ons in de straat ligt al weer een poosje een nieuwe riolering. En wat bijzonder is: er ligt ook een
hemelwaterafvoer naast. Echter, deze afvoer stopt waar ons erf begint. Dat maakte ons nieuwsgie
rig: wat is de bedoeling hiervan? Dus maar eens met degemeente gebeld en zo kwamen weerachter
dat nieuwe huizen wel hierop aangesloten dienen te worden, maar voor reeds bestaande woningen
is er nog geen beleid gemaakt. Jammer, vonden wij, immers het milieu wordt aan alle kanten zwaar
belast, letterlijk en figuurlijk. En ons idee is; een beter milieu begint echt bij jezelf. En als deanderen
mee willen (gaan) doen, dan is dat helemaal geweldig.

Langzaamaan rijpte bij ons het
idee om dan maar zelf een en
ander uit te zoeken en vervol 
gens de buren ook maar eens te
polsen wat ze van dit idee von
den en of ze mee zouden willen
doen de afvoer van het regenwa
ter aan te sluiten op dit nieuwe
afvoersysteem. Immers dit water
behoeft minder zuivering dan de
rest van ons afvalwater. Nu er
ook steeds scherpere milieuei
sen worden gesteld aan de wo-



NB. "0/ Hindertje" ligt begraven ophetkerkhof van Garmerwolde;
een eindje verder dan Manny van Simon Veninga.

De zelfgemaakte lampionnen zijn klaar; het lopen kan beginnen. (Foto:
MylaUitham)

Mevrouw Schaaphok met haar bijzondere knopen. (Foto:Henk Remerie)

.... en Thesinge

"Ik loop met mijn lampionnetje.... " op 10 november in Garmerwolde.
(Foto: Henk Remerie)

Sint Maarten in Gannerwolde ....

liederen die rechtstreeks samen
hangen methet piècede résistan
ce van het concert : Benjamin Brit
tens beroemde en geliefde "A
Ceremony of Carols",
Ook de solisten zijn bijzonder: de
sopraan Vera Alkemade, nog pas
18, zingt al sinds haar 9de en
studeert aan het Conservatorium
van Amsterdam, en de harpiste
Nienke van Leijden speelt even
eens al sinds haar negende. Zij
studeerde aan het Koninklijk Con
servatorium in Den Haag en aan
de Fontys hogeschool in Tilburg
en neemt deze keer naast de beo
geleiding ook een harpsolo voor
haar rekening.

Knopen met daarop "J. P. Noorda
Garmerwofde". (Foto:Henk Remerie)

E. Schaaphok·Smit,
Garmerwolde

Als vroeger de kleren al waren,
werden de knopen eraf gesneden
en kwamen in de knopendoos. Zo
deed ook mijn grootmoeder ... en
na vele jarenvind ik ze terug inde
knopendoos: elf in totaal.

grootglas ... Enja hoor: JP. Noor
da, Garmerwolde. Dus, als hij zijn
werkstukken af had, kwamen er
knopen aan met z'n naam erop.

Gaudete
Kloosterkerk Thesinge, zondag 16 december 2007, 15.00 uur:
"Gaudete!" Het Madrigaalkoor Zuidhorn o.l.v. Renilde Duif zingt
liederen en carols uit de middeleeuwen en de 20ste eeuw (o.a,
Benjamin Brittens "A Ceremony of Carois"), m.m.v. Vera Alkema
de, sopraan en Nienke van Leijden, harp; entree € 3,50 (CJP/65+
€ 2,50), kinderen tot 12 jaar gratis; organisatie: STICHTING OSA.

Het Madrigaalkoor Zuidhorn, in
2002 opgericht door de zangeres,
componiste en koordirigente Re
nilde Duif (afgestudeerd aan het
BrabantsConservatorium enthans
o.a. dirigente van verscheidene
Friese koren), bestaat alleen uit
vrouwen. Zij zingen meestal drie
of vierstemmig a capella, vrijwel
altijd muziek van vóór 1850, maar
voor dit kerstconcert in de Kloos
terkerk van Thesinge maken zij
een uitzondering: ze brengen een
sopraansoliste én een harpiste
mee en brengen naast vier mid
deleeuwse liederen grotendeels
20ste-eeuwse werken ten gehore
- en de vier middeleeuwse zijn

Uit Grootmoe's knopendoos
Toen ik pas naar school ging (rond 1930), woonde in hethuiswaar
timmerman A. Kol woonde (nu Dorpsweg 42), ook Hindertje
Noorda: ol Hindertje Noor. Die had in het middenstuk een textiel
winkel: garen, lint, knopen, enz. Haar man was kleermaker (snie
der); volgens Klaas Heemstra een bijzondere man. Hij rookte altijd
een sigaar, 't liefst een "bolknak". En als hij ging vertellen, deed
hij z'n benen over elkaar. Maar dan legde hij eerst zijn zakdoek
(buisdoek, zoals hij altijd zei) over zijn knie. Voor het slijten van
zijn broek zeker, of voor het glad worden misschien.

Laatst was ik in Grootmoe's kno
pendoos naar een knoop aan het
zoeken. En toen ineens, zag ik
een koperen knoop. En wat stond
erop? Ik zag Garmerwolde staan I

Nog wat beter kijken met het ver-

6 Reserveren voor dit bijzondere evenement aanbevolen: rudymuziek@hetnet.nl of 050-302 3735.



De kerktoren in Garmerwolde: een filosofietie
Over de los staande toren in Garmerwolde is al diverse malen
geschreven. Jaren geleden stond er in de G&T (ik kan niet vinden
waar) dat het een verdedigingstoren was. Er zijn schietgaten met
uitstekend uitzicht op de Stadsweg, welke vroeger (in de Middel
eeuwen) de megadrukke verkeersslagader was met de stad. Be
denk voorts dat de "ornmelanden" eigendom waren van de bis
schop van Munster, maar Groningen van de bisschop van Utrecht.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
r I UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
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konden helpen. En als ze echt
even niet konden , waren Erik,
Saskia en Michiel van Bruggen
bereid om de kranten te bezor
gen. Zij zijn dan ook de opvolgers
van de Tichgelaars. Ieder heeft
zijn eigen kranten/fo lders; zo staat
Michiel al vanaf de zomer garant
voor de bezorging van de G&T.
Wi lleke en Harm, bedankt voor
jullie trouwe inzet voor het bezor
gen van de G&T.

Karla Postma

Ruime collectie lamiliedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje to t comp lete huisstij l :
I ext ieldruk, zwar twit- en kleurkopieën :
Boeken, prog rammaboekjes, gid sen, :
period ieken, flyers etc. '

Komeens langsvooreenvrijblijvend advies.
Ideeënuitwisselenkanverfrissend werken

~ tDB

Gestopt

Voor de laatste keer bezorgen Willeke en Harm Tichgelaar de G&T.
(Foto: Henk Remerie)

Onze vaste bezorgers van de G&Tuit Garmerwolde zijn gestopt.
Harm Tichgelaar heeft samen met zijn zusje Willeke jarenlang de
bezorging van de G&T in Garmerwolde gedaan. In het begin door
weer en wind op hun fietsje bij de deuren langs, later met de
brommer en jawel - met de auto. Dat leert ons dat ze wat ouder
worden en een druk leven hebben, zoals iedereen. Willeke is
daarom een half jaar geleden al gestopt en nu heeft ook Harm het
uit handen gegeven.

Harm studeert aan de Hanzeho
geschool in Groningen en werkt
daarnaast al 5 jaar in het strand
paviljoen op Ameland en nu ook
nog in Noorddijk in het wokrestau
rant.
En als u denkt dat de G&T het
enige is wat ze bezorgden. dan
heeft u het mis: De Gezinsbode,
het Dagblad vih Noorden, recla
mefolders enz.enz.enz. Maar ge
lukkighadden ze altijd hun ouders,
die eventueel even een handje

Ina Schaatsberg - Duinkerken
Jan PeterSchaatsberg

Ina Schaatsberg •Duinkerken
Jan Peter Schaatsberg

Wij willen alle mensen, die
ons zowel schriftelijkalsper
soonl ijke steun betuigd heb
ben na het overlijden van
mijn manen mijnvader,heel
erg bedanken. Dit heeft ons
geholpen in deze moeilijke
tijd.

Met ingang van
27 oktober 2007 zijn,
door het overlijden van
P.J. Schaatsberg
JPcom, de activiteiten
van het bedrijf
beëind igd.
Wij danken alle mensen
die vertrouwen in ons
gesteld hebben.

KarelDrabe

zend over hun oprijlaan tot de
conclusie kwam dat sprake was
van de "kwintessens". De kerkwas
ooit een kruiskerk (vier stukken in
de vorm van een kruis, het ge
deelte richting Stad is afgebro
ken). Met de toren erbij geeft dat
vijf stukken. Vi jf is in het Latijn
kwint (vraag een gymnasiast of
zo). Kwintessens heeft debeteke
nis van "essentie, de kern van de
zaak". Indejoodseoverlevering is
de vereniging van vier met het
vijfde een van de kernpunten van
het goddelijke. de vervolmaking.
De kruiskerk plus toren is dus de
architectonische realisatie van de
"kwintessens", dus "vervolma
king", En dat, als je op de Stads
weg staat toch echt niet meer ziet
dan een zeer oude klomp stenen.
Ikwou u deze gedachtegang niet
onthouden, en vroeg me af: heeft
er nog iemand een theorietje of
filosofietje? lets minder ingewik
keld mag ook (graag zelfs).

Yogalessen in gymzaal Thesinge

In het rampjaar 1672 (land redde
loos, volk redeloos, regering ra
deloos. u moet vooral de"rrr" flink
laten rollen) heeft de bisschop van
Munster gepoogd Groningen af te
pakken. Dat is mislukt. wat nog
altijd op 28 augustus gevierd
wordt. Hoe dan ook. de toren staat
duidelijk op het grensgebied en
het lijkt logisch dat kerk en militair
bedrijf functioneel verenigd wer
den.
In de oolumn "Fredle" in een vori
ge G&T werd gewag gemaaktvan
de drie vrome zusters. Jacob van
der Woude voegt daar aan toe de
naam "Johannes de Doper" kerk
(hoofd enromp. dwz torenenkerk.
zijn gescheiden).
De familie Werkman woont in de
boerderij ernaast en Jan Werk
man vertelde me dat hi j al pein-

Naar aanleiding van veel verzoek
jes ben ik onlangs begonnen met
het geven van yogalessen aan
volwassenen. De cursus vindt
plaats in de gymzaal van Thesin
ge. Er zijn twee groepen die les
hebben van 19.30 tot 21.00 uur
op de maandag- of donderdag
avond.
Mocht je belangstelling hebben:
instromen is nog mogel ijk. Neem
daarvoor contact op met An ja
Stuurman, telefoonnummer 050
3021515 of stuur een mailtje naar
anjastuurman@yahoo.com
ShimaYoga is een bewegings
vorm die ik heb samengeste ld uit
diverse stromingen binnen de
yoga, bewegingspedagogiek en
meditatie, Voor deelname hoef je
geen ervaring met yoga te heb
ben, alleen zin en plezier!

ShimaYoga
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Op zaterdag 3 november ( Make a Differance Day) stond het vrijwilligerswerk landelijk in de schijnwerpers. De definitie van een
vrijwill iger: Iemand die zijn talenten en mogelijkheden belangeloos inzet voor de samenleving. Als er ergens sprake is van
vrijwilligerswerk dan is het wel in Thesinge anno 2007. De inzet van "elk en aln" stond daarom in de schijnwerpers op deze zaterdag.
Veel Thesingers bezochten de feestelijke bijeenkomst in het in aanbouw zijnde dorpshuis.

Snelle acties
Een bijeenkomst die zeer snel
moest worden voorbereid. Een
maand eerder, op de 1e oktober,
bezocht ik de bibliobus. Toeval lig
viel mijn blik op het rekje met fol
ders. En nog toevalliger zag ik een
oproep om je organisatie aan te
melden voor een vrijwil ligersprijs.
Sluitingsdatum: 1 oktober 2007...
Snel de PC aangezet, een en-

d bloemen al/een.
Meer an

LUeET
bl o e m s i e r k u n 5 !

Voor al uwbloemenwerk.
Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

Gayking~stra~t 43

Ten 80er1 < ' ." , ' /

Tel. (050Y~02 505á .
DinsdagVm'VriJ'dag' ".

, ~\}

9.00 - 18.00uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur
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thousiaste brief geschreven en
verzonden. Tot mijn verrassing
word iktwee weken later 'savonds
gebeld met het bericht dat deze
nominatie is gehonoreerd. Plus
de mededeling om een bileen
komst te organiseren opdevrijwil
ligersdag voor alle betrokken vrij·
willigers. Zonder de aanleiding te
vermelden. Eenopdracht die, flexi
bel als we zijn, is gelukt.

Provinciale vrijwi/ligersprijs
Gedeputeerde Douwe Hollenga
namop een gegeven moment het
woord en overhandigde de Pro
vinciale vrijwilligersprijs 2007 aan
Peter Heiderna, voorzitter van het
dorpshuisbestuur. Een erkenning
voor de vrijwilligersorganisatie die
de match tussen bedrijfsleven en
vri jwilligers tot stand heeft kunnen
brengen.
Een cheque van € 3.000,- en een
oorkonde als een blijvende herin
nering voor de vrijwilligers en de
(onder)aannemers. Plus een hap
je en drankje voor alle aanwezi
gen. Enkele juryleden en verte
genwoordigers van de provincie
waren meegekomen om de uitrei·

king mee te maken en met eigen
ogen de inzet van "elk en ain"
waar te nemen.

De eerste steen gelegd
Tevens werd tijdens dit evene·
ment de eerste steen ingemet
seld door de karrentrekker van dit
project. voorzitter Peter Heiderna.
Met de onmisbare hulp van de
vaklieden Johan en Loon.
Een steen met het opschrift "Veur
elk en ain, deur elk en ain" ! Een
handeling waarmee de bestuurs
Ieeen Hans, Jan, Jan Alix en Roe
liededrijvende kracht achter deze
hele organisatie in het zonnetje
wilden zetten.Zonderdat dehootd
persoon hiervan op dehoogte was.
Het was oorspronkelijk de bedoe
ling dat de steen op een ander
moment zou worden ingemetseld.
Maar met, onverwachts, zoveel
aanwezigen in het dorpshuis is
deze verrichting een week van
tevoren nog voorbereid. Met dank
aan de steenhouwer voor desnel
le service.

De laatste loodjes
Het bouwproces loopt op rol le-

tjes. Mede dankzij de hulp van
vele vrijwilligers. Sommigen van
hen wonen bijna in het dorpshuis.
We besparen aan de ene kant
geld op de bouwkosten door zelf
werkzaamheid , aan de andere
kant geven we het ook -deels·
weer uit. Bijvoorbeeld door toch
direct de voorzijde van het ge·
bouw te restylen en een duurdere
-rnaar veel zulnlqsre- verwar
mingsinstallatie te plaatsen. De
kwaliteit wordt mede hierdoor ver
hoogd en we gaanervoor dezelijn
tot aan het einde voort te zetten.
Er is nog een aantal projecten
waarmee geld kan worden ver
diend. De komende weekenden
willen we ons daarmee bezig hou
den. We hopen dat veel mensen
zich opgeven en aangeven wan
neer ze beschikbaar zijn, De stu
kadoors en fimmerliecen, stoffeer
ders en schilders, installateurs en
podium- en pergolabouwers, wer·
ken hard om het gebouw op 14
december op te kunnen leveren.
En dan de finishing touch . De in
richting van de keuken, immers
het hart van ieder huis, plus het
inrichten van alle zalen kan daar-
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Flokstra
Groningen

NamenshetBestuur
Stichting Dorpshuis Thesinge

Roelie Karsijns

• Een uitvoerende beheerder zal
een belangrijke rol gaan spelen
binnen het Dorpshuis. De beheer
der heeft tot taak er, in de ruimste
zin van het woord, voor te zorgen
dat debezoekers optimaal gebruik
kunnen maken van de accommo
datie. De werkzaamheden worden
in deze startfase verricht op basis
van een vrijwilligersvergoeding.
• Verder zijn er mensen nodig die
bereid zijn om op oproepbasis
diensten te verlenen, bijvoorbeeld
bij partijen, begrafenissen, verga
deringen en jeugdactiviteiten.

Activiteiten
• Er wordt momenteel een com
missie gevormd die als taak krijgt
activiteiten te ontplooien. Om zo
deexploitatievanhet gebouwrond
te krijgen. Wellicht kan een deel
van de dit jaar gehouden activitei
ten worden voortgezet en uitge
bouwd. Het spreekt voor zich dat
het gebouw ook ingezet wordt voor
de jeugd. Disco, film en andere
activiteiten moeten plaats kunnen
vinden binnen het dorpshuis.

Feestelijke opening
Het resultaat van alle inzet wordt
vrijdagavond 21 december 2007
onthuld. De menucommissie heeft
een bruisend programma samen
gesteld waaraan Thesingers van
jong tot oud(er) meewerken. Ook
de naam van het nieuwe dorpshuis
zal worden onthuld. Wie had dit
alles begin 2007 kunnen denken?
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in het verhogen van de kwaliteit
Ook zijn er, zoals bij elk bouwpro
ces tegenvallers. Zoviel de kwali·
teit van de dakbedekking op het
platdak van de oudbouw tegen en
moest dit worden vervangen. Ook
bleken er meer wandcontactdo
zen en dimmers noodzakelijk dan
gepland. AI met al lijkt het erop dat
er nog een - in verhouding - kleine
lening moet worden afgesloten.
Een verantwoorde keus. Immers,
in eengebouwdatkwalitatiefgoed
is hoeft in de nabije toekomst wei
nig geïnvesteerd te worden aan
onderhoudskosten. En dat is al
leen maar gunstig voor de exploi
tatie.

Beheer
• Het stichtingsbestuur is verar t
woordelijk voor een verantwoord
beheer, zoals onderhoud, ver
huur- en prijsbeleid, facturering
etc. en speelt een coördinerende
rol. Een van de bestuursleden,
Jan Molllerna, zal het agendabe
heer op zich nemen.

En daarna?
Uiteraard kijkt het bestuur verder
dan de bouwen realisatie van het
dorpshuis. Want deze. oneerbie
dig genoemde, klomp stenen is
nog geen kloppend hart van de
Thesinger samenleving . Daarom
wordt ergewerkt aan een structuur
waarbij de inzet van veel vrijwilli
gers en dorpsgenoten noodzake
lijk is. Het bestuur speelt hierin een
faci literende en toezichthoudende
rol. Zorgen dat heldere structuren
en voorwaarden aanwezig zijn en
deze regelmatig te toetsen.

Gerard Kingma
reis- en nalu urfalog ra fie

Hovens'root 5 . 9797 PL Thesinge
\/'NNI kingmanu

gerard@kingma,nu
0503023813

't Grorurg er l andschap op z'n rroost

Cee' een afdruk c adeau 
origineel en persoonlijk!

Bezoek de website voor he t ioo-sts
nieuw s over workshops en exposities

acties, giften en verkoop obliqa
ties, en niet te vergeten zelfwerk·
zaamheid, veel hoger zijn begroot.
De bijdragen vanuit de fondsen
lopen in de pas met de hoge ver
wachtingen. Zoals genoemdiseen
deel van de "winst" geïnvesteerd

Ineke Mulder, gedeputeerde Welzijn
Groningen, 3 november2007

"Dejury is onder de indrukvan al dieverschillende acties die zijn
opgezet om uiteindelijk een nieuw Dorpshuis te kunnen realise
ren. Een veiling, muziekactiviteiten, een sponsorloop, verkoop
van 2e handskleding, een dorpsontbijt lood om oud ijzeracties
en nog veel meer. De acties voor Het Dorpshuis in oprichting
hebben de toepasselijke werktitel 'Veur elk en ain, deur elk en
ain' gekregen. Iedereen in het dorp wordt aangesproken opzijn
of haar kwaliteiten en zet zich in voor het Dorpshuis. Dit alles
draagt nu al bij aan de saamhorigheid en leefbaarheid in
Thesinge.

De inzet van vele Maatschappelijk Verantwoordelijke Onderne
mers heeft er mede toe bijgedragen dat het Dorpshuis daad
werkelijk wordt gerealiseerd. Zo'n grote betrokkenheid vanuit
het bedrijfsleven en instellingen als bij de bouw van het Dorps
huis is bijzonder. Een intensieve en prettige samenwerking
tussen alle parti jen heeft er toe bijgedragen dat tijdens debouw
veel vrijwilligerswerk is uitgevoerd. Dit heeft een grote bespa
ring opgeleverd, en is de kwaliteit ten goede gekomen. Zij
hebben ook zelf belangeloos extra uurtjes ingezet.

Het bruist in Thesinge!

Het Juryrapport
Voor het toekennen van deze provinciale prijs is dejury op zoek
gegaan naar een aansprekend voorbeeld waarbij vrijwilligers
werk en bedrijfsleven samenwerken .

Dezeprovincialeprijs is voor alle vrijwi lligersuit hetdorp én voor
de bedrijven die hun kennis, expertise, middelen inzetten en
daarmee hun maatschappelijke betrokkenheid tonen. De jury
wenst jullie succes met een prachtig en bruisend Dorpshuis,
een plek om samen dingen te doen en waar jullie als dorp trots
op kunnen zijn".

G.N. Schut terlaan 28

9797 PC THES I ~IG E

Telefoon 0 5 0 - 3021957

Fax 050 - 302157.1-

na plaatsvinden. Werk zat nog!

De pot met geld
Aan het eind van het bouwproces
kunnen we pas de financiële ba
lans opmaken. Zeker is dat de
inkomsten vanuit het dorp, door
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Peru: een geweldige ervaring
-met het zevende wereldwonder!-

Bijons sman M~~*~S
kwaliteit en service . . . ..~41

bovenaan ~ _ r '._~e
VA~ &leen'8 ~~ K Kt:R 'J~

H. Weslerslraal18 Ten Boer (050) 3021227 l!!!!I

Zaterdag 24 november is Sinterklaas aangekomen in Garmerwolde en
Thesinge. In Thesinge heeft Joris van Galen een lied gezongen voor
Sinterklaas. (Foto: Myla van Zanten)

Jantine Zijl
(uit Thesinge en nu

studente in Groningen)

cursus te volgen en vervolgens
zes weken vrijwilligerswerktegaan
doen. Daarna was het plan om te
gaan reizen door Peru, maar om
dat ook Peru zeker niet heel veilig
is, wilde ik dat graag met andere
mensen doen. Maar die moest ik
dan wel eerst tegenkomen, want
vooralsnog was ik alleen.
Maar dat alleen zijn veranderde al
heel .snel. Ik werd met open ar
men ontvangen door de familie
van mijn gastgezin waar ik twee
weken zou verblijven. En kwam
de eerste dag al een aantal meis·
jes tegen die daar ongeveer het
zelfde deden als wat ik daar zou
gaan doen. Ik kwam er al snel
achter dat ik zeker niet de enige
'gringo' was die een aantal weken
in Cusco zou verblijven. Cusco is
een toeristische stad, met veel
dagjestoeristen maar ook met
enorm veel Nederlandse. Duitse.
Engelse en Amerikaanse jonçe
ren die hopen iets bij te kunnen
dragen aande Peruaanse samen
leving. Er zijn een groot aantal
talenscholen in Cusco, die bijna
allemaal de mogelijkheid bieden
om vrijwilligerswerk te gaan doen.
Zelf had ik mijn vrijwilligerswerk in
Nederland al geregeld via de ta
lenschool waar ik de Spaanse
cursus zou gaan volgen. Ik zou in
een meisjes weeshuis gaan wer·
ken waar ik meisjes tussen de 10
en 18 jaar zou gaan helpen met
huiswerk.

Toen ik door de G&T gevraagd werd om een stukje te schrijven
over mijn reis die ik dit jaar van mei tot en met juli heb gemaakt,
heb ik mij eerst maar eens afgevraagd wat voor de lezers lnteres
sant is. Ik heb niet zo'n mega cultuurschok gehad en iets heel
goeds voor de samenleving betekend, zoals Silvia Westra in
Ghana. Ik ben niet ontzettend lang weggeweest, zoals Wisse van
den Berg in de Verenigde Staten. Eigenlijk waren dedrie maanden
die ik in Peru zat véél te kort, enalleen maar één groot feest ! Maar
Peru is een prachtig land, met fantastische mensen en een
geweldige natuur. Ik heb daar echt hele leuke dingen rneeqe
maakt en een geweldige ervaring gehad waar ik jullie graag iets
over wil vertellen.

Er tussenuit
Omdat ik in februari mijn Bachelor
Internationale Organisaties en In
ternationale Betrekkingen had
gehaald, écht geen idee had ofdit
nu de kant was waarin ik mij ver
der wilde specialiseren met mijn
Master en ik het studeren op dat
moment ook even goed zat was,
besloot ik er maar eens tussenuit
te gaan. Latijns-Amerika heeft al·
tijd mijn voorliefde gehad en
Spaans is een mooie taal die ik
graag beter wil leren. Het eerste
land dat eigenlijk in mij op kwam,
was Guatemala. Maar na het le
zen van het reisadvies van Bui
tenlandse Zaken waarin stond dat
het beter was om niet in je eentje
te reizen, niet met het openbaar
vervoer te reizen en geweld tegen
vrouwen aan de orde van de dag
was, besloot ik maar dat Guate
mala een land was dat ik later nog
wel eens zou gaan bezoeken.
Maar nu was het de vraag: welk
land dan? Na een groot gedeelte
van Zuid-Amerika weg te kunnen
strepen, bleef Peru over. De door
slaggevende factor was eigenlijk
Machu Picchu, de Incastad hoog
in debergen. Toen nog niet. maar
op het moment dat ik daar zat,
gekozen tot één van de zeven
were ldwonderen!

Peru
Op drie mei vloog iknaarLima. de
hoofdstad van Peru. om de vol
gende dag naarCusco te vliegen.
In deze stad op3300 meter hoog·
te in het Andesgebergte zou ik
twee maanden blijven, om daar
eerst twee weken een Spaanse
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De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers,

koelkasten, diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming
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Rioo/service
VAATSTRA B. \I.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
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LEV ERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

k l_..
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9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl
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HOUTMARKT
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KEUKENS & VLOEREN
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WOONWINKEL
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Thesinger zet sportprojecten op in Nicaragua Wist-u-dat ...
Afgelopen oktober rondde ik mijn studie Sportmanagement aan de Hanzehogeschool in Groningen
af. In januari vertrek ik voor zes maanden naar Nicaragua om daar als vrijwilliger sportprojecten te
organiseren voor kinderen in buitenwijken van de stad San Carlos. Door middel van dit stukje in de
G&T wil ik graag iedereen laten weten wat ik daar ga doen en u vragen om een donatie om mijn
projecten in Nicaragua mede mogelijk te maken.

Tim (midden) fietst geld bijeen voor zijn sportprojecten. (Foto: Koos van
deBelt)

Voor de actie "Veur elk en ain, deur elk en ain" hebben (v. l.n.r.) Thom
de Vries, Jamie vanZanten, Danny de Glee, Rik de Vries en Peter vd
Veen al € 208,- aan statiegeld opgehaald. (Foto: Menco van der Berg)

• op 21 december het nieu
we dorpshuis in Thesinge
wordt geopend?
• U dit alvast in uw agenda
kunt noteren?
• de uitnodiging nog volgt?
• Dorspbelangen Thesinge
4 scheppen heeft opgehan
gen?
• hondeneigenaren deze
kunnen gebruiken bij hoge
nood van hun hond?
• dit ook voor kallenen paar
den geldt?
• ook dit jaar er in Garrner
woldeweer een Oud & Nieuw
Vuur komt?
• het er even naar uit zag
dat, bij gebrekaan mankracht,
het Vuurdit jaar nietdoor zou
gaan?
• echter Johan Tammeling
en Roei Veenstra, beiden nog
maar af en toe in Garmerwol
de verkerend omdat de ene
in Sauwerd woont en de an
der in Den Helder werkt, de
organisatie van Het Vuur nog
wel een jaar willen verzor
gen?
• ze daarbij hulp krijgen van
een aantal jongelui?
• in de volgende G&T infor
matie komt te staan over de
ophaal-routes en -tijden?
• er op woensdag 12 de
cember een Jeugdclinic FG
Groningen is voor E + D-pu
pillen van GEO?
• FG Groningen dan te gast
is bij GEO?
• van 18.00 - 20.00 uur twee
clinictrainers met medewer
king van eerste elftalspelers
een twee uur durend pro
gramma verzorgen voor de E
& D-pupillen?
• iedereen van harte wel
kom is om hierbij aanwezig te
zijn?
• C1000 Alma in Ten Boer
5% van alle boodschappen
gedaan door Thesingers tus
sen 17 en 22 december stort
in de kas van het nieuwe
dorpshuis?
• wij onze kerstboodschap
pen dus bij de C1000 in Ten
Boer gaan doen?
• nadere informatie nog
volgt?

Tirn van de Belt

Tijdens mijn verblijf in Nicaragua
ben ik te volgen via:
timvandebelt.waarbenjij.nu

Wilt u ook een donatie doen voor
mijn project?
U kunt uw bijdrage overmaken
naar rekeningnummer 8051244
ten name Tim van de Belt met de
vermelding 'project Nicaragua'. Ik
zal erdan voor zorgen dat uw geld
bij de stichting terecht komt. Ik
bedank iedereen alvast hartelijk
voor de steun.

bia, Tanzania, Costa Rica en Ni
caragua, op 22 en 23 november
24 uur gefietst. Dankzij spons
oren hebben we zo al veel geld
opgehaald voor de verschillende
projecten.
Met het geld dat ik meeneem van
uit Nederland kunnen wij een he
leboel dingen doen in Nicaragua.
Door daar de materialen aan te
schaffen helpen wij niet alleen de
mensen voor wie wij sportactivi
teiten organiseren, maar stimule
ren wij ook de plaatselijke eoono
mie.

Via een medestudent die van no
vember 2006 toten met april 2007
in SanCatlos is geweest, ben ik in
contact gekomen met stichting
Internationale Studenten Ontwik
kelings Projecten ( ISOP). Stich
ting ISOP is opgericht door een
aantal oud·ALOstudenten. Het is
een Nederlandse stichting die met
inzet van studenten internationa
le projecten organiseert met sport
als belangrijkste instrument. De
stichting richt zich hierbij op de
inzet van gymlessen en spartacti
viteiten met een kleinschalig maar
duurzaamkarakter, vanuitdeover
tuiging dat sport een belangrijke
rol kan spelen in de persoonlijke
en maatschappelijke ontwikkeling
van jeugd.
Via deze stichting gaan in januari
vijftien studenten naar Zambia,
Tanzania, Costa Rica en Nicara
gua. Ikga samen met Hans Bram
mer uit Amsterdam naar Nicara
gua. Momenteel ben ik druk bezig
de Spaanse taal te leren.

Voor deze activiteiten is geld no
dig dat de mensen daar niet heb
ben. In Nederland ben ik daarom
bezig met het inzamelen van geld
door middel van verschi llende
acties.
Zo hebben we met twaalf mensen
dieinjanuari vertrekkennaar Zarn-

Vanaf januari verblijf ik zes maan
den in een gastgezin in een bui
tenwijk van San Carlos, een stad
met circa 40.000 inwoners. Hans
gaat daar gymlessen verzorgen
en de gymdocenten scholing ge
ven.
Ikzelf ga mij bezighouden met het
opzetten van sportprojecten die
worden georganiseerd door en
voor de lokale bevolking, waarbij
ik mijn kennis van het organiseren
van projecten en evenementen
zal delen met de mensen daar.
Het uiteindelijke doel van onze
acties is te bewerkstelligen dat
sport en gym belangrijker worden
binnen de samenleving daar, ook
als wij weer zijn vertrokken naar
Nederland. Verder gaan we sa
men kijken welke materialen moe
ten worden aangeschaft om deze
sportactiviteiten mogelijk te ma
ken.

12



Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 541 0508

Drogisterij - Parfumerie - Reform -TherapieVoorje liaarverzorgiHg eH visagie gaJe Haar
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te Ten Boer (050) 3023888
Woensdagmiddagen Zaterdagkinderknippen

lES
VERSTOPPING?

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

P~KUIL

Haveng~Jtccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffmg
Personeels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplarmen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~Jtccount
Dorpsweg 43 - 9798 PD Gannerwolde

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

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
hande l In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoornasten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers, trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 Ten Boer
Telefoon OSO· 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 • 3024834
Mobiel 06• 51581046
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Voor Brood-Koek en Banket,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRISHOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Installatie bed rijf
THESINGE V.O.t.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693
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terk in senioren fauteuils

Bij ons een grotekeus
uit diversemodellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

Showterras 3000 m 2
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~~LJ Sierbestrating
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Blues Cruise
"/ was drunk when my Mama eame out of prison,
I pieked her up in my piek-up truck...."

Zomaar een paar regels uit een blues song van Billy Jones.
Kommer en kwel, verdriet en pessimisme, dat is de essentie van
de 'blues', Gelukkig viel het voor ons allemaal wel mee op
zondagmiddag 28 oktober, het moment waarop de Blues Cruise
2007 plaatsvond.

Kerstavond in de Kloosterkerk
Op kerstavond 24 december om 20.30 uur wordt de kerst qeza
menlijk ingeluid in Thesinge. Het is de bedoeling dat een groep
dorpsgenoten, samen met Irene Plaatsman, invulling geeft aan
een kerstnachtdienst. De sfeervolle kerstmuziek van de Bazuin
mag hierbij natuurlijk niet ontbreken. Aansluitend is er gelegen·
heid om elkaar een goede kerst te wensen onder het genot van
glühwein en chocolademelk. Het spreekt voor zich dat iedereen
van harte welkom is!

Met drie oude, sfeervolle bussen
uit het Autobus Museum werd een
tocht ondernomen naar achter
eenvolgens De Meuln in Sint An
nen (Billy Jones Bluez Band),
Dorpshuis Ruischerbrug (Boo Boo
DavisBlues Band) en Café 't Jopje
(The Tumblin' Go Go's). Het was
voor mij de eerste keer en ik vond
het een feestje: goed georgani
seerd, fijne sfeer, heerlijke mu
ziek.
De eerste stop, zo rond kwart voor
twee was De Meuln, waar de Billy
Jones Bluez Band optrad . Een
onderhoudende mix van blues en
funk, met een aardige cover van
Purple Rain van Prince. Zo rond
half driewas Ruischerbrug aan de
beurt. De zaal was in herfstsfeer
gebracht met dorre bladeren op
de grond en herfsttakken aan de
wand . Een uitstekende achter
grond voor de blues, die hier vol
ledig tot z'n recht kwam in de
persoon van Boo Boo Davis. Oud,
doorleefd, met nog maar één tand,
gestoken in een fel blauw pak,
werd hier bijkans al het leed van
de wereld in muziek neergelegd.
Boo Boo Davis zong geen blues,
hij wàs het.
Daarna was het de beurt aan The
Tumblin' Go Go's in Thesinge.

Eentotaal andere muziekstijl, waar
ik persoonlijkwel even aan moest
wennen. Een drie-mans band,
bestaande uit een bassist, gitarist
en een drummer: wild-drivin' po
werbilly from the North ! Strak en
met vaartgespeelde, optimistische
muziek, die eigenlijk lijnrecht staat
tegenover de blues.
Voor geïnteresseerden, van alle
drie de bands zijn er leuke websi 
tes met hun muziek:
Boo Boo Davis Blues Band:
www.booboodavis.com
The Tumblin' Go Go's:
www.tumblingogos.nl
Bi lly Jones Bluez Band:
www.bil ly-jones.com
En tot slot: ik weet dat dit de laat
ste blues cruise was, maar ik zou
volgend jaar best wel weer wil
len....

Hayevan den Oever

Voor de laatste maal vertrek de
"Blues Cruise-bus" uit Thesinge.
(Foto: Andries van derMeulen)

Kerstmiddag plus
broodmaaltijd 50 +
De Vrouwenraad van Garmerwolde organiseert op woensdag 12
december a.s. weer een gezellige Kerstmiddag plus broodmaal
tijd voor 50-plussers in dorpshuis "De Leeuw". Zowel dames als
heren zijn van harte welkom! Het begint om half drieen de kosten
bedragen tien euro per persoon.

Het middagprogramma wordt verzorgd door het echtpaar Roelfsema
uit Delfzijl met een prachtige dia-show op een scherm van 3 x 3 meter.
Zij nemen ons mee op een trektocht door Zweden, Finland en Noorwe
gen; met als einddoel de Noordkaap, waar de zon 's zomers niet
ondergaat. Landen van bossen, meren, bergen, fjorden en waterval
len. Een stuk ongerepte natuur met een mooie flora.

In verband met de voorbereidingen van de maaltijd willen we graag
voorat weten hoeveel mensen er komen. U kunt zich nog tlm 4
december opgeven bij Trijn Havenga, tel. 050-541 64 25.

VocalekerstmuziekinGarmerwolde
Kerstconcert door kamerkoor Tirana, zondag 23 december om
16.00 uur in de kerk van Garmerwolde. Kerk open om 15.30 uur.
Koffie, thee, warme chocolademelk en glühwein verkrijgbaar.
Toegang € 5,-. Ukunt kaarten reserveren via wbensan@hetnet.nl
of 050 • 542 07 29.

Kerstnachtviering in de kerk
van Garmerwolde
Wat raakt mensen, wat is waardevol en wat geeft het leven
betekenis, dat is het thema van de kerstnachtviering dit jaar. Irene
Plaatsman uit Thesinge leidt de viering waaraan ook soliste
Sanne Werkman en het Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
meewerken. Dick Rezelman, een van de nieuwe huisartsen in
Garmerwolde, vertelt over wat hem beweegt in zijn werk hier en in
Afrika.

Wat kerst ook voor u betekent. u
bent van harte welkom bij de kerst
nachtviering op 24 december om
22.00 uur. De kerk is open vanaf
21.30 uur. Na afloop van de vie-
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ring kunt u onder het genot van
glühwein en warme chocolade
melk luisteren naar en meezingen
met het koor.

Dat de vocale a capella muziek
van kamerkoor Tirana heel mooi
klinkt in de middeleeuwse kerk
van Garmerwolde was al eerder
te horen. In 2001 en 2005 zong
het koor ook al in de kerk die zich
vanwege haar akoestiek heel
goed leent voor deze muziek.
Zondag 23 december brengt het
koor kerstmuziek ten gehore.

Enthousiast publiek
Op het programma staan kerst
motetten uit de Renaissance en
de Barok van Orlando di Lasso,
Hans Leo Hassler Michael Prae
torius en Guilielmus Messaus. Ook
zingt Tirana eigentijdse kerstmu
ziek van componisten als Gerrit
Jan Niemeijer en Louis Toebos
ch. Ten slotte is Heinrich Schülz

goed vertegenwoordigd in het pro
gramma. Tijdens het concertsei
zoen 2007 heeft Tirana meerma
len inNederland en Duitsland voor
een enthousiast publiek composi
ties van Heinrich Schütz uitge
voerd, onder meer een aantal van
zijn dubbelkorige psalmen.
Kamerkoor Tirana is een vierstem
mig koor met relatief veel jonge
leden. De laatste jaren heeft de
nadruk gelegen op oude muziek,
van Orlando di Lasso tot Johann
Sebastian Bach. In eerdere jaren
is ook muziek uit de Romantiek
van onder meer Rheinberger en
Brahms ten gehore gebracht. In
2008 staan componisten van het
groot Nederlandse grondgebied
centraal , van de Middeleeuwen
tot heden.
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JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MDTDRHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Goed engezondvan de boerengrond

Dames & Herenkapper
zonderafspraakl

AGRISHOP
di vers in groenten & fruit

Directe boerderij verkoop

• groenten & fruit

• aardappelen ~
• scharreleieren

• vlees
• bocren zuivel

• salade." & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Eetcafé-taria

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf

I .•'r....t .... "
Lageweg 22 Garmerwolde

(050) 542 1535

zoals:Slootonderhoud.
Maaikorven. Klepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Dorpshuis
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Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzenevenmin.
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Boekholt - Hensbroek
Iht Is tijd VOOl' de Rabobanlc. .

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win Relc enlrum Lewenborç

Kaju it 28 1 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fax (050) 5490549
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Foto van de maand Redactie
Zelfs zonder kleur blijft een zonsondergang een fascinerend schouwspel om naar de kijken.
(Foto: Henk Remerie)

Agenda
Woensdag 12 december
De Leeuw. Garmerwolde; 14.30
uur: Kerstmiddag plus broodmaal
tijd voor 50+. Aanmelden vóór 5
december bij Trijn Havenga, tel.
050-541 64 25.
Donderdag 13 december
DeLeeuw. Garmerwolde;20.00 uur:
Jaarvergadering IJsvereniging Pres
to. Plus een reisverslag door Her
man Huiskes uit Garmerwolde over
de pelgrimstocht naar Santiago de
Compostela. Lezing plus diapresen
tatie over de voorbereidingen. de
voettocht en zijn belevenissen.
Zondag 16 december
Kloosterkerk Thesinge. 15.00 uur:
OSA-concert "Gaucetel" Het Ma
drigaalkoor Zuidhorn o.l.v. Renil
deDuif zingt liederen en carols uit
de middeleeuwen en de 20ste
eeuw (o.a. Benjamin Brittens "A
CeremonyofCarols"), m.m.v. Vera
Alkemade, sopraan en Nienke van
Leijden. harp:entree € 3.50 (CJPI
65+ € 2.50). kinderen tot 12 jaar
gratis.
Woensdag 19 december
De Leeuw. Garmerwolde; 19.45
uur: NBvP. Kerstavond door en
voor de leden.
Donderdag 20 december
Kerkhörn. Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen in kerstsfeer.
Vrijdag 21 december
Nieuwe dorpshuis Thesinge:
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Feestelijke opening. De menu
commissieheeft een bruisend pro
gramma samengesteld waaraan
Thesingers van jong tot oud(er)
meewerken. Ook de naam van
het nieuwe dorpshuis zal worden
onthuld.
Zondag 23 december
Kerk Garmerwolde ; 16.00 uur :
Kerstconcert door kamerkoor Ti
rana.
Op het programma staan kerst
motetten uit de Renaissance en
de Barok van Orlando di Lasso.
Hans Leo Hassler Michael Prae
toriusenGullielmusMessaus. Ook
zingt Tirana eigentijdse kerstmu
ziek van componisten als Gerrit
Jan Niemeijer en Louis Toebos
eh. Ten slotte is Heimich Schütz
goed vertegenwoordigd in het pro
gramma.
Kerk open om 15.30 uur. Koffie,
thee. warme chocolademelk en
glühwein verkrijgbaar. Toegang
€ 5.-. U kunt kaarten reserveren
via wbensan@hetnet.nl of 050 
542 0729.
Maandag 24 december
Thesinge. 20.30 uur; Garmerwol
de. 22.00 uur: Kerstnachtviering
Zondag 27 Januari
Dorpshuis De Leeuw. Garmerwol·
de. 14.00 uur: Nieuwjaarsconcert
Alpenjagers m.m.v. accordeonduo
Gebr. Engberts. Toegang € 7.50
incl. één kop koffie.
Zaterdag 12 januari
Cafe Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Nij-joarsverziede.

Pretestantse gemeente
Zondag 2 december
te Advent
10.00 uur in Thesinge
Ds. M. Baas uit Groningen
Zondag 9 december
2e Advent
10.00 uur in Thesinge
Mevr. Tuma uit Winsum
Zondag 16 december
3e Advent
10.00 uur in Thesinge
Ds. F. Volbeda uit Groningen
Zondag 23 december
4e Advent
10.00 uur in Thesinge
Mevr. Kruizinga uit Harkstede

"De Soos"
De klaverjasavond in november
heeft de volgende uitslag opgele
verd :
1. Riêtte van der Molen 4877
2. Peter van Veelen 4740
3. Ton Bouchier 4672
4. Wilma Tammeling 4647

De volgende en tevens laatste
keer van dit jaar isop dinsdag 11
december. aanvang 20.00 uur.

Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind-redaclie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddeslraal 3 • 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabs. Stadsweg3
9798TEGarmerwolde-050·5411 019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr.32.07,05.749
Abonnementsgeld € 14.00p.j.
Bijautomatische incasso € 11.00p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
WlVW.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail .com,
bijDorpsweg 26ofG.N. schut
terlaan 16; uiterlijk dinsdag 11
december vóór 18.00 uur.

Hiermee wil ik alle mensen
die mij indeafgelopen jaren
met heel veel dingen heb
ben geholpen van harte
bedanken.
Na 32 jaar Garmerwoldezal
het wel eerst vreemd zijn in
Ten Boer.
Tevens bedank ik voor alle
lidmaatschappen en dona
teurschappen.

J. Star-Wassens


