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Roelie Dijkema-Oomkens
50 jaar teseelspelen bij VIOD

In 2008 bestaat Toneelvereniging VIOD (Voorts Is Ons Doel) 70 jaar en speelt Roelie Dijkema 50 jaar bij VIOD. Daarom vinden we het
leuk om te horen waar haar liefde voor het toneelspelen uit voortkomt.

"Zolang ik het kan onthouden blijf ik toneelspelen." (Fala: Jack de Jong)

Jouw liefde voor toneel is groot.
hoe is dit begonnen?
"Als 16 jarig meisje zat ik op de
Rijks HBS in Groningen. Daar
speelde ik één keer per jaar mee
ineen toneelstuk. Ik was lid van de
redteervereniging Demostenes. In
Zuidwolde. waar ik met mijn
ouders woonde, speelde ik bij drie
verschillende verenigingen in drie
verschillende toneelstukken. Bij
Moeke Vaatstra, wat voorheen
Hekma heette: bij de muziek, bij
het NUT en bij het Staatspen
sioen. wat nu ANBü heet.
Mijn voorliefde voor het toneel is
in die jaren ontstaan. Het was al
tijd leuk en het kostte mij weinig
moeite om snel een toneelstuk te
kunnen instuderen ook niet naast
mijn huiswerk. Drie verschillende
stukken was ook geen probleem."

Speelden je ouders ook toneel?
"Niet dat ik weet, misschien heel
vroeger. Voor mij is de liefde voor
het toneel echtopde HBS begon
nen."

Wat was je eerste rol en hoe heb
je dat ervaren?
"Ik was een fee, en het toneelstuk
heette: 'De klok sloeg twaalf". De
uitvoering van de HBS werd ge
houden in Huize Maas. Het was
een jaarlijkse uitvoering. Dit was
altijd echt feest en heel gezellig."

Waarin ben je veranderd op het
toneel in de loop van de jaren?
"Eerst had ik altijd jonge meisjes
rollen, later moeke rollen en nog
later oma rollen. Je kunt als oma
ook geen jonge meisjes rollen

meer spelen, dat spreekt minder
aan; het moetook een rol zijn die
bij je past. Dit seizoen heb ik een
rol als moeder en buurvouw; datis
een mooie rol.

Zijn er meerdere spelers die al
langbij VIDD spelen?Enhoe isde

rolverdeling?
"Er zijn binnen ons groepje zeven
mensen die25jaarof langermee
spelen. Het isdus een hele hechte
club spelers. Af en toe komter een
nieuwe speler bij. soms melden
ze zichzelf aan. Je wilt ook graag
dat als, er een nieuwe speler bij

komt, er ook een rol voor hem!
haar is en dat iemand dan elk jaar
mee kan spelen.
Meestal kiezen we een blijspel in
drie bedrijven. Vroeger speelden
we drie bedrijven en daarna nog
een éénakter maar dat werd te
laat. Het was dan meestal pas
rond 1.00 uur 's nachts afgelo
pen."

Iser veel veranderd met het instu
deren en repeteren door de jaren
heen ?
"Vroeger waren de schoolmees
ters regisseur: dhr. Van der Molen,
dhr. Tiemes, dhr. Schuring, dhr.
V.d. Laan. En nu al weer een groot
aantal jaren Arend Kampen. Als je
geen regisseur hebt. wil het ook
niet. Je hebt toch iemand nodig,
die zegt hoe je het moet doen. En
die overwicht heelt.
Mensen hebben nu veel meer be
zigheden naast toneelspelen: spor
ten en andere activiteiten. Eerder
ging men echt voor het toneel maar
dat is wel een beetje veranderd."

Naar wat voor rol gaat je voorkeur
uit?
"Ik houd van rollen waarin ik me
mag latenhoren,bij wijze vanspre
ken met devuist optafel slaan. Dus
pittigerollen, kwade rol len. Dit jaar
mag ik echt mijzelf zijn indeze rol."
En vind je dat leuk? "Ja heel leukl"
We moeten het maar gaan bekij
ken, Roelie wil er nu niet teveel
over vertellen.

Hoe kiezen jullie een toneelstuk
uit?
"Vroeger zochten we bij de winkel



Roelie (derde van rechts op de onderste rij) speelde in 1946 op de Rijks
HBS een fee in het toneelstuk "De klok sloeg twaalf".

van Mulder in de stad toneelstuk
ken uit en lazen dit: soms was het
iets, soms was het niets, Jezocht
uit een catalogus verschillende
stukken en kreeg een zichtzen
ding toegestuurd. En las onge
veer twaalf boekjes. Later kwa
men de toneelstukken uit Alkmaar
en nu worden zeop internet opge
zocht. Een paar jaar geleden ben
ik gestopt als lid van de leescom
missie.
Soms zie je tijdens het repeteren
dat eenstuk toch niet loopt, of niet
past bij een aantal spelers; dan
moet je alsnog met een ander
stuk beginnen."

Hoe komen jullie aan decor en
kleding ?
"Het decor wordt gemaakt door
onze mannelijke toneelspelers,
dat lukt altijd wel. De ruimte is
beperkt en daardoor heb je min
der mogelijkheden. De toneel 
kleding wordt gehuurd bij ADO in
Eelde en het geluid wordt ver
zorgd door Bertus Kol. Verster
king van het geluid is ook wel
nodig om de stemmen van de
toneelspelers goed te kunnen
horen achter in de zaal:

Over welk stuk bent je het meest
tevreden ?
"Het mooiste stuk tot nu toe was
"Beeld van een man" met Napo
leon.
Ik was Josefien, de huishoud
ster, en had het beeld van Napo
leon stuk laten vallen. Dat kon
natuurlijk niet. Gerrit Boerhad de
rol van Janus, de huisknecht, en
zou Napoleon als beeld spelen.
Enmoestdus lange tijdals stand
beeld stilstaan op een sokkel.
De butler kwam langs met hap
jes; Gerrit stond daar als stand
beeld en pakte stukjes kaas van
de schaal. Gerrit mopperde wat;
niemand snapte waarom. Later
bleek hij een gat in zijn broekzak
tehebben,waardoorhij geen kaas
uit het vuistje had. Er werd veel
om gelachen.
We speelden het stuk ook in Ten
Boer, bij Café Groeneveld:

Een andere anekdote
"Bij de muziekvereniging in Zuid-

wolde speelde ik eens een jong
meisje.De man, waar ik tijdens
het stuk mee aanpapte, was in
het echt 10 jaar ouder. Van zijn
vrouw mochten we het stuk niet
meer spelen; ze vond het toch
ietste gek worden: haar man met
een veel jongere vrouw als te
genspeler. Je speelt op het pu
bliek, hun reactie. Als de reactie
goed is, word je heel warm van
binnen en dan gaat het spelen
veel beter.
Ik speel liever een blijspel. In
"Wat veurbie is, is weg" had ik
een verkeerde man, wat niet
mocht van mijn moeder. Ik liep
weg met deze jongen en kwam
terug met een baby op de arm.
Eigenlijk was het heel zielig. Kom
ik op het toneel met die baby op
de arm, begint het publiek op de
eerste rij te lachen.
Inhet stuk"Zai hait Stientje"kreeg
ik als Stientje deeerste avond de
stoerste mannen aan het huilen.
Dan ga je zelf ook, de tranen
liepen me over de wangen. De
tweede avond zat de jeugd te
lachen, dan is het moei lijk spe
len."

Heb je een tip voor beginnende
acteurs?
"Jezelf geven, je rol goed ken
nen, luisteren naar de regisseur
en niet eigenwijs zijn. De regis-

seur vertelt hoe hij het wil heb
ben. Een beetje natuurlijke aan
leg en talent is erg handig. In de
rol ben je een ander:

Met wie zou je nog graag eens
willen spelen?
Roelie moet lang nadenken, dan
zegt ze: "Andre van Duin: Van
wege zijn gekke humor en dat je
nooit weet wat hij gaat zeggen.

Wat maakt het toneelstuk in 2008
anders dan andere stukken?
"Dat ik de hoofdrol van Poekie
Boomkens gekregen heb en dat
het door Henri Schijf helemaal op
de personen geschreven is. Bij
zonder knap! Er zit veel humor en
liefde in.
Daarom ook de naam "Natuurlij
ke liefde zonder lintje". Ikwil voor
mijn bijdrage aan het toneel geen
lintje; ik vindhet gewoon mooi om
te doen:

Is spelen voor kinderen ook an
ders?
"Vroeger kwamen er veel kinde
ren, de hele klas; nu ongeveer
twaalf. Het is leuk om de reacties
uit dezaal tehoren, hoe het over
komt."

Ga je ook bij andere stukken kij
ken ?
"In Garmerwolde bij Wester(voor-

heen de Rederijkers). Het ene
jaar spelen ze binnen, het ande
re jaar een openlucht spel. Bij de
Rijge ga ik ook kijken, en bij
WW.K. natuurlijk.
In de begin periode bij het toneel
was het moeilijk om de zaal voor
één avond te vullen; er kwamen
50 á 60mensen. Indietijdwas de
TV enorm inopkomst en mensen
bleven thuis.
Later nam de belangstelling toe
en konden we twee avonden voor
een volle zaal spelen. De laatste
jaren spelen we tenminste drie
avonden:

Hoe ziet de dag eruit voor het
optreden ?
o's Morgens gaan we naar het
café om het toneel klaar te ma
ken en bloemetjes opde tafels te
zetten. Zeg maar de zaal klaar
maken. Ik ben nooit zenuwach
tig, ik ken de tekst wel uit mijn
hoofd. Ik ben wel wat onrustig,
met een onbestendig gevoel in
het lijf.
Ik ben om 18.30 uur al in café
Molenzicht. Eerst de schmink die
aangebracht wordt en later de
kaartverkoop."

Heb je ook rituelen, net als be
kende toneelspelers?
"Nee. daar ben ik te nuchtervoor;
daar geloof ik niet zo in.
Dus geen koffer met allemaal din·
getjes van thuis in de kleedka
mer."

Hoelang denk je door te gaan
met toneelspelen?
"Zolang ik het kan onthouden.
Het zou ook leuk zijn als VIOD
nog lang blijft bestaan. Er zijn nu
twaalf leden waarvan er tien spe
len ; dat is een kleine groep. Dit
seizoen bestaat VIOD 70 jaar; als
er in de toekomst wat jeugd bij·
komt, kan de vereniging ook ge
zond honderd worden."

Roelie, we hopen nog lang van
jouw toneelspelen te kunnen ge·
nieten.

Hetty van Linge

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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Het toneelstuk met Thesinge als inspiratiebron en een speciale sterrol
voor de jubilerende Poekie Boomkens, in wiens naam de oplettende
lezer opval/ende gelijkenis herkent met die van Roelie (Dijkema)
Oomkens! (Foto: Jack deJong)

"Dastoe derfai/stebist". (Foto:Jack de Jong)

,

Hetty vanLinge

::

De campingwordt uiteindelijkdoor
de burgemeester afgeblazen: een
naturistencamping in Thesinge,
dat kan echt niet. Hij heeft een
verorden ing gevonden, waarin
staat dat men alleen bloot in het
eigen huis mag rondlopen en niet
in het openbaar.
Betty en Jaap passen deplannen
aan en gooien het over een ande
re boeg. Er komt een woonzorg
oomplex in Thesinge voor 70plus
sers. En daar heeft Poekie wel
oren naar.
De dokter en zijn vrouw Janine
(Jannie Sibma- ten Cate) komen
vertellen dat zij de praktijk ver
kocht hebben aan twee jonge
mannen, beide huisarts. Hij be
gint samen met zijn vrouw een
camping in Frankrijk. Saskia vindt
het geweldig, dan kan ze toch nog
kamperen. Inmiddels is de liefde
tussen haar en Pau l ontloken.
Saskia maakt al plannen om de
huwelijksreis in Frankrijk door te
brengen. Ook Eduard en Zus heb
ben elkaar gevonden en zijn zicht
baar verliefd.

Wat een jubileum! En iedereen is
gelukkig. Poekie heeft een lieve
schoondochter en schoonzoon
gekregen. De burgemeester is blij
dat er geen camping is gekomen.
Jaap gaat met Betty verder door
het leven en de dokter ziet zijn
droom in vervulling gaan. hij heeft
een camping in Frankrijk.

Tot slot zingen alle spelers onder
begeleiding van Eduard samen
met het publiek nog éénmaal het
lied "Dastoe der laifste bist".
Een mooi einde van een heel leuk
toneelstuk en een gezelligeavond
bij VIOD.Natuurlijkontbrakdetom
bola en de muzikaleomlijsting van
Piet Beukema niet.

Vervo lgens komt de huisarts.
Christiaan Friesinga (Harrie Blok
zijl). bij Poekie omte zien hoe het
met haar gaat. Ze maakt zich veel
tedruk. Alsdehuisartshaarbloed
druk meet, blijkt dieveel te hoog.
Poekie moet het rustig aan doen,
maar dat lukt niet want de regis
seur en de andere spelers komen
binnen om te repeteren.

vertelt aan Eduard dat zij vroeger
operaza ngeres wilde worden.
maar niet goed genoeg kon zin
gen. Dan pakt Eduard zijn trekzak
en begeleidt Zus bij het zingen
van een mooi liefdeslied.

De burgemeester. Rikus Poot (Ja
kob van der Woude), komt bij Poe
kie op bezoek.
"Waaraan heb ik uw bezoek te
danken". vraagt Poekie. De bur
gemeester wil Poekie voordragen
voor een koninklijke onderschei
ding . Maar daar voelt zij weinig
voor: "Nergens voor nodig. Doe
maar gewoon. Ik heb liever dat
iedereen mij accepteert, want ik
ben ook maar gewoon."

Saskia vindt het maar niks dat er
een camping komt, het lijkt wel
een tweede Pieterburen.
En als dan ook nog blijkt dat het
een naturistencamping wordt, is
het hek van de dam.
"Strakskruipt iedereenopdeoude
Germania om een glimp van de
camping op te vangen".
Saskia is er fel tegen. Zus heeft
inmiddels een glaasje te veel op
en vindt het wel grappig als de
campinggasten in hun blootje door
het dorp zouden lopenI

Ze is helemaal in de stemming en
probeert nog eens aan te pappen
met Eduard, maar die weet zich
geen raad met de avances. Zus

Tussendoor moet er ook nog ge
repeteerd worden voor de jubi
leumuitvoering van toneelvereni
ging VIDO.Deregisseurvan VIDO,
Paui Bokma (Andries van der
Meulen), heeft een oogje op Sas
kia Boomkens (Greet BIokzijI
Boer), de dochter van Poekie. en
dat is niet bevorderlijk voor het
repeteren. Paul loopt als een ze
nuwpees over het toneel te sprin
gen. Hoe moet hij zijn liefde voor
Saskia aan haar kenbaar maken,
als er serieus gerepeteerd moet
worden?

heeft vroeger bijEduard indeklas
gezeten. Betty is gescheiden en
ziet Eduard wel zitten. Als ze el
kaarontmoeten enBetty voorhaar
gevoelens uitkomt, raakt Eduard
de kluts kwijt.

Natuurlijke liefde zonder lintje
Toneelverainen V.I.O.O. te Taisn speuit: Bliedspul ien drij bedrie
ven deurHenri Schijf opdroagen aan vrouw Dijkema-Oomkens ter
ere van heur vieftig joarig jubileum ien 2008 bie toneelverainen
V.I.O.O. ien Taisn.

Zus van Zanten (Trijn van der
Meulen-Dijkstra) woont bij Poekie
op kamers.
Zij is schooljuf, vrijgezel en al ja
ren verliefd op Eduard ; maar die
ziet het niet. Zus weet te vertellen
dat er op het voetbalveldje in The
singe een camping komt en wel
een naturistencamping! Het plan
komt van Jaap Zwart, de voorzit
ter van toneelvereniging VIDO
(Joop Blaauw) en Betty Netelen
bos, een makelaar "uit de stad
(Ina Tel). Zij is een vlotte dame en

Het toneelstuk begint met Poekie
Boomkes (Roel ie). Zij zit met haar
toneelboekje voor zich en kent de
rol nog niet goed; ze moet nog
studeren. Toen Poekie 50 jaar ge
leden bij het toneel begon. was ze
jong en aantrekkelijk. Maar, zoals
ze zelf zegt, wordt die schoonheid
beetje bij beetje uitgegumd.
Haar zoon Eduard (Hans van den
Brand) is een losbandige vrijge
zel le zoon van 54 jaar en woont
nog bij haar in huis. Zijn moeder
vindt dat hij maar eens aan de
vrouw moet. Volgens Poekie is
Eduard "niet schier" en wordt zijn
schoonheid ook al een beetje uit
gegumd. Eduard vindt zelf dat hij
charisma en aantrekkingskracht
heeft en daarmee zeker wel een
vrouw kan verleiden.
Eduard vindt het geweldig dat zijn
moeder een halve eeuw bij het
toneel speelt. Eigenlijk wil hij wel
iets leuks voor zijn moeder be
denken, maar hijweet niet wat. En
moeder Poekie wil er helemaal
niets van weten.

De avond wordt geopend door
Arend Kampen, de regisseur. We
gaan een bijzonder en uniek to
neelstuk zien. Bijzonder omdat
Roelie Dijkema-Oomkens 75 jaar
is geworden en al 50 jaar toneel
speelt bij V.l.OD. En uniek aan
gezien het toneelstuk speciaal
voorhaar isgeschreven door Henri
Schijf, een inwoner van Thesinge.
De hoofdthema's zijn Roelie, een
camping in Thesinge en natuurlijk
de liefde. Veel elementen zijn ver
weven met zaken die in het dorp
spelen of gespeeld hebben. Alle
personages in het stuk hebben
een mooie variant van hun eigen
naam gekregen .
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En dan is er nog de bedenker en schrijvervan het stuk!
Een toneelstuk schrijven, dat is nog heel wat anders dan zomaar een verhaal. Hoe doe je dat en hoe is het zo gekomen? Omdat we
daar benieuwd naar waren, zochten we Henri Schijf op.

Roelie Dijkema en Henri Schijf. (Foto:Jack de Jong)

HOfSTEDE-
~ SCHILDERS v.o.f.

SusandeSmidt

G.N. Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 · 3021957

Fax 050 - 3 0 21574

ook nog voor een jubileumvoor
stelling.
Ook was het een hele kluif om
alles kloppend te krijgen; of ieder
een een beetje aan bod kwam,
hoe deverhaallijnen liepen, wie er
wanneer moest opkomen, om het
geheel van begin tot eind spran
kelend en boeiend telaten zijn. Zo
belandden tijdens het schrijven
heel wat scènes in de prullenbak.
maar hel schrijvershuisje bleef
staan.
Een geslaagd experiment dus,
voor herhaling vatbaar. Henri beo
looft niets, maar misschien wil hij
het ooit nog wel eens proberen. AI
was het maar omdat het kleine
stookhutje zo'n vertrouwde om
geving geworden is!

dé winkel voor d uw
Ondergoed · Ungerie

Beenmode . Badmode
Nachtmode&

Damesmode maal 36 Ilm58

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

deskundig advies altijd aanwezig
Winkelcentrum L.ewenborg

Groningen
Tel.!Fax (D5D) 5418995

Wel ft wennen
Voor despelers van VIOD was het
wel even wennen, zo'n totaal an
der stuk. Niet meer een grappig,
degelijk of geniepig typetje neer
zeilen, maar veel meer iets van
jezell laten zien, dat is een hele
omslag! Er knaagde zeker in het
begin dan ook een flinke twijfel of
het publiek dit wel mooi zou vin
den en of erwel humor in zat.
Op de eerste avond bleek al snel
dat het publiek er zeer enthou
siast op reageerde. Behalve voor
de spelers en deregisseur wasdit
zeker voor de schrijver een hele
opluchting. Het was immers zijn
eerste toneelstuk en dan meteen

lellende lezer opvallende gelijke
nis herkent met die van Roelie
(Dijkerna) Oomkens!

Flokstra
Groningen

Van stookhut tot schrijvershuisje
De stookhut naast de boerderij
was toevallig net gerenoveerd en
daar trok hij zich terug. Hij bracht
er steeds meer tijd door en al
gauw heette het "het senrtlvers
huisje". Hij sprak een paar avon
den een en ander door met Hans.
Vervolgens bedacht en schreef hij
in ongeveer 2 maanden het to
neelstuk in drie bedrijven. Voor de
tien acteurs van VIDO, die alle
maal een passende rol moesten
krijgen. Met ons eigen dorp als
inspiratiebron en een speciale
sterrol voor de jubilerende Poekie
Boomkens, in wiens naam de op-

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

9láiJliame 1C~

tYoR/e

een nieuw stuk op stapel stond.
vertelde Hans hem dat er wel een
stuk ingelezenwerd. Vanwege dat
bijzondere, dubbele jubileum zou
den ze er echter graag iets spe
ciaals van willen maken, en vooral
Roelie in het zonnetje willen zet
ten, maar hoe?
De precieze inhoud van de rest
van het gesprek gaan we hier niet
uit de doeken doen. Het slot van
het liedje was dal Henri niets kon
beloven, maar wel wilde proberen
een stukspeciaal voor deze gele
genheid te schrijven.

bl o em s i er k u n sr

dan bloemen alleen.
Meer

LUC E T

Hoe is dat zo gekomen?
Tijdens de feestelijke bijeenkomst
in augustus vorig jaar ter gelegen
heid van het slaan van de eerste
paal van ons nieuwe dorpshuis,
raakte Henri aan de praat met
Hans van den Brand, een van de
spelers van VIOD. Omdat hij zelf
vroeger (o.a. als student) veel aan
toneel en cabaret deed, is zijn
belangstelling voor toneel nooit
weggeweest. Op zijn vraag hoe
het ging met het toneel en of er al

Materialen
voor kunstenaars

Gaykingastraat 43
<;

Ten Boer., .
Tel. (050) 302 5058
Dinsdag UrnVrijdag
9.00 - 18.00 uur
Zaterdag 9.00-17.00 uur

Voor al uwbloemenwerk.

Vraag vrijblijvend naar
demogelijkheden.

Wie is Henri?
Henri Schijf, sinds 1987 woonach
tig in Thesinge, woont in een
prachtige oude boerderij aan de
rand van het dorp. Als je Thesinge
(via de SchuIlerlaan) verlaat en je
zou vergeten de bocht te nemen,
rij je recht bij hen het pad op.
Zijn vrouw Marina heeft regelmatig
een aantal (klein)kinderen over de
vloer en bakt de lekkerste én de
mooiste taarten van Groningen!
Dochters Lidwine, Jet, Olga en
Sophie zijn inmiddels uitgevlogen.
Henri is na een lang werkzaam
leven met pensioen en lijkt een
nieuwe bestemming te hebben
gevonden; namelijk het schrijven
van toneelstukken.
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Hillie Roamokker

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[] UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
• 9791 AB Ten Boer
• (050 ) 3021715
• info@bluemu le.nl
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jedroager woar zoveul aandacht
aan besteed is! Want zeg nou zuil:
wèl ken der bogen op n specioal
veur heur schreven toneelstuk?
En n joarleks oet te rieken Roelie

Diekema pries? As dat gain be
wies is, dat t cörp wies met heur
is...

Ruime collectie lamrliedrukwerk
Ontwikkelen en drukken
van visitekaartje tot complete huisst ijl :
Text ieldruk, zwartwit- en kleurkop ieën :
Boeken, prog rammaboekjes, gidsen, :
period ieken, flyers etc. •

Kom eens laagsvoor een vrijblijvendadvies.

Ideeën uitwisselen kanverfri ssend werken

En din is t toch echt doan en ken

Heur baaide zeuns op t toneel. verk/ed as Thomasvaer en Pieternel.
(Foto:Jack deJong)

lintjes! ('k Vuil mie net Jan Hoos!',
zegt Roelie.) Plus n echte Grun
neger molleboon, aan n ketje.

Roelie zuch tussen de gasten
mengen. Tied om nog even ge
zelleg noa te koarten ...
Ondertussen is der gain ain lint-

en hangt heur n grode medaille
om noamens ale kiender en
klaainkiender.
Doarnoa is t woordaan börgmees
ter. Zoas altied wait ze weer prima
op de situoatsie in te speuien. En
as bliek van wardeern langt ze
Roelie noamens de gemainte n
mooi schilderij tou; plus n bos
bloumen, in oranje tinten...
Din komt Menco van der Berg,
noamens Dörpsbelangen. En wat
het dij veur moois? n Roelie Die- I

kema wizzelbokoal, mokt deur
Herbert Koekkoek. n Joarleks oet
te rieken vrijwi llegerspries veur
ain dij veul veur t dörp doan het.
Noadat ale V.I.OD. metwaarkers
heur n roos aanboden hebben en
wie met nkander n van aids be
kend laid zongen hebben. gait t
even mis. Arend Kampen wait nait
wat ol e der aan het; Roelie budt
nog aan om hom te helpen ...
"Mor dat mag ja nait? Ik mag mie
ja naargens met bemuien?"
En noa even wachten, kommen
der twij - strak in t pak stoken 
bodyguards binnen. Op de vout
volgd deur "Hare Majesteit de Ko
ningin"! En wat het ze bie zuch?
Nait ain ... gain twij ... mor drij

De "keuningin" komt op de proppen en hangt heur n grode medaille om
noamens ale kiender en k/aainkiender. (Foto: Jack de Jong)

Dou mor gewoon...
I Is zollerdag 16 lebewoarie 2008: dé loneeloavend van V.I.O.O.!
n Halle specioale oavend, dij lol Roelie heur verdraait volledeg
boelen heur om regeld is. Nou ja ... boeten heur om ... z'het
ondertussen al wel ontdekt dat heur lemilie nuigd is. Mor wieder?
Ze wol t ja slomme geem wailen ...

t Bliekt apmoal prima regeld te
weden. Direct bie binnenkomst
worden w'opvongen deur n paar
doames dij ons n toaveltje aan
wiezen. Noast de veule èfgevoar
degden (twij per verainen, der is ja
nait meer roemte), zitten d'r ook
hal wat öl-Thaisners.
t Stuk zuil bliekt n mooistuk en der
wordt din ook meerdere moalen
helderop laagd. De schriever het
zuch echt inleefd in Roelie: as
moeke en oma, toneelspeulster,
verwoed koarter ("Dij twij bekers
bennen veur mie!"), Dörpsbelan
gen, Thomasvaer en Pieternel,
enz. enz. "Endat neem je mie nait
of! Ik dou t groag ... Rust roest; ik
mout in bewegen blieven."

Noa n stoande ovoatsie wordt het
tied veur de extroa's. Nee, gain
lintje van dekeuningin; doar doi je
Roelie gain plezaaier met. Dou
mor gewoon, din dol j'al gek ge
nogt. Zai holdt het laiver bie de
boeren; net as in t koartspel: doar
is n boer ook meer weerd as de
keuningin.
As eerste kommen heur baaide
zeuns op t toneel, verkled asTho
masvaer en Pieternel. Ook de
"keuningin' komt op de proppen

En wat hetdij veur moois? n Roelie Diekema wizze/bokoal, mokt deur
Herben Koekkoek. n Joar/eks oet te rieken vrijwillegerspries veur ain dij
veul veur t dörp doan het. (Foto: Jack de Jong)
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De Bel

Wat doen ze daar toch?!
Het is niemand ontgaan dater vlak voor Thesinge, bij degasloca·
tie, van alles gebeurt. Auto's, mensen, zand, er wordt gegraven en
verderop ligt een berg aarde in het land: Wat doen ze daar toch?!
Omdat de NAM een vergadering hield in Thesinge, trokken we de
stoute schoenen aan en beslot
doen jullie daar toch?!

Roelie Dijkema kaartkampioen 2007

Nu er met man en macht wordt gewerkt aan deaardgasput tussen
Garmerwolde en Thesinge, vraagt Fredje zich weer eens af waar
om dat 'Gasontvangststation' (voorheen 'Doodpompstation')
daar eigenlijk ligt. Het is zo 'n vast punt in het landschap dat niet
of nauwelijks de aandacht trekt, totdat er plotseling weer activi·
teit is. Zoals nu. En wat blijkt?

put af als een kurk in een flessen
hals, maar dan op grote diepte.
Daarna wordt de put hermetisch
dichtgelast met een afsluitende
plaat. Op deze wijze zijn in Neder
land al vele honderden pullen
dichtgemaakt. De NAM laat weten
dat de werkzaamheden ook ge
heel veilig zijn.
Na zo'n anderhalve maand wordt
de boortoren weer afgebroken.
De NAM verwacht dat de klus eind
juni geklaard is, endan zal alles er
weer net zo uitzien als voorheen.

Alles er weer net zo uitzien als
voorheen. (Foto: Myla Uitham)

Susan de Smidl
i.S.m. Albert Meijering (NAM)

Brand
Op 27 januari was het alweer raak in Garmerwolde! De brandweer rukte
ditmaal uit voor een brand aan de Oude Rijksweg. Dit iswat er overbleef
van het jeugdhonk op het speelveld. Jammer... (Foto: Henk Remerie)

En zie; helemaal niks geheimzin
nigs aan, men was graag bereid
een en ander uit te leggen en de
tekeningen kwamen er zelfs bij op
tafel om al les te verduidelijken.
Inhetkort komt het erop neer dat
deoude put uit 1955 (voor wiehet
nog niet weet: de eerste boring
was bij Thesinge en niet in Sloch
teren!)weggehaald wordt. Uit deze
put is maar heel korte tijd gas
gewonnen, en de put is al tiental
len jaren niet meer in gebruik. Het
is daarom ook niet nodig om een
nieuwe put te boren. Uit de drie
andere putten op deze locatie is
nooit gas gewonnen: die dienen
voor het doen van metingen aan
het gasveld en aan apparatuur.
De werkzaamheden gaan in to
taal zeker drie maanden duren.
Na een aantal voorbereidende
werkzaamheden wordt er in de
loop van april een tijdelijke meta
len geluidswal neergezet om de
geluidshinder voor de omwonen
den te minimaliseren. Vervolgens
komt er waarschijnlijk eind april
een 30 meter hoge boortoren bo
ven de put testaan omhet eigen
lijke werk uit te kunnen voeren.
Dat houdt in dat zoveel mogelijk
van de metalen ondergrondse
putwanden wordt verwijderd. Op
een diepte van enkele honderden
meters worden grote cementplug
gen aangebracht. Die sluiten de

zo gigantisch groot dat de rege
ring besloot heel Nederland aan
het aardgas te leggen en boven
dien (dankzij minister Luns) een
deel van het gas tegen een bela
chelijke weggeefprijs te exporte
ren naar bepaalde buitenlanden.

Fredje Bouma

Roe/ie Dijkema

De 'Bel van Slochteren' bleek eco
nomisch zo belangrijk te zijn dat
hij zelfs is opgenomen in de Ca
non van Nederland: het iséén van
de vijftig thema'swaaroverschool
kinderen tot in lengte van dagen
onderwezen zullen worden. Zo
doende is het de afgelopen vijftig
jaar rustig gebleven in Thesinge,
en staat Slochterenaleven lang in
het middelpunt van de belangstel
ling: de tol van de roem.

Na het officiële gedeelte werd er
gekaart om mooie vleesprijzen.
De competitie ishiermee weer van
start gegaan. Nieuwe leden zijn
van harte welkom. mitszij kunnen
klaverjassen.
De eerste kaartavond is op 1
maart, dit i.v.m. de toneeluitvoe
ring van VIOD. Normaal wordt er
gekaart op iedere laatste zater
dag van de maand, in café Molen
zicht en het begint om 20.00 uur.

In 1959 werd bij Slochteren op
nieuw aardgas aangeboord. Die
put was wel stabiel en de werk
zaamheden werden voortgezet.
De gevonden gasvoorraad bleek

In 1948 ontdekte de Nederlandse
Aardolie Maatschappij (NAM) in
een aantal kleine velden in Dren
thehet eersteaardgas.Vanaf1951
was Coevorden de enige Neder
landse gemeente die kookte op
aardgas. In 1955 boorde de NAM
een gasput aan de Lageweg in
Thesinge. De serieuze gaswin
ning kon beginnen en de 'Bel van
Thesinge' dreigde wereldnieuws
teworden. Maar toen bleek de put
instabiel en dus gevaarlijk te zijn,
en werd alles afgedicht met ce
ment. Nog vele jaren blies men
soms stoom af via de ontluchter
middenin het asfalt.

Tijdens de jaarvergadering op 26 januari van de kaartclub "De
Eendracht" in Thesinge, waren 24 leden aanwezig. Door ziekte
ontbraken de voorzitter Roelf Koopman en de penningmeester
Greet v.d, Meer. Het financiële verslag volgt op de volgende
kaartavond. Roelf Koopman en Hans v.d. Brand werden herbe
noemd in het bestuur. Na ruim 40 jaar in het bestuur te hebben
gezeten, trad Bram ten Cate senior af. Voor hem in deplaats werd
Rudi Noordenbos gekozen.

De beker voor de meest behaalde
punten in 2007 was voor Roelie
Dijkema. Met 53414 punten werd
zij eerste. Tweede werd Johan
Mollema met 52987 punten en
derde Sien Steenhuis met 52778
punten. Voor de puntentelling teI
len de acht beste wedstrijden van
het jaar: de vier slechtste kun je
dus laten vallen.
De beker voor de meeste marsen
was ook voor Roelie Dijkema. Zij
behaalde 23 marsen in het afge
lopen kaartjaar.
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De witgoed
elektro special ist.

Reparatievan alle merken
wasautomatenen drogers.

koelkasten, diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

sanitair en verwarming

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

............B......U.....RINGA

voor cadeaus
huishoudelijke artikelen

speelgoed en
kinderboeken

Winkelcentrum

Lewenborg
Telefoon (050) 541 4040

Luddcstraat b

9797 PM Tbcstngc
T (0., 0) 3021319
F (050) 3021182
M 065 153 3ï72

Dames &

Herenkapper

mét afspraak!

[050) 302 2151

financiële
adminis tratie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelas ting

Uw ..d r cs vonr:

.I iJm' '''_' lf.I!II'· Ritserna
c""1}(1"(flll~,uff'/t'sIJilIl! I

h a ars tud i 0 / /

SDI i t a i J~
WigbDldstraat 6 • Tan Bosr

E el" lijk +-Iol"'+
j\!\è tiL'cl 'H CIke'-i}

Gespecialiseerd in
boekenkasten &tafels

Antiekrestauratie&meubelreparatie

T e n Boer

Bezoekop ma.Vmvr.na (tel.) afspraak
zaterdagsbent u degeheledagwelkom

Dorpsweg 58·9798 PG Garmerwolde
T (050)5494580• F(050) 5494579

Rioo/service
VAATSTRA B. \I.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
-~~,

jJfflLt

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

k lww.

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
inio@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Garmerwolde beslist zelf over ruimtelijke ontwikkeling
Willen we in Garmerwolde nieuwe woningen bouwen? Moet er ruimte komen voor extra bedrijvigheid? Zo ja, wáár dan? Wat doen we
met de 'rommellocaties' in het dorp en hoe gaan we om met voorzieningen en verkeerssituaties? Een speciale werkgroep buigt zich
sindsafgelopen maand over dit soort vragen. En met reden! Garmerwolde is doordeprovincie aangewezen alsdorpdatzelf - als proef
• kan aangeven wat ze wil met de ruimtelijke mogelijkheden in de directe omgeving van Garmerwolde.

De werkgroep bestaat uit Lieske
Mandema, Piet van Zanten, Jo
han Havenga, Janette Jansen.
Herman Hoiskes, Hillie Ramaker,
Rogier Verhagen en Theo Spij
ker. Voorzitter is DirkHeslinga. De
groep wordt gesteund door de
Vereniging Groninger Dorpen, een
planoloog en een stedenbouwkun
dige. De provincie kijkt mee in de
vorm van het provinciaal Bouw
heerschap.

Behalve Garmerwolde hebben
ook Nieuw Beerta en Onderden
dam de kans gekregen zelf hun
ruimtelijke ontwikkeling te schet
sen. "Garmerwolde heeft met dit
experiment een grote kans gekre
gen om te bewijzen dat het dorp
zelf mans genoeg is en ideeën
genoeg heeft om de ruimtelijke
mogelijkheden van Garmerwolde

goed in te schatten en te benut
ten", aldus voorzitter Dirk Heslin
ga. "De provincie Groningenwerkt
aan een nieuw Provinciaal Omge
vings Plan (POP) en wil graag
weten hoe de dorpen zelf staan
ten aanzien van hun ruimtelijke
ontwikkeling. Wat zijn hun wen
sen en ideeën, waar hechten ze
waarde aan en hoe zien ze zelf
hun toekomst? Nou daar hebben
we wel wat ideeën over."

En ideeën waren er, variërend
van extra woningbouw, gefaseerd
overeen groot aantal jaren, zowel
in het dorp als aan de Grasdijk
weg , eventueel gecombineerd
met het toestaan van (kleinschali
ge) becrijvigheid, het benuttenvan
eventueel vrijkomende panden
voor sociale woningbouw, of zorq
mogelijkheden tot het aangeven

van fiets- en wandelroutes en het
'inpakken' van de RWZI in natuur.
Heslinga: ·Voor dat laatste is in de
Ten Boerster gemeenteraad drie
jaar geleden wel een motie aan
genomen, maar sindsdien ligt het
stil. Misschien kunnen wij als dorp
wél met een andere kijk op die
materie goede alternatieven of
mooie oplossingen bedenken .
Wie weet?"
·We moeten er alleen wel aan
wennen dat we naarde ruimtelijke
mogelijkheden moeten kijken,
ongehinderd door de gemeente
lijke en provinciale regelgeving .
Dat is een uitdaging. Deze werk
groep heeft de wijsheid ook niet in
pacht. Als er dorpsbewoners zijn
diehele goeie ideeën hebben over
de ruimtelijke invulling rond ons
dorp, willen we graag dat ze dat
kenbaar maken. Daar hebben we

per slot met zijn allen baat bij. Ze
kunnen daarvoor gewoon onze
werkgroepleden benaderen."
Begin maart is de volgende bij
eenkomst vande werkgroep. Naar
verwachting heeft Bureau Vijn, dat
de planoloog en stedenbouwkun
dige levert, dan alvast de eerste
ideeën uitgewerkt en op papier
ingepast. De werkgroep zal ver
slag doen tijdens de Voorjaars
vergadering van de Vereniging
Dorpsbelangen Garmerwolde,
eind maart.
Nadere info mbt deze pilot kunt u
ook lezen op de site:
www.garmerwolde.net. met onder
de tab Verenigingen de link naar
'Vereniging Dorpsbelangen Gar
merwolde' en daarbinnen de ru
briek Nieuws.

Rogier Verflagen

Alpenjagers
Ongeveer 80 mensen bezochten het Nieuwjaarsconcert van de Alpen
jagers. Van heinde en ver waren de bezoekers gekomen, vanuit
Duitsland tot aan Drenthe. Maar waar bleven de Garmerwoldenaren?
Desondanks zat de stemming er goed in en werd het een gezellige
middag. (Foto: Henk Remerie)

"De Soos"
De klaverjasavond in februari heeft de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen 5213
2. Harm Foekens 5039
3. Riëlte van der Molen 502 1
4. Henk Vliem 4842

De volgende keer is op dinsdag 11 maart, aanvang 20.00 uur.
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Feestweek Garmerwolde
Het is ons weer gelukt! Feestweek 2008. Ook dit jaar streven we
weer naar een spetterend feest; en dat gaat lukken. Wanneer? 29,
30 en 31 augustus.

Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
vrijdag 29 augustus:
• schuutje sleur'n in t Damsterdaip
• Rad van Avontuur en naborrelen in café Jägermeister
zaterdag 30 augustus:
• viswedstrijden voor iedereen
• circus workshop voor kinderen (m.m.v. circus Fantastini ?)
• workshop/markt voor bedrijven en verenigingen om de mensen
kennis te laten maken met hun activiteiten
• feest'dansavond met onze dorpsband De Daip
zondag 31 augustus:
• historische wandelingen onder deskundige begeleiding
• aansluitend een High Tea met lekkernijen

Om iedereen alvast helemaal in de stemming te krijgen voor de
Feestweek: een warming up! Dat wil zeggen: een quizavond, waarbij
men per groep allerlei vragen moet beantwoorden, puzzeltjes oplos
sen, foto's raden, enz. Datum: 4 april a.s.; vanaf 20.00 uur in café
Jägermeister. Hierover volgt nog nader bericht.

Houdt bovenstaande data allemaal vrij!



Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs·dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspeelIe
. Gevelreiniging
. 1mpregneringen

P~KUIL
I;J21: Itt11 :[&,,; AA ;\'4 [3 =1
Osloweg 126
9723 BX Gron ingen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww. kuilreiniging.nl

Haveng~.lccount
Administratieve ondersteuning

Aangiften omzetbelasting en loonheffing
Perseneels- en loonadministratie

Samenstellen van jaarrekeningen
Opzetten ondernemersplannen

Opstellen budgetten
Financiële adviezen

Haveng~)lccount

Dorpsweg 43 - 9798 PD Garmerwolde

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

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jven en part iculi er
handel in :
• Pallet- en magazijnstellingen

• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorl<asten
• Gebruikte kantoonneubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers . trappen en ladders

Nijverheidsweg 6 TenBoer
Telefoon OSO - 3024833
B.g.g. 050• 3022689
Fax 050- 3024834
Mobiel 06• 51581046

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

I
M. Ritsem a - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504l _

Voor Brood-Koek en Banket ,
in Garmerwolde en Thesinge
gaat u naar de "AGRI8HOP".
Iedere dag lekker VERS van:

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voo r ieder eetmoment

ILj
I Installatie bedrijf

THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

SINDS 1932

Bij onseen grote keus

terk in senioren fauteuils

-«,
);:>1\\

uit diverse modellen! ~~: r
Ook fauteuilsmet opstaphulp. ' \ 1

1_
:'-\1F=d?r SLAGTE -'-

WONINGINRICHTING

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

Showterras 3000 m-

~ RITSEMA
,~L Sierbestrating
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Na de nodige voorbereidingen kan het bedrijf los! Het tuinwerk
komt er weer aan, dus als u hulp nodig heeft? Jakob van der
Woude ging voor de G&T op bezoek bij zijn neef.

Hoveniersbedrijf Van der Wonde

Groeljes,Sieb·Klaas Iwema

vanaf Hoekstra tot aan Ritsema
ook een ijzerenweg over de Gras
dijkweg en het land van Stroot
man aangelegd. Ze namen het
zekere voor het onzekere en had
den geen enkele behoefte aan
onverwachte tegenslagen. En
overbodigwas het zeker niet, want
het waren grote zware vrachtau
to's! Vanaf Ritsema hebben ze
het riool over ± 1km met schuim
beton gevuld; ongeveer 350 m.
richting sluis en zo'n 600 meter
richting Grasdijkweg. Dit deden
ze in een dag. Aan het eind van
zo'n traject maken ze overloop
(ontluchtings)pijpen, zodat het
ondergrondse riool echt vol komt.

Een ontluchtingspijp; ··t broest er aloet. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Waar gaat dat heen?
Rond november/december 2007 is men al met devoorbereidingen
voor de oude hoofdrioolpersleiding begonnen. Deze ligt onder in
het taluud van de Eemskanaaldijk.

Jan van der Woude bezig met de buxusstekjes in zijn kas. (Foto: Henk
Remerie)

Er lag niet alleen een werkponton
in het Eemskanaal. er was ook
een noodweg - bestaande uit een
laag zand. om verzakking te voor
komen, en ijzeren rijplaten - op
het land van Stoel gemaakt. Er
werd eerst een werkopening in de
buis gemaakt en daarna werd ie
grondig schoongemaakt. In week
4vanjanuari 2008kregen deaan
grenzende eigenaren en Dorps
belangen uitleg over de laatste
inspectie door middel van een ca
meramol. Een dag later werd het
eerste stuk - richting zuivering en
stukje Grasdijkweg Bebouwing
(richting Strootman) - met schuim
beton gevuld.
Week 5 stond het hele cabaret bij
Ritsema. Om daar met het zware
spul te kunnen komen, hadden ze

Hebje een bepaald traject dat je
gaat uitzetten?
"Mijn vervolgopleiding is bijna af
gerond. En dan wil ik mij volledig
toespitsen op mijn bedrijf en een
zo breed mogelijkassortiment bie
den."

Jakob van der Woude

Toen we afscheid namen kreeg ik
een prachtig visitekaartje mee.
"Zelf ontworpen". vertrouwde Jan
mij toe.

Naast het diploma vakbekwaam
hovenier, zijn ernog andere diplo
ma's nodig?
"Niet echt specifiek. Ja, ik heb wel
een VCA-certificaat. Beschermen
de kleding is belangrijk. zodat je
veilig kunt werken, ook langs de
weg. Ik ben in het bezit van een
motorzaagcertificaat. We werken
met een éé n-assiçe trekker, een
frees, een vinger (geen groene)
maaibalkeneen klepelmaaier. Een
specialeklimcursus en een boom
klimkettingzaag. Het is een hele
mond vol en voor menigeen mis
schien zeer technisch. Maar het
hoort er allemaal bij. "

Jan, bedankt voor je gesprek. We
wensen jeveel succes en wijsheid
bij het starten van je hoveniersbe
drijf.

We weten dat je een vriendinnelje
hebt. Heeft zij - behalve met jou 
ook iets met het hoveniersvak?
"Dat kun je beter aan haar zelf
vragen?"
Marja: "Ja, ik volg de bloemisten
opleiding. En dat betekent, dat ik
op weg ben een vakbekwaam
bloembindster te worden. Daar is
mee gezegd, dal het decoreren
en de binnenhuisbeplanting mij
zeerna aan het hart ligt en dus mij
zijn toevertrouwd."

ik niet alleen de aanleg en bestra
ting. Ik ga ook de boom in (nee,
niel op die manier) om takken te
snoeien en dat is nogal intensief.
Vanaf de grond lukt dat niet:

I Gron inger tencse hoc 00 ~ n moois t

Gerard Kingma
reis- en na tuurfo togra fie

Wekunnen je een jonge onderne
mer noemen. Hoe oud ben je?
"22 jaar."

Gee f een aldru ~ cadeau 
origineel en pet'soon~k!

Havenstraaf .5 - 9797 PL Thesinge
www J ingmoJlu

ge rard G;kingrna.nlJ
OSO3023813

Komt er nog meer kijken in dit
vak?
"Ja, nou en of. Je moet het licha
melijk aankunnen. Het is een nog·
al intensief beroep. En dan bedoel

Bezoek de wees i tevoo r hef Iaahte
nieuwi over .... on.shops e n expcsae s

Toen je van de lagere school
kwam, dacht je: Kom ik word ho
venier?
"Een kantoorbaan werd het in ie
der geval niet, had ikbesloten. Na
het vmbo (voortgezet middelbaar
beroepsonderwijs)wilde ik ietsmet
groen doen. Dus ik heb mijn 10
vingers geteld en bekeken. en heb
ze een groene kleur gegeven. En
groene vingers horen bij tuin en
alleswat daarmee temaken heeft.
Het werd nogal logisch de hove
niersopleiding. Na 4 jaar ben je
vakbekwaam hovenier."

Jan, we zijn hier voor een gesprek
over jouw nieuw bedrijf. Wat gaat
het worden?
"Het wordt een all-round hove
niersbedrijf. Dat betekent dus. dat
ik me ga toeleggen opallerlei voor
komende werkzaamheden. Dat wil
zeggen: van aanleg tot onder
houd. Dan moet je denken aan:
Aanleg, onderhoud, schuttingen!
pergola' s, bestrating. boomver
zorging (snoeien van de boom)
en nu ook kunstgras. Endaar kun·
nen ook moeilijke situaties bij ent
staan. Dus je hoort het: echt een
all-round bedrijf."
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Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'i! 050 • 5421615

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 • 3021796

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.

Behandelingvolgensafspraak.
Tevensverkoopvan
verzorgings artikelen

TOMMY

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmerwolde
Telefoon OSO - 5418610

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

..IRijlessen voor kinderen
en volwassenen

..I Pensionslalling

..ITevens ter dekking:
debewezenNRPS-rijpaardhengst
Romanticaendeuniek goudgele
ponyhengst (1.48m)
Roman6c Popcom v. RomantICO

Dames &Herenkapper
zonder afspraak!

.........."""'"
DlJnDA& TlllnuDAG:OI.IoS · 11AS u••

lAT1IIDAIi<-.. · 15-11U.
~~ ~

Valckestraat 1 • Ten Boer

~. Blo embin d er i j

~j~ Lupine
",.~ Hoofdweg 70 •

\.~,. 9617 AJ Harksted e •

~ • , . ::-: Tel.: 050 - 4040791 •

. ·'·9~S?ee:i""ti5eer~ inalle: p[(7e;:;:~:o:;;;:

Bij ons vindt ualles voor uwfiets ! J
Volop keuze in nieuwe en gebruikte fietsen. "-
Leverancier van o.o. Gazelle, Sparta, Rih, ~
Veeno, Sparta-IONen Loekiekinderfietsen~p"
aakvoorreparatiesvanalle merken. 0
Koopmons plein 18-9791 MA Ten 80er
0\0 301299\ -www.bo~ lwe ewie lersho p . n l twee wie Ier sop

Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Bcv ennjg er ,..eg 19

, 9797 TD "he s ir.ge

: OSO -302 173:

~ wwwanellian.nl

A Sl RID DE LEE UW
1 HEIING E. (050) 3 1470 52

A GRISHOP
divers in !(rocntcn & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• (Il/rt/tlppeI,," t&\
• schurreleieren

• vlees
• boeren zuivel
• sultules & rau wkost

• bro od
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezondvan deboerengrond

Mooie brillenglazen bestaan niet ,

mooie ogen wel.

• de n iC llw~,itc generaties glazen _ superlicht en u ltradun

Boekholt - Hensbroek
Bril len - Contactlenzen - Hoortoestell en

Winkelcentrum Lew enb orç
Kajui t 28 1 - 9733 Cv Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Verbouwing oude Peuterspeelzaal/Gymzaal in Thesinge
Plannen die zich gaandeweg zullen concretiseren
Het is al weer enige tijd geleden dat Rudy Noordenbos deoude peuterspeelzaal of de gymzaal, of hoe we het als dorp ook maar willen
noemen, overnam van de gemeente, en daarmee de impasse rond het nieuwe dorpshuis doorbrak. Het dorpshuis staat er inmiddels,
maar hoe staat het met dat karakteristieke gebouw in het midden van Thesinge en wat gaat ermee gebeuren? Tijd om Rudy eens een
paar vragen te stellen.

Valt het mee of valt het tegen?
"Het valt niet mee en het valt niet
tegen. Ik wist dat het gebouw in
een slechte staat van onderhoud
verkeerde. Elektra dient aange
pakt teworden. ermoet een nieu
we CV ketel komen, het energie
verbruik is schrikbarend, de go
ten moeten gerepareerd worden,
het houtwerk van de kozijnen is
rot. Eigenlijkwas het zoslecht als
ik verwacht had. Tegeli jkertijd
moet ik ook zeggen dat het pand
zelf erg degelijk is. De construc
tie is goed en het dak is in prima
staat. '

Wat gaan we als dorp aan de
buitenkant zien veranderen?
Eigenlijk is dat voor Rudi ook nog
niet 100% zeker. Veel hangt af
van de financiën: "Zoals gewoon
lijk. alles valt tegen als je gaat
verbouwen. Mijn eerste plan was
alles in de oude staat terug te
brengen, maar dat gaat helaas
boven mijn budget. Het zou bete
kenen dat de hele voorgevel eruit
moet. Inmiddels heb ik mijn aan-

dacht eerst verlegd naar de bin
nenkant. zodat ik er eindelijk kan
gaan werken. Er komt een nieuwe
trap en op zolder worden twee
kantoren afgetimmerd voor mij
zelf en Hans van den Brand. Be
neden is een zaal gepland die als
cursusruimte gebruikt kan wor
den, zodat ik samen met Hans
communicatiecursussen kan ge
ven: schrijven, vormgeving, foto
bewerking etc.. Daarnaast komt
er beneden nog een keuken an
nex vergaderzaal annex kantine."
Als het budget het toelaat gaat
Rudy daarna verder met de bui
tenkant. Geen totale restauratie,
maar een tussenweg. De hoge
smalle ramen, drie aan elke kant
van deingang, komen waarschijn
lijkterug, samen metnieuwe'oude'
voordeuren . Het groene beton
nen uitbouwtje waar de voordeu
ren in zitten, wordt in dekleur van
het gebouw geschilderd om het
minder op te laten vallen.

Als tekstschrijver en vormgever
vormen Rudy en Hans samen

Sensiq Communicatie, een bureau
met klantenals de Belastingdienst,
NOM, Waterschappen en Versla
vingszorg Noord Nederland. Het
geven van cursussen aan noor
delijke bedrijven en overheidsor
ganisaties zou daar mooi op aan
sluiten. Rudy ziet daar mogelijk
heden voor omdat de meeste van
dit soort cursussen nu alleen in
Utrecht of Amsterdam gegeven
worden. "Ik ga eerst uitzoeken of
ervoldoendevraag is. Als dat zo is
ga ikvan start en wil ikook andere
Thesingers die zich met commu
nicatie bezighouden (en dat zijn
er meer dan een paar!) uitnodi
gen omcursussen te geven." Aan
wonenden kunnen echter gerust
zijn, want het zu llen cursussen
worden voor kleine groepen van 8
-1 0 personen. dus het parkeren
gaat geen problemen geven.

Tot slot benadrukt Rudy: "Niets of
weinig staat al 100%vast! Deruim
te in het pand kan op allerlei ma
nieren gebruikt worden en ik ont
dek nog steeds nieuwe mogelijk-

heden." We zullen dus als dorp
nog even geduld moeten hebben
voordat we precies weten hoe het
er allemaal uit gaat zien en wat er
gaat gebeuren.

We wensen Rudy veel succes.

Henk Busscher

Winy praat met nieuwe dorpsbewoners uit Garmerwolde
Ruim een jaar geleden stofte de G &T redactie een plan af dat al jaren in de kast gelegen had en slechts bij vlagen werd gebruikt:
de introductie van nieuwe dorpsbewoners via de G & T. Henk, onze fotograaf, bezocht enkele nieuwelingen en schoot wat plaatjes,
maar door omstandigheden lieten de schrijfsels op zich wachten..... en wachten..... totdat de nieuwe mensen eigenlijk niet nieuw meer
genoemd konden worden. Maar een nieuw jaar biedt nieuwe kansen en we gaan het daarom toch weer proberen, want het idee is goed.
Henk Vliem zocht en vond iemand bereid om de verhaaltjes te schrijven in de persoon van Winy Remerie.

Wie is Winy?
Bij de oudere inwoners van Gar
merwolde ben ik vooral bekend
van de maandelijkse koffiemorgen.
Van september Um april runnen
Rika Boer, Hillie Ramaker en ik l x
per maand de Koffiemorgenciub,
eenbijna vastegroep mensen (waar
nieuwelingen met open armen ont
vangen worden) die met elkaar
zorgen voor een gezellig samen
zijn met een lach en soms een
traan. Verder kunt u mij kennen
van onze 'nationale' trots: het Ge
mengd MannenKoor Garmerwol-

de. AI bijna 14 jaar heb ik daarvan
het secretariaat inbeheer. Met veel
plezier zing ik maandelijks bij ons
enthousiaste koor. Af en toe mo
gen we onze zangkunsten ten ge
hore brengen, zoals bv. vorig jaar
tijdens een feestelijk optreden met
Wia Buze, of als muzikale bijdrage
aan de kerstnachtdienst.
En dan is er nog een klein herken
ningspuntje in de vorm van ons
hondje, een dwergteckeltje. Ruim
14 jaar struinen zij en ik de wegen
en paden in en om Garmerwolde
af. In haar jonge jaren deed ik met

haar de hondencursusoefeningen
op het schoolplein. maar inmiddels
isze een bejaard en dement hond
jegeworden dat geen pleziermeer
heeft in lange wandelingen, de
Stadsweg is haar ver genoeg!
Bijna26 jaarwonen Henken ikaan
de Lageweg in Garmerwolde in
eenkleinhuisje met een grote tuin.
Bij 'schier weer' kun je me inonze
tuin aantreffen. wroetend in de
aarde of heerlijk genietend van al
dat prachtigegroen om ons heen...

Winy Remerie

StDDmflu,tt~,
Aangeboden : "~"
Mooi metalen bureau met lades
€ 25. 3 kleding kasten wit € 25.
Tel 3021 856
Ik ben op zoek naar:
• Mensen die in het bezit zijn van
een witte beker met groene belet
tering. Tekst: Ter herinnering aan
den l ste noveber 1912.
• En debetekenis van deze tekst.
Waaraan wordt herinnerd op 1
november 191 2. Reacties graag
naar Marion Vuijst, Havenstraat
2. Tel: 3023723. Alvast bedankt'



2008: Het jaar van het religieus erfgoed
Ongetwijfeld zal er ook het één en ander in onze dorpen georganiseerd worden, vanwege bovenstaand thema. Maar ik wilde even stil
staan bij wat ons hedentendage nog bindt met het religieus erfgoed. Het religieus erfgoed in onze beide dorpen levert een belangrijke
bijdrage aan- voor sommigen onder ons· een grijs verleden. Maar toch... We hebben de middeleeuwse kerken, de orgels, maar ook
gebouwen uit nog niet zolang vervlogen tijden.

Garmerwolde
De kerk met losstaande toren is
een beeldbepalend geheel. Vooral
bij winterdag als de bloei uit de
bomen is. zijn beide van heinde en
verre te zien. Vooral als de zon
schijnt, of bij zonsondergang geeft
dat een bijzonder fraaie aanblik.
De van oorsprong Rooms Katho
lieke kerk - sinds de Reformatie
behorende tot de Protestantse ge
meente - is een juweel van religie
uitde Middeleeuwen. Gelukkig kun
nen we anno 2008 over kerk en
toren veel verhalen.
Rond 1830 was de situatie van
beiden zo slecht, dat tot afbraak
werd besloten. De toren werd her
steld, maar de kerk bleef proble
men opleveren. Er was een plan
om de hele kerk af te breken en
een nieuwe te bouwen. ArchitectJ.
Maris (o.a, ontwerper van de kerk
van Farmsum) was de bedenker
vandit plan. Door geldgebrek werd
dit plan (gelukkig) niet uitgevoerd.
In overleg met de Commissaris
van de Koning (1859) werd beslo
ten een deel van het schip af te
breken.
In de kerkbevinden zichschilderin
gen uit 1500. In de voor-Reforma
torische tijd werden schilderingen
in de kerk aangebracht, voor de
vele leken,dienietkonden lezenof
schrijven. Door middel van deze
afbeeldingen konden deze begrij
pen wat het (Bijbel)verhaal bete
kende, Het prachtige Van Oecke
Ien orgel is gerestaureerd, en haar
klankenvullen de kerk. Inde begin
jaren van de Reformatie werd het
orgel niet bespeeld. Dat gebeurde
niet alleen in Garmerwolde, maar
ookin veleandere kerken, die met
de Reformatie meegingen. De Cal
vinisten vonden een orgel Rooms

aandoen, ze noemden het 'De flui
tenkast vande duivel'.Vandaar dat
de gemeentezang werd ingezet en
begeleid door een voorzanger.
Meestal was dat de schoolmees
ter. die tevens als koster fungeer·
de. Na afloop van de dienst mocht
het orgel wel worden bespeeld.
(Zo'n voorzanger vinden we heden
alleen nog inde Joodse gemeente.
Verder gebruikt deze gemeente
geen enkel muziekinstrument tij
densdedienst. Behalveop de dag
vanhetJoods Nieuwjaar,dan blaast
men op de sjofar (ramshoorn)).

In en rondom de kerk liggen graf
zerken van o.a. de borgheren en
predikanten. Een wel heel bijzon
dere grafsteen komt in de kerk
voor, nl. dievan ds. Sebastiani. Hij
werd 95 jaar oud (voor zijn tijd een
enorm hoge leeftijd), en overleef·
de zes vrouwen. Een schitterend
gedicht siert zijn grafsteen:
'Wat is werelds vals bedrijf,
lek bracht t aen 16 wijf,
en meende 't waer gewonnen.
Nu ben ick kout en stijf,
Hieronder legt mijn lijf,
Als van de doodt vers/onne.'

De preekstoel is uit 1740. De drui
ventros onderaan symboliseert de
vruchtbaarheid van het Woord. Het
avondmaalszilver is uit 1838. Ds.
P. Mees, predikant van 1824 tot
1847, schonk de kerk het.

Thesinge - Kloosterkerk
De Kloosterkerk (genoemd naar
de Heilige Felicitas) in dit dorp, is
vergelekenbij de machtige kerk en
toren van Garmerwolde, een een
voudig gebouw. Toch heeft het
religieus erfgoed . vooral uit de
R.K. periode - ons heel wat te

vertellen. In de Universiteits Biblio
theek Groningen bevindt zich één
van de pronkstukken van ons reli
gieus erfgoed, nl. het getijdenige
bedenboek van Stine Dutmers
(1527). De non uit het voormalig
klooster heeft het geschreven en
ingetekend. Helaas liggen deze
boeken achter slot en grendel. We
kunnen niet even bladeren. Ook
het deksel van de sarcofaag
(doodskist) van de kapel te Steer
wolde (viel onder het toezicht van
het klooster van Thesinge) is niet
te bezichtigen. De kerk bezit een
kanselbijbel uit 1665. Deze bijbel is
in 1665 'gedruckt by Jacob Braat
tot Dordrecht. in de Werckende
Hoop'. Verder komen in de kerk
ook grafstenen voor, van voor
aanstaande Thesingers. Het orgel
(1873) - dat helaas nog zelden
wordt bespeeld - is een vervanger
van een eerdere orgel. In 1664
vermeldt pater Franciscus MijIe
man: 'lek heb aldaer over 23 jaren,
noch het olde Orgel gesien'. In de
loop vande 17eof 18e eeuwis het
orgel verdwenen. R. Meijer (o.a.
meubelmaker te Veendam), heeft
in 1873 een nieuw orgel voor de
kerk gebouwd, Veelal hadden or
gelbouwers - ominhun onderhoud
te voorzien - twee beroepen.

Thesinge - kerk Kerkstraat
Alhoewel dit gebouw uit 1876
stamt. heeft het toch iets met ons
religieus erfgoed te maken. Ook
deze kerk bezit een orgel (1920)
dat gebouwd is door een 'orgel
bouwer'. Marten Eertman was
behalve orgelbouwer ook herber
gier in Noordwolde (Gr.) . Eertman
was ook een vakman op het ge
bied van het bouwen van harmo
niums. Zo'n harmonium hoorde

vroeger thuis in ieder Gerefor
meerd muzikaalgezin. Het orgel in
deze kerk was het laatste wat hij
bouwde.
Het opvallende indekerk is,dat de
kerkenraadsbanken een overkap·
ping hebben. Deze overkapping
kwam ook voor in de Kloosterkerk,
voor de restauratie. Met dit verschil
dat indekerk aande Kerkstraat het
domineesgezin een speciale bank
had. Terwijl dit in de Kloosterkerk
niet het geval was. Hadden de
Gereformeerde broeders tijdens de
Afscheiding van 1834, toch enigs
zins heimwee naardiemooieoude
kerk en wilden ze toch nog iets
gelijkends hebben?

Religieus of niet-reliqieus: onze
twee mooie dorpen hebben nog
een schat aan erfgoed. Laten we
dat - nietalleen dit jaar, maarvoor
altijd - koesteren.

Jakobvan derWoude

De staande grafsteen in de kerk
van Garmerwolde.
(Foto: Henk Remerie)
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Wel en wee van de huisartsenpraktijk in Garmerwolde
In september 2007 komen vol goede moed de huisartsen L. van Beukerin~ en.~. R~zelman in Garmerwol~e om de huisartsenprakIijk
van dr. Friezema over te nemen. De inwoners van Garmerwolde en omgeving zlln bliJdat er weer een arts IS, dat komt de leefbaarheid
erg ten goede. Tegelijkertijd wordt er in de omgeving ook rondgekeken naar een dependance en gevonden: het voormalige Groene
Kruisgebouw in Middelbert.

Open Huis Trefpunt
Het open huis van het Trefpunt was op zaterdagmiddag 9 februari een gezellige in- en uitloop. Het
was een van de eerste zaterdagen in lange lijd dat het vriendelijk weer was en nadat een ieder de
tuin weer een beetje op orde gemaakt had was het zo op het einde van de middag het juiste moment
voor een kopje koffie of een drankje in het Trefpunt. Kinderen en volwassenen maakten op deze
fantastische zaterdagmiddag voor het eerst dankbaar gebruik van het zanterras!

Het huis na t2 januari; gevolg van een schoorsteenbrand. (Foto: Henk
Remerie)

Henk Busscher

Naar huis teruglopend trof ik in
derdaad die zeldzame Thesinger
aan. "Kom je van het Trefpunt
Henk, is het mooi geworden?"
"Wal", riep ik uit, "ben je er dan
nog niet geweest?" "Nee, jong, ik
ben der nog nait west!" Ze beston
den dus, Thesingers die nog niet
eerder in het nieuwe Trefpunt
geweest waren !

Het huis zal van buiten in oorspronkelijke staat herstelt worden en zal
zijn mooie uitstraling terugkrijgen. (Foto: Henk Remerie)

..,,""'-

een middag om het Trefpunt en
de techniek achter ons fraaie
dorpshuis eens wat beter te bekij
ken. Ik kon me echter niet aan de
indruk ontrekken dat de meeste
mensen alleen maar geïnteres·
seerd waren in een drankje en
een praatje. Precies dat waar een
dorpshuisvoor bedoeld is.Entrou
wens, zou je denken dat er ook
nog maar 1Thesinger te vinden is
in ons dorp, die nog niet binnen
geweest was en alles nog niet
uitgebreid bekeken had?

DeltavdMolen

De activiteitencommissie van het
Trefpunt presenteerde zich met
een diavoorstelling en Hans van
den Berg benadrukte in een korte
toespraak als woordvoerder van
de commissie dat er weliswaar
een activiteitencommissie bestaat,
maar dat we met elkaar invulling
moeten geven aan een zinvol ge·
bruik van het nieuwe Trefpunt. Hij
riepdaarom iedereenoptoch voor
al het enquêteformulier in te leve
ren.
De middag was aangekondigd als

Hoe gaat het verder met het huis?
Het dak moet in zijn geheel ver
vangen worden en de muren en
plafonds hebben zoveel water
schade opgelopen dat alles strip
pen de enige oplossing is. Het is
de bedoeling om de oorspronke
lijke plannen alsnog uit te voeren.
Het huis blijft van buiten in oor
spronkelijke staat en zal dus zijn
mooie uitstraling behouden ; ook
van binnen wordt het in zijn vroe
gere glorie hersteld..

Rest nog de vraag waar dr. van
Beukering nu woont. Gelukkig voor
hemwas zijn oude huisindeHun
ze nog niet verkocht en is hij daar
weer ingetrokken. De meeste per
soonlijke spullen, zoals foto's en
dergelijke, lagen daar ook nog.
Dat is gelukkig bewaard geble
ven. De verkoop is voorlopig ge
annuleerd.

dagen na de brand verscheen er
een vrachtauto in het dorp met de
containers. Dezewerden geplaatst
en ingericht. De wc werd aange
sloten op de riolering, de compu
ters op het netwerk en na een
aantal dagen hard werken kon er
weer gedraaid worden in Garrner
wolde.

Doch op 12 januari jl. vielen deze
plannen letterlijk inhet (blus)water.
Een schoorsteenbrand zorgde
voor veel consternatie. Toen later
een grotere brand uitbrak in de
voorste slaapkamer cq op zolder
leek het erop dat het einde ve
haal zou zijn. Or. van Beukering
had uitgerekend die nacht beslo
ten om beneden te gaan slapen.
Een voorbijganger ontdekte de
brand en heeft dr. van Beukering
wakker gemaakt en uit huis ge
haaid. Anders was het waarschijn
lijk veel slechter afgelopen.
Maarnietsisgelukkigminderwaar.
Na een heftige nacht die bij veel
mensen in het geheugen staat
gegrift, ging men devolgende dag
voortvarend aan de slag. Aller·
eerst werd er balans opgemaakt.
Hoe was het met de medische
archieven? De meest recente
waren net de donderdag ervoor
op een centrale computer in
Amersfoort gezet. Daar was niets
van verdwenen. Het papieren ar
chief van de laatste 10 jaar stond
beneden indegang en is 's nachts
nognaar een droogkamer gegaan.
Dezewas dusookgered. Het oude
papieren archief stond op zolder
en is verloren gegaan.
De eerste zorg was om praktijk
ruimte te vinden. Gelukkig was de
locatie in Middelbert bijna klaar.
Na één dag hard werken (de zon
dag) was alles operabel, ook de
computers, en konden de patiën
ten zonder onderbreking weer te
recht bij de huisarts.

Aan beide gebouwen wordt hard
gewerkt om het op te knappen.
Middelbert wordt geschikt ge
maakt om er praktijk te kunnen
uitoefenen en het huis in Garmer
walde. dat eigendom is van dr.
Van Beukering, gaat helemaal op
de schop. Het is namelijk de be
doeling om wacht- en spreekka
mer te vergroten, de assistentes
een nieuwe en grotere werkruim
te te geven en het woonhuis terug
te brengen in originele staat. Een
hele klus. waarvoor jaren waren
uitgetrokken.

Ondertussen werd de tuin achter
het huis aan de Dorpsweg tijdelijk
verhard om daar drie containers
neer te kunnen zetten. Veertien
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Zaterdag 12 januari ben ik dan eindelijk vertrokken naar Midden-Amerika. Het werd ook wel een keer
tijd. Ik was al ongeveer een half jaar bezig met de voorbereidingen. Op Schiphol kwamen gelijk al
de eerste problemen. Ons ticket was niet goed, omdat wij op een zogenaamd toeristenvisum in
Costa Rica en Nicaragua zouden verblijven. Na een 'fake'ticket te hebben aangeschaft, die we dus
niet gaan gebruiken, konden we alsnog instappen.

Tirn van de Belt in Nicaragua
Eerste maand zit er alweer op

Het vliegtuig had op Schiphol al
ruim 4 uur vertraging en met een
extra tussenstop in Bangor (VS)
kwamen we uiteindelijk om 04.00
uur 's nachtsaan inSanJosé (Cos
ta Rica),waar 21.1 5 uur debedoe
ling was. Op het vliegveld werden
we opgevangen door twee men
sen die werken voor de stichting
ISOPinCosta Rica. Hiernawerden
we één voor één afgezet bij ons
gastgezin. Onderweg naar het eer
ste gastgezin bleken we te zijn
achtervolgt door twee bendes,
maar hier wisten wij gelukkig niks
van. Tegen 05.30 uur kwam ik
eindel ijk aan bij mijngastgezin. Het
was best even wennen, want toen
kwam het helemaal aan op mijn
Spaans en dat bleek nog niet zo
goed te zijn. Met handen en voeten
heb ik mij de eerste dagen door
kunnen worstelen.

Vanaf de eerste maandag hadden
we gelijk elke dag Spaanse les en
dat heeft heel erg geholpen. In het
Spaans kan ik mij nu goed redden
en het zal de komende maanden
alleen nog maar beter worden .
Spaanse leswas elke ochtend, van
08.00 uur tot 11 .00 uur. Hierna was
er iets geregeld voor de middag, of
we waren vrij. Bijna elke middag
deden we wel iets. De stad verken
nen, iets bezoeken, internetten,
kaarten of een voorlichting. Het
leven de eerste twee week in San
José was erg anders dan in Neder
land en zeker dan inThesinge. San
José is een erg grote stad met
gedeeltes waar je als toerist beter
niet kan komen. Verder staat ie
dereentussen half6en half 7op en
het leven begint al tussen 7 en 8
uur. Om 6 uur 's avonds is het
donker en dan kun je beter niet
meer al leen over straat gaan. Er
zijn veel jongeren en bendes die je
willen beroven. Ons werd dus ge
adviseerd omaltijd met z'n tweeën
ergens heentegaan alsjeecht van
huis moest. Verder gaat iedereen
tegen een uur of9al slapen,omdat
het de volgende dag weer vroeg
dag is.
In de twee weekenden die we met
z'n allen in San José waren, heb-

ben we veel dingen gedaan en
bezocht. Van een welkomstfeest
je, eenweekendjestrandtot zwem
men in een riviertje in de 'middle of
nowhere' en een mislukte rit naar
een vulkaan, omdat ons busje stuk
ging.

Nicaragua
Na deze twee weken ben ik op
maandag 28 januari vertrokken
naar Nicaragua. Waar Costa Rica
een land is dat - zeker in San José,
waar ik verbleef - al behoorlijk ont
wikkeld is, kun je dat van Nicara
gua nog nietzeggen. InCosta Rica
had mijn gastgezin een tv met ka
bel tv, computer, magnetron en
een luxe huis. Toen ik de eerste
middag naar mijn gastgezin in Ni
caragua reed, wist ik niet wat mij
overkwam. Nergens asfalt; gewoon
zand, keien en kuilen. De huizen
zijn hier van hout. Verder is het
normaal dat af en toe de stroom
uitvalt en heb je niet de hele dag
water. Er lopen dieren door de
keuken (niet alleen honden, maar
ook kippen en varkens). Verder is
het qua hygiëne ook niet echtbest.
Er is geen warm water, dusje moet
je wassen met koud water. Een
echte douche is er niet. AI deze
dingen hebben ervoor gezorgd dat
ik mij de eerste dagen echt in een
cultuu rshock bevond.
Wat mij erdoorheen heeft gesleept
zijn de mensen hier. Ik zit in een
gastgezin met drie kinderen. Ik ben
heel hartelijk ontvangen en de
mensen doen er alles aan om mij
op mijn gemak te laten voelen. En
dat lukt ze heel goed, want ik ben
hier nu ruimtwee week en voel me
prima op mijn gemak. Het is een
heel ander leven, maar wel een
heel lekker leven. Waar in Neder
land alles op tijd staat, doe je hier
gewoon wat de dag brengt. Lukt
iets vandaag niet, dan komt het
morgen wel. Je moet ook niet over
al de slechte dingen zien, maar
vooral genieten van de mooie din
gen. En die zijn er genoeg. De
mensen zijn erg aardig en de na
tuur is prachtig. Verder kun je kin
deren gigantisch blij maken door
met ze te spelen. Ondanks de din-

gen die zij niet hebben, zijn ze
allemaal erg gelukkig.
Het echte werk gaat onderhand
ook beginnen en daarvoor ben ik
toch hier. Het eerste probleem dat
zich hierbij voordoet is dat ertotaal
geen materialen blijken te zijn om
iets mee te kunnen organiseren.
Hans en ik zullen dus snel materi
alen moetengaan aanschaffen met
de mensen hier. Ondanks dat het
hier gigantisch anders is, geniet ik
met volle teugen.

Iedereen kan mij ook volgen via
timvandebelt.waarbenjij.nu Hierop
staan verhalen van mij; en ook
foto's van het leven hier in Nicara
gua en mijn tijd in Costa Rica.

Tim van de Belt

StDDmflu Ltj~)
Vermist sinds November:
Een spade met nog een beetje
lichtgroene verf op het blad. Tij
dens werkzaamheden aan de
voortuin in de L. vld Veenstraat
verdwenen. Heeft iemand hem
gevonden? Telefoon ; 5425107.
Aangeboden:
Een gebruikt konijnenhok. Een
beetje onderhoud is nodig.
Prijs € 5,-. Telefoon: 06-47770324
Te koop:
Origineel metalen Gispen bureau
met twee ladenkasten; gebruikt;
hoeft alleen maar in elkaar gezet;
€ 25; telefoon 3022001 .
Gezocht:
Fotografe zoekt atelier c.q. op
slagruimte in omgeving Garmer
walde I Thesinge I Ten Boer. Te
lefoon: 06· 18296219.
Te huur aangeboden:
Kantoorruimte in Garmerwolde,
bestaande uit entree met toilet en
pantry, kantoor (4,5 x 4,5 m) met
twee grote inloopkasten. Inlichtin·
gen: 06·54714107.
Te koop gevraagd:
Handgrasmaaimachine in goede
conditie. M.G . Vermue tel:
5251272

Wist-u-dat ...
• we in de vorige G&T vermeld·
den dat de Agrishop een prijs ge
wonnen had?
• er echter niet bij stond welke
prijs dit is?
• maar unatuurlijk alwel weet dat
ditde"Deurpakker van het jaar" in
de categorie Bedrijven is?
• de redactie van de G&T de
"deurpakker" Simon Spanninga
hiermee wil feliciteren?
• de ROOTS 66 op zaterdag 8
maart in het buurtcentrum van
Ruischerbrug speelt?
• het om 20.00 uur begint?
• Hetty Boogholt uit Garmerwol
de schilderijen exposeert in het
Gemeentehuis van Ten Boer?
• Hetty voornamelijk landschap
pen en natuurlijke vormen schil
dert?
• de liefde voor het Noordelijk
landschap is de bron van waaruit
zij werkt.?
• de expositie nog tlm 12 juni te
zien is?
• de Til uit Thesinge weer mee
gedaan heeft aan de provinciale
sch00 Ischaakkampioenschap
pen?
• Michiel Ritsema, Marleen Rit
sema, Dylan Luders, Danny de
Glee, Rogier Elgin, Peter vd Veen
en Robbin en Anniek Sewüsler
voor de Til uitkwamen?
• ze tweede geworden zijn en
zich geplaatst hebben voor de fi
nale van het kampioenschap van
Groningen op zaterdag 8 maart?
• Robbin uitgeroepen werd tot de
beste schaker 2007/2008 van de
basisscholen van de gemeente
Bedum endegemeenteTenBoer?
• hij een mooie beker met in
scriptie mee naar huis mocht ne
men?

Prunusstraat SI
wijk: Selwerd

Telefoon (050) 5736989
Marlen Ossentjuk
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Foto van de maand
Brijven! &Brijwicht. (Foto: Myla Uitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind·redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde -050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05_749
Abonnementsgeld € 14,00p.j.
Bijautomatische incasso € 11,00p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleverenvia:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 ol G.N. Schut
terlaan 16; uiterlijk dinsdag 18
maart vóór 18.00 uur,

Zondag 2 maart
10.00 uur in Thesinge - ds. Diemer uit Bedum
Zondag 9 maart
10.00 uur in Thesinge - dhr. Dijkstra uit Gasselternijveenschemond
Woensdag 12 Maart - Biddag voor Gewas en Arbeid
19.30 uur in Thesinge - ds. v Vliet uit Veendam
Zondag 16 maart - Palmzondag
10.00 uur in Garmerwolde - ds. Volbeda uit Groningen
Donderdag 20 maart - Witte Donderdag - Viering Heilig Avondmaal
19.30 uur in Thesinge • ds. Baas uit Groningen
Vrijdag 21 maart - Goede Vrijdag
19.30 uur in Garmerwolde - ds. Volbeda uit Groningen
Zondag 23 maart - Paaszondag
11.00 uur in Thesinge . 10.00 uur koffiedrinken - ds. Diemer uit Bedum
Zondag 30 maart
9.30 uur in Thesinge - mevr. Meijhuizen uit Kantens

Agenda
zaterdag 1 maart
Jopje Thesinge; van 16-1 9 uur:
Jopje is open.
Zondag 2 maart
Metaalatelier Bovenrijgerweg 19
Thesinge; van 13.00 - 17.00 uur:
Open Atelier Herbert Koekkoek:
metaalkunst in en rondom monu
mentale boerderij .
Zondag 9 maart
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur:
132e OSA-concert. (extra con
cert !). BACH! BACH! BACH! Kla
vecimbelpartita's en orgelwerken
van J. S. Bach, uitgevoerd door
Gerard van Reenen op klavecim
bel (Dulcken) en het Thesingse
Roeit Meijerorgel. Entree € 3,50
(CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 12
jaar gratis.
Woensdag 12 maart
Buurhoes. Ten Boer; 20.00 uur:
Gezamenlijke avond van de NBvP
afdelingen Garmerwolde, Ten
Boer en Ten Post. De musical
groep van het Rode Kruis uit Ap
pingedam verrast ons op een
nieuw programma
Vrijdag 14 maart
• Cafe Molenzicht Thesinge;
20.00 uur: Jaarvergadering Dorps
belangen Thesinge
• Buurhoes, Ten Boer; 14.30 uur:
Bingo voor 50+, georganiseerd
door deANBO afd. Gemeente Ten
Boer
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• Garmerwolde; tussen 18.00 en
20.00 uur: Ophalen oud papier
Zondag 16 maart
Kloosterkerk Thesinge, 15.00 uur:
133 e OSA-concert. Étoile azur
(Liesbeth Völkel, zang; Michiel
Megens, gitaar/arrangementen;
Mimouna Lefdou. percussiet
zang), m.m.v. Kees Valkenburg.
draailier: "Sefardische romanza's"
Joodse muziek uit middeleeuws
Spanje. Entree € 3.50 (CJPt65+
€ 2.50), kinderen tot 12 jaar gra
tis;
Dinsdag 18 maart
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 13.30 uur: noten schieten voor
50+, georganiseerd door de Vrou
wenraad Garmerwolde. Voor zo
wel dames als heren; gezelligheid
staat voorop.
Woensdag 19 maart 2008
Thuiszorggebouw Bedum De Vlijt
6 9.30 - 11.30 uur Thuiszorg Gro
ningenorganiseert de cursus "Ge
zond leven met Diabetes". Een
cursus bestaande uit 4 bijeenkom
sten van 2 uur voor mensen met
diabetes mellitus type 2 en hun
partners.
Graag wel even aanmelden, dit
kan tot één week voor aanvang
van de cursus. Voor meer infor
matie en aanmelding kunt u tij
dens kantooruren bellen naar het
cursusbureau van Thuiszorg Gro
ningen via 0900-8615 (lokaal ta
riet), Aanmelden kan ook via
www.thuiszorggroningen.nl.

Paasmaandag 24 maart
Trefpunt Thesinge: van 13.30 tot
18.00 uur: "Notenschieten en Ei·
erzoeken" georganiseerd wordt
voor jong en oud. Dus Thesin
gers, geen Meubelboulevards
bezoeken!
Donderdag 27 maart
Kerkhörn. Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Zowel man
nen als vrouwen zijn van harte
welkom.
Vrijdag 28 maart
De Leeuw, Garmerwolde; 14.00
uur: Algemene Ledenvergadering
ANBO afd. Gemeente Ten Boer

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge

Zaterdag 29 maart
Thesinge; vanaf 9.00 uur: Opha
len oud papier
Maandag 31 maart
Dorpshuis "De Leeuw' te Garmer
wolde; 20.00 uur: Voorjaarsver
gadering vandeVereniging Dorps
belangen Garmerwolde. Naast de
reguliere onderwerpen zal na de
pauze uitgebreid aandacht wor·
den besteed aan de POP-pilot
waarvan Garmerwolde deel ult
maakt. De zaal isopen vanaf 19.30
uur


