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Afscheid artsen Garmerwolde en omstreken
Moesten de mensen in september 2007 al afscheid nemen van hun vertrouwde huisarts, de dieren staat per 1 januari 2008 hetzelfde
te wachten. Niet dat de dieren er enig besef van hebben, denk ik, maar hun baasjes wel. Dr. Weitenberg, sinds jaar en dag dierenarts
in klein Harkstede stopt ermee in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Dit leek ons een goed uitgangspunt
voor een interview. Voor een aantal lezers is het een afscheid, maar er zijn ongetwijfeld lezers voor wie dit verhaal een kennismaking
en tegelijker tijd een afscheid is.
Op een winderige avond ben ik naar de praktijk getogen in klein Harkstede voor een interview. Zoals altijd was de brug weer eens
omhoog. Wanneer we met Vuri naar de dierenarts gingen hadden we meestal tweemaal dit fenomeen, zoals vele anderen. En niet te
vergeten voor de arts zelf. Maar dat is straks ook verleden tijd voor een deel van de patiënten.
Maar nu eerst het interview met dr Weitenberg. Na te zijn voorzien van een lekker kop koftie gingen we van start.
wel wat te krap te worden. Bovendien wilde ik vanwege mijn leeftijd
zo langzamerhand wel stoppen
met werken, maar ik wil wel graag
hier blijven wonen. Daarom is besloten om de praktijk naar Noorddijk teverhuizen. Er was een boerderij te koop, en deze wordt nu
verbouwd tot een moderne praktijk met veel meer ruimte.

Een geijkte vraag die aan elk kind
gesteld wordt is: wat wil je later
worden. Negen van de tien kinderen antwoordt dan van dierenarts.
Weitenberg heeft van jongs af aan
ook dierenarts willen worden en is
het ook geworden.
Waar heeft U uw jeugd doorgebracht?
Ik ben groot geworden op een
boerderij in zuid west Friesland. AI
vanaf de lagere school wilde ik
dierenarts en veearts worden. Dat
was vroeger een gecombineerde
opleiding die alleen in Utrecht kon
worden gevolgd. Er werden per
jaar tussen de 180 en 190 studenten toegelaten.Tegenwoordig
wordt bij de toelating een gewogen loting toegepast.
Zoals ikal zei washet een gecombineerde opleiding van dierenarts
en veearts. Dierenarts is meer
voor de kleine huisdieren en een
veearts was er voor de boeren.
Beide takken vond ik even leuk.
De eerste 25 jaar was mijn werkterrein een combinatie van grote
dieren en kleine dieren. Voor niet
insiders: onder de grote dieren
worden koeien. paarden en schapen gerekend. Eigenlijk de dieren
die op een boerderij thuis horen.
Kleine dieren gingen vroeger ook
wel naar de dierenarts, maar dat
heeft de laatste tientallen jaren
wel meer opgang genomen.
Na mijn studie heb ik eerst in het
westenvan hetland gewerkt. maar

Dr. Weitenberg. (Foto: Henk Remerie)
in 1976 ben ik weer naar het noorden verkast. Destijds werkte Pastoor als veearts in Ten Boer. Hier
ben ik mee gaan samenwerken.
Een aantal jaren later is de combinatie uitgebreid met Havinga in
Appingedam. We maakten een
soort werkverdeling zodat ieder
een eigen gebied had. Tevens
konden we de diensten dan ook
met z'n drieën verdelen. Onze
groep is later nog uitgebreid met

Dr Westerhout. In 2000 zijn we
gefuseerd met Bedum en Loppersum. waar nu de hoofdvestiging
is. Sindsdien heten we dan ook
"van Stad tot Wad-.
Huisvesting
De praktijkruimte die hier in klein
Harkstede is heb ik er zelf achter
gebouwd in een lege schuurdie er
al was. Jarenlang heeft het prima
voldaan. maar het begint nu toch

Is er veel veranderd in de dertig
jaar dat U dierenarts bent geweest?
Heel erg veel. In de eerste plaats
is de veehouderij veel zakelijker
geworden. Het is eentoniger geworden en een aantal dingen zijn
er niet leuker op geworden . Een
voorbeeld hiervan is mond- en
klauwzeer. In de zeventiger en
tachtiger jaren ging je bij de boerderijen langs om de dieren te
enten. Dit is later bij wet verboden en nu moeten we, wa nneer
er dieren besmet zijn, gezonde
dieren doodmaken. Dat is iets
waar ik niet aan kan wennen.
Vroeger waren kleine dieren vooral op het platteland bijzaak. Boeren gingen vaak niet met hond of
kat naar de dierenarts, tenzij er
iets ernstigs was. En voor sterilisatie of castratie al helemaal niet.
Tegenwoordig heeft dat een
enorme vlucht genomen, kleine
dieren worden tegenwoordig ook
een stuk ouder door de goede
verzorging , maar krijgen ook
steeds meer kwaaltjes door een

hogere ouderdom . De opleiding
is door deze ontwikkeling dan ook
gesplitst.

Mistverhaal Pelleboer,
1januari 2008

Heeft U zelf ook huisdieren ?
Sinds een paar maand een oud
hondje die we geadopteerd hebben. We hebben drie dochters en
die zijn alle drie allerg isch voor
huisdieren. We konden dus nooit
huisdieren hebben maar nu de
dochters de deur uit zijn merk ik
dat het wel gezellig is om een
hond in huis te hebben.
Ziet U er tegenop om te stoppen?
Eigenlijk niet. Ik ga nu tijd krijgen
voor hobby's, dat zijn schapen, de
tuin onderhouden, knutselen. De
praktijk is de eerste paar maanden nog hier aan de Harkstederweg. Het valt niet in één keer stil.
Ik vond het heel erg leuk om te
werken, maar de komende jaren
zullen denk ik ook wel goed bevallen .
Delta vander Molen
Er stopt nog een veearts bij
van Stad totWad. ErwinHoogland houdt er per 1 februari
2008 mee op. Hij werkte zowel oost als west, als veearts
grootvee. Na zeven jaar is hij
toe aan een nieuwe uitdaging. Hij gaat nu voor een
veevoederfabrikant in de
praktijk werken en onderzoek
plegen ophetgebied vanvoeding. Waarom krijg je bij een
bepaald brokje bijvoorbeeld
veel vet en geen melk?

Moi,
Sieb-Klaas Iwema

Beste allemaal

Huisarts Dirk Rezelman vertelt over zijn activiteiten in het Afrikaanse
land Gambia. (Foto: Els Knol)

Kerstnachtdienst Garmerwolde
De weg naar de kerk werd traditioneel verlicht door vuurkorven. Het
was een mooie open dienst met veel samenzang door het GMKG
(Gemengd Mannenkoor Garmerwolde) en het publiek. Met af en toe
mooie individuele zang.
Een van de nieuwe huisartsen vertelde over zijn vrijwillige vakantiewerk, soms met partner, in een Afrikaans land. Als ze daar weten dat
je arts bent en komt, wachten ze met liefde twee dagen voor ze aan de
beurt zijn. En twee dagen lopen hebben ze er ook voor over. Een van
de meest voorkomende ziekten is toch wel malaria; en dat je er knap
ziek van kunt worden, weet dokter Rezelman uit eigen ervaring.
Na de dienst kon men in de kerk nog wat te eten en te drinken halen.
Groetjes,
Sieb·Klaas Iwema

Duo In Dubio
Zondag 10 februari 2008, 15.00 uur, Kloosterkerk Thesinge: Duo
In Dubio (Bert Suhlmann, bariton; Cas Straatman, piano): "Zwer·
vers en drinkebroers· muziek uit de 19de en 20ste eeuw" (Chopin,
Vaughan Williams, Poulenc e.a.), Entree € 3,50 (CJP/65+ € 2,50),
kinderen tot 12 jaar gratis; organisatie: STICHTING OSA.

• Nu nestkastjes plaatsen !
Handgemaakte nestkastjes. diverse modellen. R.J. Ganzeveld, W.F.
Hildebrandstraat 45, Garmerwolde; tel. 050·541 43 14
• Te koop
Vrijstaand huis; bouwjaar 1900;
1230 m2 + een mercedes; bouwjaar 1970; 280 s: auto op gas ;
belastingvrij. Samen € 249.000.
J.O., Dorpsweg 15,9798 PC Garmerwolde.
• Te koop aangeboden :
Gasfornuis Edi t.e.a.b . Jessica
Steur 06-121 32968
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Het Duo In Dubio is nieuw in Thesinge, maar debeide leden geenszins: die hebben al verscheidene
malen met groot succesinde OSAserie opgetreden. Bert Suhlmann
kennen wij bovendien van het
Noord-Nederlands Concertkoor,
het Roden Handel Koor en Opera
Spanga. en Cas Straatman als leider van de ensembles en koren
van Musica Son, tevens van zijn
talloze andere muzikale activiteiten in Noord-Nederland : conservatoriumdocent, correpetitor van
verscheidene grote koren, kooren ensembledirigent. pianist. artistiek leider...
Duo In Dubio staat niet alleen garant voor bijzondere en bijzonder

goede muziek, maar ook voor afwisseling tussen ernst en luim.
Ralph Vaughan Williams' befaamdeliedcyclus "Songs of Travel" (op
gedichten van Robert Louis Stevenson, de 19de-eeuwse auteur
van "Schateiland" ) is tamelijk ernstig. maar Francis Poulencs cyclus
"Chansons Gaillardes", op teksten
uit de 17de eeuw, is heel grappig,
en hier en daar pikant te noemen.
Ook in de overige liederen zullen
we deze afwisseling kunnen bespeuren, waarnaast Cas Straatman de Ballade no. 1 van Frédéric
Chopin voor ons gaat uitvoeren.
Reserveren aanbevolen:
rudymuziek@hetnet.nl
of 050 - 302 3735.

Het nieuwe jaar is 60 seconden
jong. We gaaneven richting Dorpsweg. De deur gaat open en we
zien niks, maar het knalt wel.
Vuurpijlen boven... maar soms
alleen een lichtvlek in een bijna
ondoordringbare mist.
Je hoort stemmen en knallen, en
je gaat voelje voor voelje richting
de Dorpsweg.
Na enige tijd liggen er oude koelkasten op het padnaar de Dorpsweg. Wie heeft daar middenin de
nacht nog aardigheid aan om met
dat oude spul te slepen?
Weer een knal, maar alles blijft
donker. Je oriëntatiegevoel is niet
in orde. Hier heb ik een TomTom
nodig, maar die heb ik niet. Ik zie
de donkere silhouet van de romnie/oods. En die staat nog op dezelfde plaats. En dat oude spul
ook ...
Er is niets weggesleept. Hetschijnbaar mistige denken klaart op:
Je was verdwaald en uit de koers,
Amper tien meter van huis.
Het lampje boven de deur wijst als
een ster in de nacht. Daar moet je
weer naar toe...
En daar ben ik naar binnen gegaan. En daar stond mijn fiets,
waar ik mee naar het grootste
vuur van Nederland wilde.
Langs de Dorpsweg, langs het
diepedonkere water van het Damsterdiep ...
Het is weer veilig achter de groene deur. En dat wijst me de weg
weer naar de warme keuken. En
ik denk niet meer aan een TomTom. Maar aan een opkikkerlje.
En met een lekker klokje ga ik
onder zeil. Het nog jonge jaar in.
Zzzzz
Groetjes uit een weer helder
Garmerwolde
G.J. Pel/eboer

het toch geprobeerd, dan is retour
afzender het credo.
Roei Veenstra en Johan Tammeling verzorgen de opbouw van de
bult en de reclame erom heen.
Het is hen ook dit jaar weer gelukt
om bij Derk Bosscher in het weerpraatje van TV Noord te komen.
En op devoorpagina van het Dagblad van het Noorden. Met wat
andere mensen om hen heen. Ieder heeft zo zijn taak; de een let
wat meer op de weg, de ander
zorgt voor warme koffie ... En na
een dag werken is er natuurlijk
even tijd om in de schaftkeet met
elkaar na te praten; soms met
toevallig aanwezige brengers. Als
extraatje verzorgt Johan op de
laatste dag het carbid schieten
met de melkbus.
En dan maar hopen dat het een
mooie Oudejaarsnacht wordt.
Helaas ... de bult brandt prachtig,
maar de mist is echt schrikbarend
dicht! Gelukkig zijn er wel veel
dorpelingen die - met de aangeboden oliebol of een haring op
roggebrood in de ene, en een

glaasje champagne in de andere
hand . proosten op het nieuwe
jaar. En het blijft nog lang gezellig,
daar bij het warme vuur.
Tijdens het opruimen op Nieuwjaarsdag komt mevrouw Rika Pot
met manlief nog even kijken wat
er van de bult over gebleven is.
Kunnen we hen toch nog het beste toewensen. (Ze heeft het ondanks dedichte mist 's nachtsook
geprobeerd, maar kon het vuur
niet vinden.)
Na negen voortreffelijke - en
steeds mooier en groter! wordende - vuren van Johan en Roei plus
hulpen hebben Roei en Johan een
beetje door laten schemeren dat
ze er het komend jaar misschien
niet meer bij zullen zijn. Jammer;
het was goed geolied, ook met de
nieuwelingen. Maar over elf maanden kan het bloed wel weer eens
gaan kriebelen .....
De stichting Het Vuur dankt bij
deze allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van het
vuur.
Groetjes van de big

Vreugdevuur 2008
Voor de negende keer organiseerden de "vuurvreters" van Garmerwolde een Nieuwjaarsvuur op de parkeerplaats van Piet van
zanten. Alhoewel deze negende keer aanvankelijk aan een zijden
draadje hing, werd het door de aanwas van jongere jeugd gelukkig weer stevig staaldraad.
Eerst een laag zand, en daarna
met de pallets een omheining. Dit
werkt aljaren perfect. En dan maar
afwachten wat er gebracht en aangeboden wordt. Tegen vergoeding van iets eetbaarsidrinkbaars
wordt het dan door een oude rot in
het vak plus een nieuwe aanwas

Ueugd) met een tractor en kiepwagen opgehaald. Het is ook dit
jaar weer overweldigend en van
goede kwaliteit; men heeft inmiddels een goede naam opgebouwd
met het ledigen van de vrachten.
Verkeerd materiaal wordt eigenlijk niet meer aangeboden; wordt

Johan Tammeling en de nieuwe aanwas. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Kunst op het kerkhof
Enkele jaren geleden startte de Stichting Oude Groninger Kerken
een project om een aantal historische Groninger kerkhoven op te
sieren met kunst, met als doel die dodenakkers nader onder de
aandacht te brengen van het recreërende publiek.
In het kader van dat project ('Op
hoogte gedacht') zijn negen kunstenaars benaderd om evenveel
kerkhoven te verluchten met een
kunstwerk. Vier van die kunstwerken zijn inmiddels geplaatst. Het
dichtstbijzijnde is te zien in Willewierum. Als je vanuit Kerkhörn het
kerkhof betreedt. valt je oog al
snel op een bult menselijke botten. Het is een bronzen object van
Jan Kuipers. waarin honderden
beenderen een soort danse macabre uitbeelden, en dat ongetwijfeld de vergankelijkheid van het
leven moet voorstellen. Ook in
Woltersum en Obergum staat al
iets, terwijl onder andere Vierhuizen, Wierhuizen en Zuurdijk nog
aan debeurt zijn. In totaal zijn acht
van de negen benaderde kunste-

naars klaar of druk doende.
Het negende, nog niet gerealiseerde plan, voorziet in een kunstwerk op het Thesinger kerkhof, en
wel indevormvan een huis. Daarin zouden dichters of schrijvers
zich tijdelijk kunnen terugtrekken
om in stilte aan hun kunst te werken. De rust die uitgaat van de
historische plek en de gewijde
grond, zou een welkome inspiratiebron moeten vormen voor de
kunstenaars.
Het is afwachten of Oude Groninger Kerken met nader uitgewerkte plannen komt en of de Thesingers worden betrokken bij de uil voer ervan. En waarom een huis
en geen Koekkoek?
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De nieuwe naam van het
dorpshuis wordt bekend gemaakt.
(Foto: Wo/ter Karsijns)

Nieuwe Dorpshuis Thesinge Opent op 21 december
Het heeft erom gespannen, lukt het om het nieuwe dorpshuis in Thesinge te
openen voor 21 december of niet? Sommige vrijwilligers hebben bijna in het
nieuwe dorpshuis moeten wonen om het op tijd klaar te krijgen, maar het
staat er!
Vrijdagavond 21 december keken
de Thesingers hun ogen uit. Allereerst de ontvangst: het leek een
beetje op de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Alle lobbyisten
die fraai uitgedostde laatstestemmen trachten te veroveren voor
hun favoriete naam van het nieuwe dorpshuis. Stem op De Roos,
Noaberstee of laten we eenvoudigweg 't Trefpunt maar 't Trefpunt blijven noemen. 't Trefpunt is
het 't Trefpunt gebleven met een
overgrote meerderheid der stemmen, dus er hoeft geen na-telli ng
plaats te vinden.
Het eerste onderwerp van gesprek
na binnenkom st was natuurlijk
over de kleuren. Werd er voor de
opening nog wel eens twijfelend
over gesproken of antracietgrijs
en oranjenu wel zo goed bij elkaar
passen, jawel, op 21 december
waren we het er allemaal over

eens dat het een gewaagde maar
zeer geslaagde kleurcombinatie
was.
De avond begon met kleinkunst
door het dorp. Jong en oud zong,
speelde piano of danste op het
podium. Persoonlijk was ik erg
onder de indruk van de zangtalenten die er in ons dorp aanwezig
bleken te zijn. Ik denk dat een
aantal dorpsgenoten geen gek figuur zouden slaan in het TV programma Idois. Vanzelfsprekend
waren er ook de nodige toespraken.PeterHeidema sprakalsvoorzitter van de Stichting Dorpshuis,
een vertegenwoordiger van aannemer Tadema, de burgermeester en Menco vd Berg als voorzitter van Dorpsbelangen. Inalle toespraken werden de vrijwilligersgeroemd, en dat mag natuurlijk ook
wel want waar in de provincie kan
zoiets gerealiseerd worden met

De twee thesinger koren en de kinderzanggroep zingen het Grunnens
Laid. (Foto: Wo/ter Karsijns)

de inzet van zovelen. Bij een opening horen natuurlijk cadeaus en
ook die waren er: van het personeel van het gemeentehuis een
dikke cheque, een lantaarnpaal
van de firma Vaatstra, een geldelijke bijdrage van de heer Tadema. een barometer van de firma
Tadema, een klok van Dorpsbelangen. Het kon niet op (ik hoop
niet dat ik iets vergeten ben).
Toen eindelijk het programma
voltooid was en de laatste dorpelingen hun muzikale kwaliteiten
vertoond hadden, kon er gedanst
wordenop de muziek vandeband.

Peuterspeelzaal 'De Benjamin' heeft ook een mooi onderkomen gekre- 't Nieuwe Trefpunt is ingewijd!
gen in het Trefpunt. (Foto: Myla Uitham)
Henk Busscher

Vrijwilliger Sybolt Oudman kreeg
op de dag voor de opening een
ongelukje. (Foto: Wo/ter Karsijns)
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Ook zo trots op het dorpshuis?
Het bestuur van het Dorpshuis houdt op zaterdag 9 februari
een open dag. Een (mid)dag waarop iedereen het nieuwe
dorpshuis Trefpunt op zijnIhaar gemak kan bekijken. Bij de
officiële opening was dit, door de grote belangstelling, niet
écht mogelijk.

Op 6 januari hadden allekinderen van De Til een nieuwjaarslunch in het
Trefpunt. (Foto: Myla Uitham)
4

Ook zo nieuwsgierig naar het resultaat van de maandenlange
inspanning?
De (nieuwe) voordeur is open van 15.00 · 19.00 uur. "Veur elk en
ain", uit Thesinge en wijde omgeving. Neem gerust uw familie en!
of vrienden mee!

..De Soos"

noemen. OokJoke Vliem , de vaste invalster, heefthet nog tot 13207
punten geschopt.
Houdt uook van klaverjassen, kom
Na een sportieve strijd luidt de dan vrijblijvend een keertje meejaaruitslag als volgt:
doen. In principe is het elke twee1. Riëlte van der Molen 471 36 de dinsdag van de maand, aan2. Jannes Ramaker
46074 vang 20.00 uur; in dorpshuis "De
3. Albert van Bruggen
44550 Leeuw". Kunt/wilt u niet iedere
4. Delta van der Molen 40095 maand. maar bent u wel bereid
5. Harry Harkema
37406 om - indien nodig - ter elfder ure
36650 op te worden getrommeld, neem
6. Bert Buringa
7. Kees Wierenga
36037 dan even contact op met Jannes
35540 Hamaker. tel. 050-541 53 35.
8. Jan van der Molen
9. Jo Reinders
35458
10. Henk Vliem
32783 Het nieuwe kaartseizoen is alweer
11. Ton Bouchier
26002 begonnen; de januariavond heeft
12. Wilma Tammeling
22871 de volgende stand opgeleverd :
5166
13. Peter van Veelen
21773 1. Harm Foekens
2. Albert van Bruggen
4796
4768
Zoals gebruikelijk gingen alle deel· 3. Wilma Tammeling
4734 de AGRISHOP uit Garmerwolde van Simon Spanninga, die hier samen
nemers met een vleesprijs naar 4. Harry Harkema
met twee van zijn medewerkers (Eliza en Monique) het kunstwerk
huis. Riëlte van deMolen, debenjamin van het gezelschap, vero- De volgende keer is op dinsdag toont, vervaardigd door George van Engelen uit Ten Post, dat hij tijdens
verde bovendien debeker en mag 12 februari. aanvang 20.00 uur. de nieuwjaarsbijeenkomst in Ten Boer op 4 januari uitgereikt kreeg
door Reint Jurjens. (Foto: Henk Remerie)
zich metrecht kaartkampioen 2007

En de winnaar is...

Zanger Martin Korthuis
Sfeerconcert in kerk van Garmerwolde
Het warme, karakteristieke stemgeluid van zanger Martin Korthuis
is zondagmiddag 17 februari te horen in de kerk van Garmerwolde.
De singer·songwriter zingt naast zelfgeschreven Groninger lied·
jes en muziek van Ede Staal ook Engelstalige nummers van
bijvoorbeeld Gram Parsons, Neil Young en Danny Whitlen. Zijn
muziek, zijn bijzondere stem en ingetogen stijl en de intieme sfeer
van de prachtige middeleeuwse kerk zijn de ingrediënten voor dit
sfeerconcert.

Jannes Ramaker overhandigt de beker aan Riëtte van der Molen, die
voor de tweede keer kampioene klaverjassen werd van "De Soos".
(Foto: Detta v.d. Molen)

De dingen van het leven
Martin, geboren in Bedum, woontop Schiermonnikoog waar hij zijn eigen
liedjes schrijft. In die liedjes zingt hij op een eigen(zinnige) en karakteristieke manier over de dingen van het leven, zoals dood, liefde, vaderschap, verlies, vreugde en heimwee. Het zijn liedjes met sterke composities en teksten, en sobere arrangementen. TIjdens zijn optredens blijkt
telkens weer dat Martin Korthuis zijn publiek weet te raken. "Sfeervol,
intiem, puur, zo moet muziek zijn', zo luidden de reacties van het publiek.
'1Groninge r te ncsenop op z'n rr -coet
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Trug in de tied ...
t Is vrijdag 11 jannewoarie: lied veur de Nijjoarsveziede van de
Pladdelandsvraauwen. Zoas altied mangen kirreis (of aandre
aanhang) ook metkommen.
Omdat verhoalenverteller Luuk ... Hemmen ie welais van n buutHouwing zaik is. komt Daipswale sebeller heurd? (mobieltje) Wel
oet Veendam ons vermokken. Ze zegt dat t Grunnegs oetstaarft?
baauwen t pregram rusteg op: Zolaank as der nog nijmoodse
van n eerliekse kiepkirrel (met n woorden oetvonden worden. is der
kört vol olderwetse handel op rug) nog hoop ...
en mooie (zullschreven) lusterHet kleurrijk duo B en dubbel 0: Zing maar mee! (Foto: Wolter Karsijns) laidjes noar gezellege metzingers. Aan de reacties te zain, vinden
Twij wichter oet de zoal verlainen mensen t apmoal mooi. Ook Wim
op verzuik heur metwaarken: Han- Dussel (n echte Grunneger; hai
ny Hoavenga speuIt n jonge maaid raaist vervast van Hassen noar
dij groag n vent aan hoak slaogen Oogeveen) het er duudlek lol aan;
wil en juwer Johanna (JokeGroen- dij man dut nog ais wat veur zien
Of elkenain een beste "snee in neus had" kan ik u niet vertellen, hagen) wordt n wichtje veur haal- geld ! Ook d'harmonikoaspeuler
daarvoor ben ik net iets te kort gebleven, maar gezellig was het ve doagen. ("Dick ook met zien brengt n knap stukje meziek.
grode mond !')
Om de kas te spekken is der tot
wel weer in Molenzicht de tweede zaterdagavond in januari!
slöt nog n tombola en de mainste
gonnen met ain of meer
mensen
Hoop...
De start van de kaartverkoop be- De traditionele brandewien met
gon veelbelovend: binnen 20 mi- rezien'n smaakten dit jaar weer Tussendeur komt er ook nog n prieskes noar hoes. De reloade is
kwiske veurbie. Wie kriegen drij veur Trijn van der Kooi en de fruitnuten waren Roelf en Jannie voortreffelijk!
61e
veurwaarpen te zain en mot- mand gait noar Roelie VeenhoKoopman door hun kaarten heen; Thomasvaer en Pieternel hadden
ten
aan
haand van drij ornscorte- ven.
diegenen die na 10.20 uur aan de ogen en oren weer goed de kost
deur kwamen, werden teleurçe - gegeven het afgelopen jaar. Blun- vens roaden wat of t is. t Blieken n
ders, markante uitspraken, hoog- olderwetse holten schoultas (dij De bestuursverkaizen komt er
steld.
Na het welkomstwoord van Men- tepunten. (1 2) potjes geboren ; dingen zai je welais in n museum). weer aan ; in de wandelgangen
co V.d. Berg namens Dorpsbelan- werkelijk niets ontsnapt aan hun n veurwereldleke leverworsthak- het zuch al n nije veurzitter aangen. ging meteen de beuk erin aandacht! Alles op rijm. indusief ker (doar het zulfs Joke, n echte daind... Kees Jansen. Wat ducht
met het kleurrijk duo B en dubbel natuurlijk de bij tijd en wijlen hilari- slagtersdochter, nog nooit van joe der van. vraauwlu???
heurd) en n veenstelt (k wis nait
0: Zing maar meel Dat was voor sche versprekingen van Roeit!
Hillie Raamakker
de meesten geen probleem; aller- Jakob V.d. Woude maakte weer dat dij dingen rond warren). En din
nog
n
riegje
Grunneger
woorden
lei liedjes uit de oude doos pas- een hele show van de tombola. al
seerden de revue. Waar ze al niet duurden sommige moppen wel
over zongen: heel veel jaren gele- erg lang! Er waren een paar aanden, smachtend verlangen, ziele- wezigen die veelvuldig in de prijpijn. Spanje. brandend zand en zen vielen. waaronder Rika Pot.
nog veel meer. De stemming zat onze burgemeester die ook acte
er gelijk goed in en na het eerste de presence gaf.
biertje. waar sommigen met smart Nu weer een heel jaarwachten en
op wachtten, kwamen de tongen denk erom voor 2009: stipt 10 uur
goed los.
op de stoep voor kaarten!

Nijjoarsveziede Thaisn

Susan de Smidl

De Alpenjagers

Thomasvaer en Pieternel
hadden ogen en oren
weergoed de kost gegeven
het afgelopen jaar.
(Foto: Wolter Karsijns)

Bij ons staan
kwaliteit enservice
bovenaan
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VÀ~ 81een ~--~~KKI':QIJ
H. Weslerslraal18 Ten Boer (050) 3021227
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27 januari is het weer zo ver: de Alpenjagers blazen en zingen het
nieuwe jaar in. Op veleplaatsen in binnen- en buitenland wordt de kapel
gewaardeerd en trekken ze volle zalen. Ook met de gemeente Hesel
(de oude partnergemeente van Ten Boer) is er nog steeds een sterke
band en wordt de kapel voor diverse gelegenheden uitgenodigd. Ze
hebben ook opgetreden tijdens een propaganda programma bij de
verkiezing van de burgemeester van Hesel. Het was dan ook een
geweldige verrassing voor de Alpenjagers toen ze hoorden dat burgemeester Uwe Themann van Hesel met een delegatie van minstens 20
mensen het Nieuwjaarsconcert in Garmerwolde komt opluisteren.
Het concert begint om 14.00 uur in dorpshuis De Leeuw; de toegang
bedraagt € 7.50 per persoon incl. één kop koffie. Zie ook
www.garmerwolde.nel.
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RINGA

haarstudio

solitai

sanitai r en verwarming
Dames &

Ten Boer

He-enkepaer

Wigboldstr88t 6 . ren Boer

I050J3022 151

.1dmi",.,,,,,,,

Ritsema

Uw ad re s ,·uo r:

financiële
:\11111 i nistratic
&

jaarversla gen

,v\"" l,e1 " , C\ k L~ " i i
Gespecialiseerd in
boekenkasten & tafels
Antiekrestauratie & meubelreparatie
Bezoek op ma, Urn vr. na (tel.)atspraak
zaterdaqsbent ude gehele dag welkom
Dorpsweg58• 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F (050) 5494579

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

mét afspraak!

CAIEi"
voor cadeaus
huishoudelijke artikelen
speelgoed en
kinderboeken

&

aangifte
Inkom stenbclasti lig
Ludd cstra.u {,
979i Pi\1 Thcs ln gc
T (050) 3021319
F (050) 3011l S1
M 0 6 51 5 33 7 72

CAIEi"
Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 40 40

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.
riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie
Verbind ingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

De witgoedelektro specialist.

I

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

VISHANDEL~~:b.

Smit

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

LEVERANCIER CiROOTKEVKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

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

NIJDAM

NIJDAM

NIJDAM

HOUTMARKT

KEUKENS & VLOEREN

WOONWINKEL

7

Gastouders in Garmerwolde gezocht
Heeft u een warm hart voor kinderen en geniet u van de levendigheid van kinderen bij u thuis? Dan is thuisopvang bieden als
gastouder, werk dat bij uw belangstelling en interesse past. U
zorgt voor een gezellige en veilige omgeving waar de kinderen
welkom zijn.

Kees Brak die als eerste in het water is gesprongen. (Foto: Bernadette
van Kesteren)

Nieuwjaarsduik
Garmerwoldenaren in het Damsterdiep
Het was met Oud en Nieuw mistig en koud maar eenmaal binnen bij De
Leeuw was het er reuze gezellig. Je staat er met deze en gene te
kletsen en ineens wordt je de vraag gesteld of je ook meedoet. Onder
het genot van een pilsjeiser ineens een wilde, spontane actieontstaan.
Je wilt eigenlijk nee zeggen maar anderen zeggen spontaan ja en dat
weerhoudt me om nee te zeggen.
Om half vijf in de ochtend sta ik
wa rm ingepakt, samen met Ton
Bouchier, vanaf de brug naar het
water te kijken waarin zich een
dun laagje ijs vormt en we kijken
elkaar aan met een blik van "wat
hebbe n we toegezegd ". Eerst
maar naar huis en er een nachtje
over slapen. Tegen elven word ik
wakker. Dit moment staat in schril
contrast met wat me over pakweg
een uur te wachten staat. Met
verbloemde tegenzin fiets ik tegen twaalven richting het Dam·
sterdiep. Toch ben ik niet de eni·
ge. Na een minuut of tien hebben
zich een man / vrouw of acht verzamel d. Gelukkig staat er heel
weinig wind en dat is dan weer
gunstig bij een flets zonnetje en
een temperatuu r van twee gra·
den. Nu we er toch staan nemen
we het kloeke besluit er ook voor
te gaan en niemand krabbelt meer
terug. Snel uit de kleren dus. Kees
Brak bijt de spits af. Vanaf de
aanlegsteiger tegenover Jaçer-

meister springt hij pardoes het
water in en met enkele ferme slagen bereikt hij trappetje aan de
overkant.Daarnavolgen DinaTichgelaar en Katja Havenga, Dirk
Heslinga, Johan Havenga en Ard
Agteresch. Inmiddels is ook Ton
Bouchier aanwezig en ondergaat
ook hij deze winterse waterdoop.
Als laatste arriveert toch ook nog
Marieke de Groot. de genius achter dit spektakel. Met de aanblik
dat een ieder al geweest is kan ze
niet meer terug, doet dan ook niet
en zwemt rustig naar deoverkant.
Een ieder gaat zo rap die kan
weer in de droge kleren en onder
genot van een hartversterkertje
warmen we de inwendige mens
weer op.
Mooie actie is het algemene gevoel. Het is misschien een beetje
een hype maar volgend jaar hopen we. bij meer ruchtbaarheid
vooraf, op meer deelnemers.

Werk? Ja het is werk!
Om u een voorbeeld te geven van
de mogelijke verdiensten het volgend overzicht:
In het jaar 2007 ontvangt u € 3,60
per kind per uur. Inoverleg kuntu
tot 6 kinderen tegelijkertijd binnen
uw huis opvangen. De maximale
vergoeding per uur is dan € 21,60
bruto per uur. Voorbeeld :
1. Woensdagmiddag vangt u twee
kinderen uit twee gezinnen op,
dat is 4 kinderen, van 12.00 tot
18.00 uur. Vergoeding voor een
dergelijke middag is (4x6x € 3,60)
= € 86,40 bruto.
2. Voor een hetzelfde aantal kinderen verzorgt u 4 ochtenden per
week als 'ontbijtmoede( het ontbijt. Van 07.00-08.30 uur. U entvangt hiervoor bruto per ochtend
€ 10,80.

Voor schoolgaande kinderen in
de leeftijd van 4 tlm 12 jaar is obs
Garmerwolde in samenwerking
met Stichting kinderopvang Kids2B
op zoek naar u!
Op de school zijn informatiepakketten beschikbaar waar u meer
over dit werk en de zaken die
Kids2b voor u regelt kunt vinden.
Loop de school even binnen en
vraag naar deze informatie! Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact opnemen met Kids2B à tel:
050 3010071 of de website bezoeken www.kids2b.nl
Alvastbedankt! Mede namens kinderen en ouders van abs Garmerwolde
Vriendelijke groet,
Ad-Janvan Larsdonk
(directeur obs Garmerwofde)

Aanplak Harrie
Op zondag 17 februari a.s. om 14.30 uur treedt in huiskamercafé
t Jopje in Thesinge de Zwolse kleinkunstband "Aanplak Harrie"
op. Eigengesch reven, poëtische liedjes over kleine emoties,
herkenbare situaties en subtiele observaties. Muzikaal ondersteund door gitaar, bas en drums met soms swingende, dan weer
ingetogen, maar zeer toegankelijke muziek.
Aanplak Harrie speelt liefst op kleine locaties, dichtbij het publiek, waar
hun liedjes het best tot hun recht komen en waar kan dat beter dan in
het kleine en eeuwenoude huiskamercafé t Jopje? U bent van harte
uitgenodigd erbij aanwezig te zijn, maar vanwege dat intieme karakter
is het verstandig te reserveren. Dat kan via jopje@jopje.nl of 050
3023045. De toegang kost € 7,50 inclusief een kop koffie/thee.

Wist-u-dat. ..

• de collecte van de Dierenbescherming (1 tfm 6 oktober 2007)
in de gemeente Ten Boer € 1.481 ,82 heeft opgebracht?
• de Dierenbescherming geen subsidie krijgt van de overheid?
• u voor € 24,- per jaar lid kuntworden? Bel voor informatie naar 050Dirk Heslinga 31 3 52 01 of kijk op www.groningen.dierenbescherming.nl

Flokstra
Groningen
Materialen
voor kunstenaars
FLOKSTRAGRONINGEN STOELORAAJ ERSTRAAT 35, 9 712 BV G ~ON I NG EN OSO 3 13245 3
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Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie

lES

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon
0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolo ntsloppe n
• Aanleg en repara tie
V.-inspectie
• Gevelrein iging

.1.

• Impregneringen

pgt

KUIL
I;J=J I:I [31: [KIj AA ;\i~ [31
0310weg 126
9723 ex Gron ingen
T(OSOIS 42 1890
F(OSO) 6423778

Iwww.kuilreiniging.nl

Haveng~},ccount

REINDER
vld VEEN

Administratieve ondersteuning
Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Personeels- en loonadministratie
Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplanne n
Op stellen budgetten
Financiële adviezen

Voor bedrijven en particulier
handel in:
•
•
•
•
•

,
• Enz.
• " To p way · prof. aluminium
st eigers . trappen en ladders

Haveng~Jtccount

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon OSO, 3024833
B.9.9.
050·3022689
Fax
050 - 3024834
Mobiel
06·51581046

Dorpsweg 43 - 9798 PD Garrnerwolde
T (050) 5497786 - E havenga-account@kpn-officedsl.nl

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

Ilj
I
I

Installatiebedrijf

THESINGE

V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (OSO) 3024536
F (050) 3024693
• Elektra • Gas • Water •

Bakkerij van het ja ar 2004
Warme bakker voor ieder ee tmoment

RIT'S',EMA
Sierbestrating
Showterras 3000 rn

Pallet- en magazijnst ellingen
Magazij nwagens
P alletwagens
Kantoorkasten
Gebruikte kantoonneubelen

c».•

Zink. Dakbedekking

M. R itsema - Bedum - T (050) 3010735
K. ~~ .d .~_een _~_ Kolham - T~059~ 393504--.J

w

terk in senioren fauteuils

e

~;j

8ij onseengrotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

lil" 1\
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1F===tC?r SlAGTE ,I :
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00

WONINGINRICHTING

SINDS 1932

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383
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Toen en nu, tien jaar later...
Op zondagmiddag 13 januari klokslag 16.00 uur stond het dan
eindelijk te gebeuren. Er zou die middag een reünie plaatsvinden
in 't Jopje van Groep 8 van Basisschool de Til uit het jaar 1997.
1997, hét jaar waarin 10 jonge
pubers, klaargestoomd voor de
middelbare school, de Til in Thesinge gingen verlaten. Wat stond
ze allemaal te wachten?
Door de jaren heen is er veel
veranderd. De tijd heeft niet stilgestaan . Oude vriendsch appen
gingen verloren, nieuwe werden
opgebouwd . Oude studies werden afgesloten, nieuwe werden
gestart. Vele verhuisden naar Groningen, of belandden zelfs in Alkmaar. Het buitenland was voor
een aantal erg in trek, maar toch
keerden ze altijd weer terug naar
de provincie. Vandaar datde kans
nog best groot was dat je iemand
tegen het lijf zou lopen. Telkens
als dit gebeurde viel het woord
reünie. Maar omdat iedereen het
doorgaans erg druk had kwam
daar weinig van terecht. Emma
Wegg emans vond het welletjes
en trok de stoute schoenen aan.
Ze zette een speurtocht op touw.
Tegenwoordig gaat dat niet meer
per brief of post. nee, nu bestaat

er Hyves! Via deze internetsite
heeft ze iedereen op weten te
speuren en na wat wikken en wegen kwam er dan toch een datum
naar voren.
Zondagmiddag 13 januari 2008
Op deze middag kwam iedereen
druppelsgewijs binnen. Een hand,
een kus en kletsen maar! Onder
het genot van een kopje theet
koffie en een hapje werden de
beste herinneringen in elkaar naar
boven gehaald. Maar er was nog
een verrassing! Net als elke groep
die de basisschool verlaat. hadden ook wij een groepsfoto. Als
verrassing werd er een replica
gemaakt van onze foto uit het jaar
1997, maar dan tien jaar later. En
zo geschiedde het! Met zijn allen
wandelden we naar 'de Brug'. Iedereen op dezelfde plaats, in dezelfde houding en lachen maar!
Deze foto is nu een mooie herinnering geworden aan een middag
diezichwellicht over tienjaar weer
herhaald. Ik zeg; op naar de volgende reünie!
Si/via Westra

Groep 8 van
Basisschool de Til
in het jaar 1997...

In memoriam
Enige tijd geleden alweer, op 23 november 2007, overleed
Willem Ritsema in Thesinge op 76-jarige leeftijd.
Daar willen we als G&T Express toch even bij stilstaan, want
Willem Ritsema was jarenlang bezorger van onze dorpskrant
in Thesinge! Steevast begon hij zijn route als het kon op
vrijdagavond en zaterdagmorgen al op lijd ging hij verder met
zijn ronde. Bijna altijd op de fiets en in zijn karakteristieke
outfit zoals iedereen hem kent; blauwe overall en klompen
aan .
Het bezorgen van de G&T is een familietraditie, tegenwoordig
wordt deze nog steeds bezorgd door zoon Wim Ritsema, met
soms een handje hulp van de kinderen.
Willem woonde samen met zijn vrouw Janny op het mooiste en
meest in het oog springende plekje van het dorp, tegenover de
smederij in de boerderij met het mooie boomgaardje, dat elk
najaar weer een vracht lekkere zoete appels in het gras loslaat en
waar in de lente de pasgeboren lammetjes dartel tussendoor
springen.
Vroeger stonden er om de boerderij heen ook nog allerlei konijnenhokken, want dat was zijn hobby. Hij fokte vele generaties
Lotharingers en ging ermee naar tentoonstellingen. Menig gezin in
Thesinge had hier ook plezier van.
Willem Ritsema was zeer gehecht aan huis en haard en hoefde
nietvaak weg. Hij kwam als kind in Thesinge wonen, met zijn vader
nadat hij zijn moeder al jong verloren had. Misschien ook daarom
was hij een echte familieman, met veel betrokkenheid en belangstelling voor zijn kinderen en later ook de 15 kleinkinderen.
Een man van niet teveel woorden, rustig en hardwerkend en niet
graag op de voorgrond tredend.
Er kon veel op de boerderij, heel wat dorpskinderen konden er hun
hart ophalen en leerden er spelenderwijs wat er bij het boerenvak
zoal komt kijken.
De laatste jaren nam zijn gezondheid steeds verder af en werd zijn
wereld kleiner. Hij fietste niet meer en alleen met de rollator kon hij
nog een rondje om het huis maken. Hij had veel plezier in zijn kas,
die vorig jaar nog een rijke oogst komkommers, tomaten en
druiven leverde. Bijna elke middag reed hij nog met de auto naar
de boerderij van zoon Jacob, aan de Bovenrijgerweg. Even kijken
hoe het vee erbij stond.
En het grote feest, 50 jaar getrouwd, heeft hij met alle kinderen en
kleinkinderen vorig jaar nog kunnen meemaken. Reken maar dat
hij daarvan genoten heeft!
Susan de Smidt

Natuurlijke liefde zonder lintje
Op zaterdag 2 februari (rookvrij), zaterdag 9 februari, zaterdag 16
februari (besloten) en zaterdag 23 februari speelt de toneelvereniging
VIOD het blijspel " Natuurlijke liefde zonder lintje". Het stuk is geschreven door plaatsgenoot Henri Schijf.
Het stuk wordt opgedragen aan Roelie Dijkema vanwege haar 50 jarig
jubileum bij VIOD.
Zoals gebruikelijk in Cafe Molenzicht. aanvang 20.00 uur.

...ennuin2008. V.l.n.r.: Si/via Westra, Emma Weggemans,AnnetSneek. Marijke
vanZanten, Esther Sibma, Minke Ridder en Liesanne van Houten. Onder v.l. n.r.:
Corjan deLange, Diederik Top en Thijs de Raad (Foto: Myla Uitham)
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Op 1 februari is de generale, schoolkinderen zijn dan van harte welkom
en gratis entree.
Kaarten à 5,- Euro (donateurs vrij entree) zijn verkrijgbaar bij:
Roelie Dijkema G. N. Schutterlaan 22 Thesinge Telefoon: 050-3021 305.
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Dames 8 Herenkapper
zonder afspraak!
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LOON- EN GRAAFWERKZAAMHEDEN

,r••••

div ers in I:roe rll en & fruit

MOTO RHANDEL

• sch arreleiere n

• vlees

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 54215 35
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l HH INGE, (050) ) 1 4 7052

n ...U .'... !I f.' H rvc; :·~\H ~I. I I
L::- vo-, rJ.\0 "J ': ( e- r lA.II:-[liJ~ l f: ' f'.( l · HI·· A I t -.'('':'1'

G'J"

vc-t t v r e ': ';·I·. n l;. _

~ H~

-; ) P l
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Sleuto telsërvice
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MidCl'èljans
Dorpshuis

"D E LEEUW"
Voor:

Kaj uit 322A
Lewenborg
Groningen
Tel.: 050-5410286

Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergad eringen
Zalenverh uur

OudeRijksweg 6
Garmerwolde 050· 5416244

Gediplomeerd
schoen hersteller

Valckestraat 1 • TenBoer

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima serv ice en repar atie

JOOP NOORDHOf

• boerenzuivel
• salades & rauwkost

Loonbedrijf
N••
t ...."

ZATaIlIoG:'" · 1s.J1 lW1

AGRI SHOP
Directe boerderijverkoop
• gr oenten & fruit
• aardappelen
~

zoals: Slootonderhoud.
MaaikolVen, Klepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mest verspreidenen
Sleufkouter bemesten.

DllISDMt "' ~OUS · 1JASU Ul

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 / 5418462

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Fax(050) 4042922
Goed en gezond van de boerengrond

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Sovenrijgerweg 19
1797 TD Ihesi nge
J50-302173

www.nellian .nl
informoti e en vormgeving rondom de dood:Schoolholm 3,

~ ro ninge n
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Ogen zijn niet standaard,

Het is tijd voor een
bank die al haar
klanten serieus neemt.
He Is ti

VOOl' de RDliObiJnk.

onze contactlenzenevenmin.
• mod er ne ( on tactkns!'>)'stcmc n • ged ip lo m ee rd e speci ali sten

Boekholt - Hensbroek
Br i ll en - Contac tlenze n - Ho orto estellen
W i nRc lcc ntrum Lewenborç
Kaju it 281 - 9733 CV Gro n inçen
Tel efo o n/Fax (05 0) 5490549
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Agenda
Zondag 27 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde; 14,00 uur: Nieuwjaarsconcert
Alpenjagers rn. rn.v. accordeonduo
Gebr. Engberts
Donderdag 31 januari
Kerkhörn, Garmerwolde; 10,00
uur: Koffiemorgen, Houdt u van
gezelligheid, kom dan vrijblijvend
een keertje kennismaken,
Zondag 10 februari
Kloosterkerk Thesinge ; 15.00
uur: OSA-concert. Duo In Dubio
(Bert Suhlmann, bariton; Cas
Straatman, piano): "Zwervers en
drinkebroers - muziek uit de 19de
en 20ste eeuw" (Chopin, Vaughan Williams, Poulenc e.a.), Entree € 3,50 (CJPI65+ € 2,50),
kinderen tot 12 jaar gratis.
Vrijdag 15 februari
Buurhoes. Ten Boer; 20.00 uur:
ANBO toneelavond. De Buurhoesspeuiers uit Ten Boer spelen voor
ons het blijspel "Wat n smiesterc".
geschreven door Bernd Gornbold,
Alle Sa-plussers zijn van harte
welkom; entree € 5,00 p.p..
Zondag 17 februari
• Huiskamercafé t Jopje Thesinge: 14.30 uur: De Zwolse kleinkunstband " Aanplak Harrie" treedt
op. Reserveren via jopje@jopje.nl
of 050 3023045.
• Kerk van Garmerwolde; 15.00
uur: Concert van Martin Korthuis.
Kerk openom 14.30 uur. Koffie en
thee in dekerk verkrijgbaar. Kaarten à € 6,- kunt u bestellen via
wbensan@hetnet.nl of (050) - 542
0729.
Woensdag 20 februari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwolde; 19.45 uur: Jaarvergadering
NBvP. Plus verkeersavond, verzorgd door de heer Vrieserna uit
Ten Boer.
Zalerdag 23 februari
Oud papier Thesinge
Zorg dat het oud papier rond 8.30
uur buiten staat. De wagen vertrekt om 9:00 uur bij het Trefpunt.
Route: Thesingerweg 5 tot Bovenrijgerweg 15. Richting Thesinge tot Ritserna dan Bakkerstraat
en Dorp. Kerkstraat, G.N. Schutterlaan tot Lageweg 19.
Contact persoon: Sybolt Oudman,
Molenweg 26, Thesinge. tel: 050 302 2331
Donderdag 28 februari
Kerkhörn, Garmerwo lde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Komt er bij;
hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-54' 9630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Ramaker.Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde- 050-541101 9
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,00p.j.
Bijautomatischeinca sso € 11 ,00p.j.
Postabonnees:
basistarief + portokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@holmail.com,
bij Dorpsweg 26 ofG.N. schutteriaan 16; uiterlijk dinsdag 19
februari vóór 18.00 uur.

Protestantse gemeente

Foto van de maand
Het Dagblad van het Noorden organiseert de verkiezing 'slechtste weg
van Groningen'. De Lageweg zou een goede kans maken op die titel:
te smal voor het zware verkeer dat er toch langs dendert en zorgt voor
kapotgereden wegkanten, iets wat vooral voor fietsers en voetgangers
een zeer onveilige situatie oplevert!. (Foto: Henk Remerie)

Nieuwjaarsgrap Thesinge

Wist-u-dat...

Nieuwjaarsgrap! (Foto; Myla Uitham)
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Zondag 3 februari
10.00 uur in Thesinge
dhr.Dijkstra uit Gasselternijveensemond
Zaterdag 9 februari
Dorpshuis Trefpunt Kerkstraat 5,
Thesinge; van 15:00-19:00 uur:
Open dag
Zondag 10 februari
10.00 uur in Thesinge
ds. Meijer uit Sauwerd
Zondag 17 februari
themadienst met Ten Post
10.00 uur in Thesinge
ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 24 februari
10.00 uur in Garmerwolde
mevr. Hiemstra uit Groningen

• de 16e editie van het biljarttoernooi om de Andries Westra Bokaal is gewonnen door Arjan Balkema?
• Kor Ganzeveld tweede werd?
Klaasjan Bats derde en Alex Mol·
lema vierde?

I

