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Vrienden van de fiets en de benenwagen
De grote vakantie staat in Garmerwolde, Thesinge en omstreken alweer voordedeur! Om alvast een beetje in vakantiesferen te komen
ging de G&T-redactie op zoek naar onverwachte bestemmingen in onze directe omgeving. Waarom zou je het ver zoeken als het
dichtbij ook al zo mooi is? Er blijken zelfs overnachtingsmogelijkheden om de hoek te liggen! Om de gastvrijheid in Thesinge eens
onder de loep te nemen, sprong de redactie op de fiets en toog naar de G.N. Schutterlaan waar een paar Thesinger 'Vrienden op de
fiets' wonen : Geerle van derVeen en Willeke Huistra. Als je er een nachtje (en een dagje) tussenuit wilt, een fiets of benenwagen hebt
en ook nog eens wilt genieten van prachtige vergezichten over het Groninger landschap, dan kun je dáár terecht voor een
overnachting. Compleet met ontbijt in een knus huisje of in je eigen tentje op de kleinste en knuste camping van hééél Grunnen.

Warm onthaal
Met zoonlief en de G&T-huisfoto
grafe gaat het op de fiets de Ka
pelstraat uit, bruggetje over, de
Dijk af, de Schutterlaan in ... al
snel beëindigen we onze tocht op
nummer 35. Nauwelijks hebben
we ons stalen ros geparkeerd of
daar komen Willeke en Geerle al
aangelopen: Koffie? Thee? Ap
pelsap? lee Tea? Mergpijpje er
bij? Aardbeien? Nou, .... heerlijk!
Maar zo nieuwsgierig als we zijn,
belanden we - voordat we nog
maar één slok hebben gehad - in
het beschut gelegen zwart çeteer
de huisje, achter indezonoverqo
ten tuin. Op de deur staat in vrolii
ke letters 'Welkom '; dat hebben
we gemerkt! Eenmaal binnen
staan we in een knus vertrekje,
waar direct de prachtige bedstee
opvalt. Vakkundig door Geerle
getimmerd van hergebruikt hout,
compleet met deurtjes. Door de
geopende deurtjes kun je zo van
uit je bed over het land kijken.
Buiten van de zon en de weids
heid genieten kan ook. Via de
openslaande deuren zit je zo op je
eigen terrasje, met vrij uitzicht op
de watermolen aan het Abbemaar,
de in de wind wuivende rietkragen
en in de verte Garmerwolde.

Kleinste camping van
het noorden
We vervolgen onze route via een
bruggetje over de pas gegraven
vijver. De vijver zit al vol met diver
se kikkersoorten en vele visjes.

Overnachten in een knus huisje; via de openslaande deuren zit je zo
opje eigen terrasje, ........ (Foto: Myla Uitham)

De kinderen zijn geregeld in de visstand op te nemen, of om via
vijver te vinden om met een net de een glijbaan van zeeklei tussen

de waterplanten te eindigen. Gen
tre Parcs is er niks bij!
Helemaal achter in de tuin komen
we bij waarschijnlijk het kleinste
kampeerterrein van heel Grunnen,
een in het groen verscholen trek
kersve ldje voor één tent. Weer
met eersterangsuitzicht op de orn
geving. Net alsbij een echte 'paaI
camping' vind je stromend water
buiten op een boomstammetje.
Verder kan de vermoeide fietser
of wandelaar gebruik maken van
de douche binnen, maar voor de
ultieme buiten-ervaring kun je te
recht onder de (koude) openlucht
douche. Zo kun je al boenend en
schrobbend genieten van de
mooie omgeving (en andersom)!

De metamorfose van tuin en huis
We lopen door de tuin terug naar
onze klaarstaande koffie met lek
kernijen. We verbazen ons over
de volledige metamorfose die de
tuin in korte tijd heeft ondergaan;
van grasland naar een tuin met
weelderige borders en hagen.
Ongelofelijk hoe snel Geerle en
Wi lleke dit voor elkaar hebben
gekregen!
Nog maar zo'n anderhalf jaar ge
leden verhuisden ze met hun kin
deren Peter en Nanda Devi van
de Luddestraat naar hun huidige
stekje aan de Schutterlaan. Met
de vrije ligging en de grote lap
grond ging een grote wens in ver
vulling, maar de kleinere omvang
van het nieuwe huis(je) was even
wennen. Gelukkig boden debouw-



.......met vrij uitzicht op de watermolen aan het Abbemaar, deindewind
wuivende rietkragen en in de verte Garmerwolde. (Foto: Myla Uitham)

Fietstocht Thesinge

(Foto: Myla Uitham)

Jori Noordenbos (12 jaar)

Er deden 33 mensen aan deze
fietstocht mee. waaronder maar 3
kinderen waarvan ik er één was.
Ik vind het best raar dat er zo
weinig kinderen meedoen, want
30 km is makkelijk te doen en het
is heel gezellig. Ik doe volgend
jaar in ieder geval wel weer mee,
en ik hoop dat erdan meer kinde
ren bij zijn.

In totaal was de route ongeveer
30 km lang. Je mag zelf weten
hoelang je er over doet, want ie
dereen fietst in zijn eigen tempo.
We hadden er mooi weer bij. maar l

soms was dewind wel wat koud.

Wandelvierdaagse
Genietend van het mooie weer ging de wandelvierdaagse weer van
start in Ten Boer. Dit jaar hebben niet alleen schoolkinderen uit
Thesinge en Garmerwolde mee gedaan met veel actieve ouders, maar
ook weer leden van de ANBO uit Garmerwolde,
Dat niet meer alles zonder slag of stoot gaat. liet één van de ANBO
leden wel zien; op de laatste wandeldag even bij deEHBO een pleister
halen voor een blaar.
Een grote groep kinderen liepen dit jaar mee op zowel de5 als de 10
km.

We fietsten eerst via deStadsweg
naar Ten Boer. Van daaruit gin
gen we over het oude klapbrugje
naar Lellens en daarna door naar
Middelstum. In de buurt van
Fraamklap kwamen we langs
koekjesfabriek Vast Banket, waar
het heerlijk rook. Vlakbij Mid·
delstum was de controlepost in
café Tuitman. Daar kregen we
van Roelie een handtekening op
onze route en een drankje of een
ijsje. De meeste mensen bleven
daar een hele tijd gezellig kletsen,
Na deze pauze vervolgden we
onze weg via Sint Annen weer
terug naar Thesinge. Na afloop
dronk bijna iedereen nog een
drankje in café Molenzichl.

Vrijdag 30 mei was weer de jaarlijkse fietstocht van Thesinge.
Volgens Roelie Dijkema was het al voorde 2ge keer, maar datwist
ze niet helemaal zeker. Roelie had samen met Roell Jansen weer
een prachtige route voor ons uitgestippeld, langs allerlei mooie
paadjes en oude boerderijen.

Na alle verhalen breekt detijd van
vertrek weer aan ..., maar eerst
mag Jurn nog even door eendeur
tje inhet kippenhok kijken. Ja! Een
ei! En zorijden we - na een gezel
lig bezoek - als tevreden Vrienden
op de Fiets de Schutterlaan ver
der uit en gaat het via de Klunder
naar huis, waar het ei direct in de
koekenpan verdwijnt en smakelijk
wordt verorberd. Binnenkort boe
ken we onze vakantie aan de
Schutterlaan!

Ernst Lofvers

pende Jacobspad (een pelqrirns
route van Uithuizen naar Santia
go de Compostela in Spanje) te
volgen. De route kun je herken
nen aan de Jacobsschelp, een
teken waaraan de vroegere pel
grims herkend konden worden.

Vreemde gasten hebben ze ook
al gehad. Zo kwam vorig jaar een
opvallende 'vriend op de fiets' het
erf opgereden, een krasse baas
met een Belgisch Stella Artois
trainingspak. Hij had het al snel
naarzijn zin op zijn nieuwe adres
je en leek deomgeving geheel te
vergeten. Toen Wi lleke tijdens de
afwas eens de horizon aftuurde,
stuitte haar blik plotseling op een
poedelnaakt in de tuin rondlopen
de 70·plusser! Geerle ging er op
af en legde aan de beste man uit
dat dat in Thesinge toch echt een
beetje te ver ging. Hij leek het te
begrijpen, bood zijn excuses aan
en verdween snel achter de cou
lissen. Maar wat schetste de vol
gende ochtend ieders verbazing?
Bij het eerste ochtendgloren liep
de beste man wéér in zijn nakie
door de tuin! Dat ging toch echt te
ver en hij werd vriendelijk doch
dringend verzocht zijn kleren aan
te trekken en verder te fietsen.

tekeningen voor een uitbreiding
zicht op meer binnenruimte! Goed
oplettende passanten hebben kun
nen zien dat er inmiddels een
prachtige houten aanbouw achter
het huis is verrezen, met een uit
zware balken opgetrokken veran
da. Ook met regenzit jehier heer
lijk. Binnen wordt nu hard gewerkt
aan deafwerking,binnenkort wordt
de keuken geplaatst en komt er
hopelijk snel een einde aan de
wolken steenstof die geregeld via
de doorbraak het hele huis door
jagen....

Ruimte voor vrienden (op de fiets)
Om tijdens de verbouwing ook
nog onderdak te kunnen bieden
aan bezoekende familie en vrien
den verrees al snel het gastenver
blijf, grotendeels door Geerle zelf
ingetimmerd. Het bleek niel al
leen een ideale plek voor logees,
maar ook voor een dagje thuis
werken, of gewoon even teruq
trekken uit de stofboel en ook de
kinderen slapen en spelen er
graag !
Als actieve buitensporters ont
stond bij Geerleen Willeke al snel
het idee om in het gastenverblijf
ook onderdak te bieden aan actie
ve fietsers en wandelaars. En zo
sloten ze zich aan bij de stichting
'Vriendenop deFiets'. Deze stich
ting wil het recreatief fietsen en
wandelen bevorderen en zorgt
ervoor dat fietsers en wandelaars
bij particulieren onderdak kunnen
vinden. En zo kun je dus ook in
Thaisn terecht voor logies met
ontbijt tegen een vriendenprijs. En
als je wilt. kun je zelfs voor het
diner bij de familie van der Veen
aanschuiven.

Van Pelgrims/opers
tot naaktlopers
Veel fietsers en wandelaars die
onderdak vinden bij Geerle en Wil·
leke blijken het door Thesinge 10-

2



Van Ons Belang!
De vereniging 'Ons Belang' is voor het vierde jaar actief in de
gemeente Ten Boer. In deze vier jaar verdubbelde het ledental tot
ruim 40 boeren enandere leden. Ons Belang is vernoemd naar een
dorsmachinevereniging die een eeuw geleden bestond in Gar
merwolde. Vanaf2004 is het belang van Ons Belang echterniet de
dorsmachine maar de agrarische natuur, en is de vereniging
actief met het beschermen van weidevogels. Hoe staat het met de
weidevogels in onze omgeving? Een impressie.

April: Vier kievitseieren. Het legsel is klaar. De kievit kan beginnen met
broeden! (Foto: Ariën Baken)

Ariën Baken

Vrijwilligers en nieuwe leden van
harte welkom!
Voor de verdere ontwikkeling van
de vereniging en de agrarische
natuur zijn nieuwe leden van har
te welkom. Ook wil de vereniging
belangstellende vrijwilligers oprce
pen zich te melden. Vrijwilligers
hebben bijvoorbeeld als taak om
in het voorjaar de nesten te mar
keren.
Voor een minimum van € 10,- per
jaar kunnen burgers en boeren lid
worden. Zodra landvaneen nieuw
lid onder een beheercontract valt,
dient daarvoor extra contributie
betaald te worden. Men kan zich
opgeven als lid bij Jelle Stienstra
(secretaris), tel. 050-3021509 of
bij Ariën Baken (coördinatie), tel.
06-10569687.

gels hebben we dan ook nog te
maken met een aantal predato
ren: kraaien, vossen, buizerds,
hermelijnen, zeemeeuwen, blau
we reigers endergelijke. Dezedie
ren behoren echter ook tot de
natuur, we zullen hier dus zo goed
mogelijk mee dienen om te gaan!

Kleigaten en
landschapselementen
Thans beheert de vereniging Ons
Belang ook historische kleigaten,
landschapselementen en knotwil
gen. Tevens doen de leden van
de vereniging aan faunaranden
en natuurbraakbeheer. De natuur
braakpercelen worden speciaal
ingezaaid met een bloemenmeng
sel voor bijen en andere insecten.
Ons Belang probeert de natuur in
het agrarisch gebied op deze
manier te behouden en teontwik
kelen. Dat is geen gemakkelijke
zaak. Immers, de landbouw moet
ook haar inkomen verdienen op
en van het land. Dat strookt niet
altijd met de aandacht die nodigis
voor de natuur en de weidevogels
in het landelijk gebied.
En voor wat betreft de weidevo-

wil zeggen grasland wordt afge
wisseld door bouwland. Zo vinden
we de gele kwikstaart vooral in
graanpercelen en in de faunaran
den die een aantal boeren ro nd
hun graanvelden hebben aange
legd.
(...tekst weggehaald en verplaatst
naar hierboven....)

Kijken we naar de aantallen wei
devogels in 2007, dan wordt dui
delijk dat er een flink aantal soor
ten (totaal 306) wordt waargeno
men op 800 ha gras- en bouwland
nabij Garmerwolde en Thesinge:
Kievit (103), Scholekster (45),
Grutto (11), Tureluur (7), Gras
pieper (45), Gele kwikstaart (52),
Veldleeuwerik(8), Visdief (1), Kuif
eend (22), Kwartel (3).
Naast de kievit is de gele kwik
staart inbehoorlijke aantallen aan
wezig. Oorzaak hiervan is dat het
gebied rond Garmerwolde en The
singe een gemengd gebied is, dat

(kraaien, vos, hermeli jn. huiskat,
honden, enz.) invloed op het aan
tal broedende weidevogels. 2007
was een slecht weidevogeljaar.
Het voorjaarwas (te) droog, waar
door de weidevogels moeite had
den om aan (voldoende) voedsel
te komen.
Dit voorjaar was het in april nog
lang nat. Het zag er daarom in
april en begin mei goed uit voor
weidevogels. Daarna is het droog
geworden. Gelukkig waren toen
al veel nesten uitgebroed. Eind
mei waren er al flink wat kuikens
vliegvlug. De weidevogels die pas
later met eieren zijn begonnen
hebben het wat moeilijker gehad.
Immers vanaf haf mei tot aan dit
moment (19 juni) heeft het in de
gemeente Ten Boer maar weinig
geregend .

Hoe lijkthet tegaan met de weide
vogels in 2008?
Per jaar verschilt het aantal wei
devogels. De stand is afhankelijk
van het beheer van het land, maar
ook hebben weer en predatoren

Bescherming van eieren en vlieg
vlug krijgen van jonge vogels
Net als in andere delen van Ne
derland is het aantal weidevogels
in het landelijk gebied van Ten
Boer de laatste decennia flink te
ruggelopen. De achteruitgang van
de weidevogelstand isook de boe
ren, de beheerders van het land,
niet ontgaan. Vier jaar geleden
zijn de handen ineengeslagen.
Gezamenlijk probeert men thans
het aantal weidevogels ineen 800
ha grootgebied op peil te houden.
Dit doet men door in de eerste
plaats de nesten te beschermen
bij landbewerkingen . Ook wordt
op een aantal percelen de maai
datum uitgesteld en worden er
vluchtheuvels van lang gras ge
creëerd. Dit wordt gedaan om de
weidevogels de mogelijkheid te
bieden voor het bebroeden van
hun eieren en het vliegvlug krijgen
van de jonge vogels. De boeren
hebben voor het beheer een con
tract gesloten met het Ministerie
van Landbouw en de provincie.
Het contract voorziet in vergoe
dingen voor de inspanningen die
geleverd worden voor het weide
vogelbeheer.

Juni: Een jonge scholekster. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Wist-u-dat ...
• de OBS Garmerwoldebezig is met NSO en dat ook kinderen van
elders van harte welkom zijn?
• u meer informatie kunt krijgen via info@obsgarmerwolde.nl,
050-5420002 of kunt kijken op www.obsgarmerwolde.nl en
www.thesinge.com?
• de zwarte (gala)jurkdie door Willemien aan de Dorpsweg werd
gevonden, bestemd was voor het kostuumdrama 'De Twee Wee
zen'?
• de jurk uiteindelijk niet nodig bleek?
• je bij de familie Verbree aan de W.F. Hildebrandstraat in
Garmerwolde uitstekend terecht kunt voor 'Bed & Breakfast'?
• er 30 augustus een feest is in het Trefpunt Thesinge voor
iedereen die iets heeft gedaan voor het Trefpunt?
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Op maandag 26 mei overleed Albert Zwerver, na een kort ziekbed, voor de meeste clubleden heel
onverwacht. Voor zijn familie en vrienden is het verdriet groot en ookde voetbalvereniging GEO lijdt
een grootverlies. In de rouwadvertentie namens de club staat: Albert was ruim 40 jaar lid van de vv
GEO en de laatste jaren is hij als terreinmeester op het sportcomplex van onschatbare waarde
geweest voor de vereniging.

Albert woonde in Ten Boer, maar
was dagelijks te vinden in en om
het clubgebouw. Hij onderhield de
materialen, maakte de klsedka
mers schoon, maaide het gras en
verrichtte allerlei hand- en span
diensten. Hij stelde hoge eisen
aan het kalken van de lijnen op het
voetbalveld en gebruikte daarbij
een oude kalkkar, die nog uit de
tijd van de oprichting van devere
niging stamt. Bij die werkzaamhe
den ontmoette hij heel veel cluble
den, kantinewerkers en dorpelin
gen en had voor iedereen een
vriendelijke groet, een praatje of,
-vooral voor dekinderenvan GEO,
- een grapje. Intussen hield hij de
gang van zaken in de gaten en
meldde bijzonderheden aan het
bestuur. Vaak maakte hij de op
merking: "Ik ben directeur van
GEO, ik heb 't zo druk!"
Wrang is het dat Albert zich ver
heugde op het 60-jarig jubileum
feest van de club dat gevierd zou
worden van 27 tot en met 30 mei.
Met medische hulp leek het erop
dat hij er deels bij aanwezig kon
zijn, maar helaas is dat hem niet
gegeven. Op de dag van zijn over
lijden werden alle feestelijkheden
rond het jubileum afgelast.

De enorme waardering voor AI
bert als persoon, als actief lid en
terreinmeester van GEO kwam
tot uitdrukking in de wijze waarop
het bestuur en de leden afscheid
namen van Albert. Op donder-
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dag- en vrijdagavond was ergele
genheid om persoonlijk afscheid
te nemen van Albert die in zijn
eigen blauwe keepershirt was op
gebaard in de kleedkamer. Aan
de buitenmuur van deze kleedka
mer werd donderdag een plaquette
bevestigd. Het plein, dat zo mooi
bestraat is, werd door de club
altijd gekscherend GEO-plaza ge
noemd maar heet vanaf nu offici
eel:Albert Zwerver Plaza. Hij heeft
hier heel wat voetstappen liggen
en ook met de 'bakkar" samen
met Jans Harmsbij alle grote GEO
feesten vaak op deze plek ge
staan.

Op zaterdag 30 mei wordt Albert
door zijn sportvrienden naar de
middenstip gedragen en te mid
den van een grote schare familie,
vrienden en belangstellenden
wordt afscheid van hem geno
men. In zijn toespraak memoreert
voorzitter Wim Benneker dat AI
bert zijn 50e verjaardag vierde bij
GEO op1mei en dat dit samenviel
met de officiële oprichtingsdatum
van de club die 60 jaar bestaat.
"Wie had kunnen denken dat het
zo zou gaan. Wij nemen afscheid
van Albert op een bijzondere
plaats. Rond de middenstip in de
middencirkel van het hoofdveld
van GEO, zijn voetbalclub."
Symbolisch knipt Jans Harms, zijn
GEO-maat, het touwtje door van
een blauwe ballon, de kleur van
Alberts keepershirt. Achter de

blauwe ballon stijgen vervolgens
witte en rode ballonnen, de GEO·
kleuren, op, Hoog in de lucht zien
we alle ballonnen op een kluitje uit
het zicht verdwijnen. Daarnawordt
Albert naar het doel gedragen,
waar nog even wordt stilgestaan.

Bij de indrukwekkende afscheids
dienst in de kerk van Garmerwol
de is maar net genoeg plaats voor
de ruim 200 mensen. Na een toe
spraak van de familie herinnert
bestuurslid Jeugdzaken, Koos van
de Belt, aan de belangstelling die
Albert toonde voorde jeugdteams
en het goedeoverleg dat ersteeds
werd gevoerd over de velden.
Voorzitter Wim Benneker spreekt
over de persoon Albert in het da
gelijks leven én als GEO-man. In
zijn slotzin zegt hij: "Wij zijn erg
dankbaar voor alles wat hij heeft
gedaan en wat hij voor ons heeft
betekend. We nemen met groot
respect vandaag afscheid van
hem." Daarna hebben we Albert
begeleidnaar zijnlaatste rustplaats
op het kerkhof in Garmerwolde.

Truus Top

Op de middenstip te midden van
een grote schare familie, vtien
den en belangstellenden wordt
afscheid van Albert Zwerver ge
nomen, (Foto: Jan Noordhof)

Weer de berm in
Vorig voorjaar schreef uw colum
nist Fredje Bouma over de weg
bermen rond onze dorpen. AI
vroeg in het voorjaar, toen het
fluitenkruid nauwelijks in bloei
stond, werd alles plat gemaaid en
bleven er troosteloos kale weg
bermen achter. De verontwaardi
ging die uit het stukje bleek, was
mijns inziens terecht.
Dat is niet onopgemerkt gebleven.
Hoewel bij het verschijnen van deze
G&T (eind juni), de bermen waar
schijnlijkal weer gemaaid zijn,bleef
de begroeiing dit jaar veel langer
staan en boden vooral de bermen
tussen Thesinge en St. Annen een
prachtig schouwspel. Behalve het
bekende fluitenkruid en de klaver
bloeiden er kamille, mosterdzaad,
rode zuring en zelfs klaprozen: een
lust voor het oog. Waar die bloe
menpracht plotseling vandaan
kwam, is mij een raadsel, maar je
zou bijna denken dat er iemand
flink heeft staan zaaien. Volgend
jaar graag weer!

Ton Heuvelmans

Een stil/even van de valeriaan met
de weerspiegeling van de wolken
in het water. Velen hebben geno
ten van de open dag in de prach
tige heemtuin van Menno Ooster
hoff en Dineke Linze/ aan de G. N.
Schutter/aan 20 in Thesinge.
(Fa/a:Myla Uitham)

"De Soos"
De klaverjasavond in juni heeft de
volgende uitslag opgeleverd :
1. Ton Bouchier 4810
2. ex aequo: Jo Reinders en
Riëlte van der Molen 4764
4. Harm Foekens 4597
De eerstvolgende keer is op dins
dag 9 september om 20.00 uur.
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riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
Evaatstra @vaatstra.n!
I www.vaatst ra.nl

N'JDAM
HOUTMARKT

N'JDAM
KEUKENS & VLOEREN

N'JDAM
WOONWINKEL



Op vrijdag 13 en zaterdag 14 juni jl. bracht
Rederijkerskamer 'Wester' in en rond de
eeuwenoude kerk van Garmerwolde het
kostuumdrama 'DeTwee Weezen'. Een klas
siek stukuit 1874; reeds eerder als binnen
stuk door 'Wester' opgevoerd in 1989. (Dat
was toen een groot succes.) In totaal wer
ken er een man of vijftig aan mee: jong en
oud, leden en niet-leden van Wester, oude
en nieuwe dorpsbewoners, het koor ...

Ik stap er meteen de eerste avond op af.
Ondanks stevige concurrentie van de voetbal
wedstrijd Nederland-Frankri jk (Nederland wint
met 4-1) komen er toch nog zo'n 90 tot 100
bezoekers; overwegend vrouwen, We nemen
plaats op de kunstig vormgegeven 'bankjes'
van Jacques Brandsma. Om in de sfeer te
komen, lopen er een aantal middeleeuws ge
klede mensen op het pad: van sjofele arme
sloebers, gehuld in lompen, tot rijke, deftige
heren met prachtige pruiken. Een paar meis
jes spelen met houtjes en stenen; een ander
kind neemt stiekem iets weg uit een kraam ...

Om acht uur brandt het spektakel los! Het
eerste deel speelt zich af vóór de kerk. De
beide weesmeisjes Louise (Willeke Tichge
laar) en Henriëtte (Sarah Veenstra) arriveren
in een heuse koets. Ze zijn op zoek naar een
dokter, die de blinde Louise kan helpen. He
laas wordenze direct na aankomst inopdracht
van een sluwe markies wreed uit elkaar ge
rukt.
Na de nodige intriges loopt het uiteindelijk toch
nog goed met de meisjes af: de - door verdriet
verscheurde - gravin (overtuigend neergezet
door Janna Hazeveld) krijgt haar - als baby te
vondel ing gelegde - dochter Louise terug en
de ridder (Peter Havenga) mag zijn burger
meisje (Henriëtte) trouwen.
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Een wel heel bijzonder toneelstuk in een ver
rassende entourage. Knap, zoals ze de kerk
met eenvoudige middelen hebben aangekleed
en depreekstoel aan het zicht onttrokken. Een
heel aparte sfeer. Ook de taferelen vóór de
kerk enbij de toren (het Spinhuis) komen goed
tot hun recht. En je wordt niet stijf van het
zitten: door de wisseling van locatie kom je
regelmatig in de benen ...
Die beide jonge meiden (de twee wezen) heb
ben uitstekend gespeeld. Ook het koor, de
muziek en prachtige zang van Jannette Gan
zeveld sluiten naadloos aan bij het toneel.
Alleen het geluid is hier en daar nog niet
helemaal perfect, maar dat zal de tweede
avond ongetwijfeld beter zijn. Ook is het wat
minder bloederig dan bedoeld. ('k Heb t bloud
vergeten ..." zegt Johan Havenga droog.)

Zoals verwacht komen er de tweede avond
heel wat meer mensen op het spektakel af:
zo'n 150 personen. Ook het weer is nóg beter
dan de eerste avond.
Na afloop van de beide voorstellingen wordt
de kerk meteen ontruimd. Uiteraard moeten

(later) alle kleren nog worden uitgezocht en
gewassen (een klusje voor Janna en Hannie).
De spullen van Wester gaanweer indozen en
de gehuurde kleding plus pruiken moeten
worden teruggebracht naar de eigenaars.

AI met al een weekend om met genoegen op
terug te kijken. Wester heeft groots uitgepakt
en kosten noch moeite gespaard. Hulde aan
Hannie Havenga: "zai het er n pèns vol waark
aan had!" Denk aan het bewerken en inkorten
van het stuk, het schrijven van de liedjes, de
regie... En natuurlijk ook aan alle spelers (er
zijn vrijwilligers bij die nog nooit eerder op het
toneel hebben gestaan), zangers, muzikan
ten (Douwe op accordeon en dhr. Pelleboer
op het orgel) en de mensen achter de scher
men; kortom aan iedereen die er aan heeft
meegewerkt.
Waarin een klein dorp groot kan zijn ...

Hil/ie Ramaker-Tepper

(Foto's 1 tlm 5: Henk Remerie)
(Foto' s 6 tlm 8: Sieb-Klaas Iwema)

BedanKt allemaal
Namens Wester willen wij ie
dereen die heeftmeegewerkt
aan de opvoering van "De
Twee Weezen " heel hartelijk
bedanken.
Het was onze grote wens dit
stuk nog eens te spelen en
mede door de locatie, in en
omonze kerk en toren, is het
een succes geworden. Zon
der jullie inzet was dit echter
niet gelukt.

Janna Hazeveld,
Ton Werdekker en
Hannie Havenga



Winkelcentrum Lewenborg Groningen(050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

lESDlIIIA.UIOAG GlSlO'IH
DlIUDAIiT/MVlUOAG:-....s . 11.45lUI

ZATBI~CLJlI·1UQUH

Valckestraat 1 • Ten Boer

Dames &Herenkapper
zonder afspraak!

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolonlsloppe n
• Aanleg en reparatie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregneringen

P~KUIL
'jI4,:lld/tlcffJd=tii1',j
Osloweg 126
9723 ex Gron ingen
T(050) 542 1890
f (050 ) 5423 778
Iwww.k uilreiniging .nl

HOfSTEDE-
~~'r .' SCHILDERS v.o.f.

k~
. . ,

:\/ ' .
\ \

'" ~
". ~ ~~- .

. \ = -,,,c; .

~' \~- ~ .~~'. , ., .~ \0 - ~~ ~

~
. .

o \ •

~ "--.,j}) -- ....... ' t
~ - ...

G.N. Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3 0 21574

AGRISHOP
divers in l:roc ntc n & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezond van de boerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedr ijven en particulier
handel In:
• Pa/le,- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palfetwagens
• Kantoorkos ten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• " Top way' prof. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

,,---__û

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f .
Verbindingsweg 17a

9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra • Gas • Water • CV • Zink. Dakbedekking

I ~. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
L K. v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021 383

SINDS 1932
1,-----
WONINGINRICHTING

Bijonseen grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

terk in senioren fauteuils

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

RITSEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Nieuwe koers toneelgroep De Rijge
Toneelgroep De Rijge is in de 16 jaar van haar bestaan bij veel mensen in en rond de gemeente Ten
Boer, Groningen en verder weg een begrip geworden. Elk jaar begonnen ergens in juni de
voorstellingen. De eerste productie kende 4 uitvoeringen; na enkele jaren werden dat 8 tot wel 12
voorstellingen. Steeds in een sfeervolle ambiance van de boerderij aan de Bovenrijgerweg even
buiten het dorpje Thesinge. De voorzieningen werden (soms ook noodgedwongen vanwege de
veil igheidseisen) steeds professioneler. Vrij snel kwam er een basispakket aan lichtvoorzieningen,
welke in de loop der jaren steeds uitgebreid werd. Een van de zolders van de boerderij bevat een
lange reeks kasten met van alle producties wel een aantal . soms prachtige en creatieve .
zelfontworpen kostuums . Er werd een geluidsinstallatie aangeschaft, die de grote schuur kon
vullen als dat nodig was.

Er was een trouwe kern van to
neelbouwers met ad hoc hulp van
velen. Veel mensen maakten het
mogelijk dat de catering elke voor
stelling in orde was; en dat ge
beurde telkens in de stijl van de
voorstellingen. AI met al hadden
we elk jaar weer een grote groep
vri jwilligers die naast de kern van
spelers, regisseur, Iicht- en ge
luid-mensen de productie moge
lijk maakten. Wanneer we - soms
veel - figuranten nodig hadden,
konden we altijd een beroep doen
op mensen uit het dorp en omge
ving. We prijzen ons gelukkig dat
we onze producties hebben kun
nen financieren van de opbreng
sten van een groot en enthousiast
publiek.Subsidies hebbenwe nooit
hoeven aanvragen. (Het zij ge
zegd dat we een flink aantal jaren,
buiten de jaarlijkse productie, be
taalde tot goed betaalde produc
ties op maat verzorgden voor par
ticulieren, bedrijven, organisaties
en overheden ; de opbrengsten
hiervan stortten de spelers altijd in
de Rijge-kas).

Kenmerkend voor onze produc
ties was een zekere mate van
eigenzinnigheid.Ongeveer de helft
van onze producties werden door
de regisseur samen met de spe
lers ontwikkeld. Bestaande stuk
ken werden toegesneden op de
locatie, het publiek, de spelers en
de visie van de regisseur. Er zijn
producties geweest, waar ieder
een enthousiast over was, waar
nog lang over is nagepraat; er zijn
ook producties geweest waar zeer
uiteenlopend op werd gerea
geerd, die ook artistiek controver
sieel waren, maar daarmee ook
vern ieuwend, zeker in het ama
teur-circuit. Bijna steeds ademde
de binnenkomst direct al een sfeer
die bij de voorstelling paste; het
publiek werd min of meer de voor
stelling ingezogen. Het viel trou
we bezoekers steeds weer op. dat
er geen kenmerkende Rijge-pro
ductie bestaat; kenmerkend is
steeds geweest, datje juiststeeds
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weer verrast werd door een voor
stelling die volledig 'anders' was
dan de voorstellingendiemen hier
ooit had meegemaakt. Lastig als
je vrienden / kennissen meenam,
die dan vroegen: wat kunnen we
verwachten? Nooit kon je daar op
grond van je ervaringen van voor
gaande jaren een antwoord op
geven. Hooguit dat een Rijgepro
ductie onvoorspelbaar van aard
was.

En nu, na 16 jaar, willen we het
roer wel eens omgooien. Eenjaar,
waarin het moeilijk is om tespelen
wegens een verbouwing in de
boerderij, dat we aangrijpen om
De Rijge eveneens te 'verbou
wen'. Niet langer willen we dat er
elk jaar een productie opde pan
ken moet staan. We willen in de
toekomst van project naar project
gaan werken.

We stellen ons voor dat er in het
(amateur-)theatercircuit mensen
rondlopen met een wens, om een
bepaalde productieofeen bepaald
idee eens op de planken te zetten.
Wij nodigen deze mensen uit om
met ons in gesprek te gaan over
hun ideeën en wensen voor een
productie. Wanneer we met el·
kaar besluiten dat een project de
moeite van het realiseren waard
is, trommelen we ons bestand aan

spelers, bouwers, licht-en geluid
mensen, cateraars etcetera op en
onderzoeken hoe we de nodige
mensen enthousiast kunnen krij·
gen voor het theaterproject. Deze
werkwijze stoelt oponze ervaring,
dat een regisseur die zijn/haar
hartenwens met ons kan realise
ren altijd iets heel goeds en bij
zonders realiseert. En dat een
mooi of bijzonder plan altijd een
groep mensen enthousiasmeert
om er (soms veel) vrije tijd in te
steken. Een voorstel hoeft overi
gens niet persé van een regisseur
te komen.
We hopen na een jaar vangrondi
ge verbouwing binnen de boerde
rij een misschien even grondige
verbouwde toneelgroep De Rijge
aan ons publiek te kunnen pre
senteren. Eigenzinnig en vernieu
wend als vanouds.

De Rijge, Kees Faber

Het Bumper
klevengevoel
Volgens een onderzoek van TNO
ergert de gemiddelde weggebrui
ker zich aan niets zo erg als aan
bumperkleven. Meer nog dan door
de opgestoken middelvinger,
rechts inhalen of ander hufterig
rijgedrag wordt het de automobi
listblijkbaar rood voor de ogen als
hij bumper wordt gekleefd.

Fredjekleeft zelf ook weleens bum
per, maar niet uit vrije wil. Dat zit
zo: rij maar eens van onze dorpen
naar Stad, via Rijksweg of
Eemshavenweg, maakt niet uit.
Hoe vaak gebeurt het niet dat er
iemand voor je rijdt die precies op
of zelfs onder de maximum snel
heid zit? Ergens inde Eemshaven
staat op de Eemshavenweg een
bordje met 100km, en verder moet
jedan maar aan de strepen ofaan
het landschap zien datje 100mag.
Geen wonder dat dagjesmensen,
zondagsrijders en bejaarden in
doodsangst tegen de wegas aan
kruipen.

En op de Rijksweg is het nog er
ger: daar halen ze je in en blijven
70 of 50 km rijden, of zeslingeren,
en drukken zich tegen de wegas
aan, zodat je geen uitzicht meer
hebt en niet kunt inhalen. Dan
móét je wel bumperkleven, voor je
eigen veiligheid.

Kortom: bumperkleven is geen
keuze maar een noodzaak. De
slakken en schildpadden die zich
toch de weg op wagen, dié moe
ten worden bekeurd, vindt Fredje,
want die vormen pas een gevaar
op de weg.

Fredje Bouma



AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
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• Bouwend Nederland " 5
h oc fd aa n eem ee .... ._ ..... .... -.._......._,,*"_ \

Oude Rijksweg 11· 9798 PA GARMER WO LDE
1. (050) 541 6501 . F. (050) 541 9268 - www.hovengo.com· inio@h ovengo.com

Bovag-lid · Oft. SUZU KI dealer

Eeteafé-tana

i~ fo r ma t een vormgeving ron dom d e dood:Schoo lho lm 3, Gron inge n

"~ L~?b ;~~e
~ Hoof dweg 70 •T_ 96 17 Al Harkstede .\t~. Tel. OSO- 4040791 •

~ ,Xr-' Fa>l 0 50 · 4040 859 •

, ges?ec.i i\-tiseer~ ia tüle. btoe»..eawerke.a

•Nellian Dijkema
• Uitvaartverzorging
· Bov e nnjgerweg 19

· 9797 TD Thesinge
· 050-3 021731

www.ne ll ian.nl

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Scho~_nm!3kerij

SleUtélservice
~ 1'> 'r" ~

Midèl'eljans
Kajuit 322A
l ewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en repara t ie

VOOR AL UW
LOON· ENGRAAF

WERKZAAMHEDEN

Loonbedrijf
N. t~r....tl...ff
Lageweg 22 Garmerwolde

(050)542 15 35

zoals:Slootonderhoud.
Maaikorven, Klepelmaaien,
Groot pak persen, Grondtransport.
Mesr verspreidenen
SleufKouter bemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Gediplomeerd
schoenhersteller

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de n ieuwst e generaties glazen . su perlich t en ultrad u n

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 54905 49
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Fe Groningen speelt
oefenwedstrijd tegen GEO
Bent u al bekomen van het Europees Kampioenschap voetbal?
En kijkt u al uit naar hetnieuwe voetbalseizoen? Of heeft u het wel
even gehad na al dieavonden voor debuis en wilt u wel weer eens
écht aan de lijn staan? In beide gevallen kunt u uw hart ophalen
aan een heel bijzondere wedstrijd vlakbij huis. Op woensdaq
avond 16 juli speelt het eerste elftal van GEO namelijk een
oefenwedstrijd tegen de eerste selectie van Fe Groningen. Ge
woon thuis, op het sportcomplex aan de W.F. Hildebrandstraat in
Garmerwolde.

Anne Benneker

www.vvgeo.nl of TVNoord tele
tekst pagina 613.

Bovenste rij V.l.n.r.: Leendett Nieborg (trainer), Niels Werdekker, Lex
Visser, Kasper Teunis, Wisse van de Berg, Bastiaan Drabe, Patriek van
Zanten, Diederik Top en Siebolt Dijkerna (leider).
Onderste rij v.l.n.r: Afbelt Kremer, Roll van der Tuuk, Remy Nieborg,
Arjan Nieuwbeelta, Balt van der Tuuk, Remco Been en Jeroen Bakker.

GEOF2
kampioen!!
GEO heeft weer een kampioen
steam. Dit maal zijn de allerjong
ste spelers kampioen geworden
in de vierde klasse van de KNVB.
Vb.n.b, en v.l.n.r.: Maud Onder
stal en Ine Hoejenbos; Mats la
Bastide, IJsbrand Brak, Roald van
Gellen, Si! Anker, Fu Mei Eijkelen
boom, Paulus Kamara, Florian van
Beers en Aron vanGellen. Niet op
defoto:Jamievan Zanten en Mika
Schmetz. (Foto: Donjah Klei]

jaar € 5,-. Voorverkoop volwas
senen € 7,- kinderen € 4,50.
Kijk voor meer informatie op

er zit meer 'voetbal' in de ploeg.
Waar ze eerst vooral lange bal
len trapten, spelen ze nu positio
neel en technisch beter."

Oefenwedstrijd FC Groningen te
gen GEO, woensdag 16 juli om
19.00 op het sportpark van de vv
GEO aan de W.F. Hildebrand·
straat in Garmerwolde. Voorver·
koopadressen : Houtmarkt Nij·
dam, Timpweg 19, Groningen
(Bedrijventerrein Oosterhooge·
brug); AgriShop, Dorpsweg 1,
Garmerwolde ; Haarstudio Soli 
taire, Wigboldstraat 6, Ten Boer.
Of vanaf 17.30 uur aan de kas
sa op het sportcomplex in Gar
merwalde; entree: volwassenen
€ 7,50 kinderen tot en met 12

Trots
Voorzitter Wim Benneker is trots
dat het GEO gelukt is de FC naar
Garmerwolde te krijgen. 'We ver
wachten zo'n 1500 bezoekers.
Dat vergt een enorme organisa
tie. Denk alleen maar aan de
kaartverkoop, de catering en re·
gelen van het verkeer. Maar ge
lukkig hebben we probleemloos
zestig vrijwill igers bereid gevon
den om te helpen."

Talentvolle ploeg
De verwachtingen zijn hoogge
spannen. Voor FC Groningen is
het de eerste oefenwedstrijd van
het seizoen. Wat gaat de FC la
ten zien? Zijn er nieuwe spelers
bij?Wat heeft Ron Jans bedacht?
En vooral , wat kunnen de FC
spelers verwachten van hun te
genstanders. ' Ik wens deFC suc
ces, want GEO thuis is altijd las
tig", zegt laatste man van GEO
Niels Werdekker. Zijn medespe
ler Pieter van Zanten verwacht
'een wedstrijd waarin GEO er al
les aan zal doen om de schade
zo beperkt mogelijk te houden.
Een hard werkend GEO dus."
Dat is ook de insteek van trainer
Leendert Nieborg. "Als we maar
niet te ver boven de 0-10 uitko
men, vind ik het goed. Je moet
zo'n wedstrijd zien als een mooie
ervaring, waar je van geniet."Wat
niet wil zeggen dat Nieborg geen
vertrouwen heeft in zijn mannen:
'Het is een talentvolle ploeg. Als
we deze club bij elkaar kunnen
houden, dan zie ik ze nog wel in
de derde klasse of hoger komen."
Nieborg, sinds 2006 hoofdtrainer
bij GEO, ziet ook duidelijk voor
uitgang. "De groep is gegroeid,

LANDBOUW·
MECHANI5ATIEBEDRIJF

~udman

Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachmes
' Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

.9lái.~ame'ler!/é

tfip/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

'I Groninger tercse roe op z'n mooist

Gerard Kingmo
reis- en na tuurfo tografie

Geef ee n afdruk. c adeau 
ongineel en persoon lijk!

Bezoek. de website voor het laa tste
nieuws over workshops en e xposities

Hovensfroat 5 - 979 7 PlThesinge
WVv'W.kingma.nu

gerard @kingma.nu
050 30238 13

Jan van derWoude
Tel. 061 2154825

la9""'9 12
9798TG Garmerwolde

info@hoveniersbedr ijfvanderwoude.nl
WNW.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
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UNT * 29-9-1928 Geert Bouwman "Jo 9-5-2008
DORPSHUIS THESINGE

Congresseren;
In Thesinge of in Amsterdam?

Sieb-Klaas Iwema

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 302 1961
E inf o@bluemule.nl

ons werk!

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
o UITGEVERIJ

Tot zich een aantal jaren geleden
Alzheimer openbaarde en Geert
steeds meer zijn eigen wereld
kreeg. Maar de belangstelling voor
de natuur en de land(tuin) werk
zaamheden bleef, net als zijn lief·
de voor de dieren (en zeker de
poes!). Maar ook voor de mensen
zelf, zo goed en zo kwaad als dat
ging. En niet te vergeten: kleine
kinderen! Tot het laatst vond Geert
het fijn als er bezoek was.
In februari is hij opgenomen in
Innersdijk. Daar is hij na een lief·
devolle verpleging op 9 mei te
midden van z'n naasten aan een
longontsteking overleden. Op de
crematie in Appingedam hebben
veel mensen afscheid van hem
genomen, hetgeen enorm door
de familie wordt gewaardeerd.
Zelfs de natuur was uitdrukkelijk

aanwezig: bij aankomst stond
er op het dak een scholekster

luid te praten, zo
van: een dieren
vriend is heenge

. / gaan. En tijdens
de dienst nog even

tegen het raam aan
tikken; zo van: nu kan het
nog, straks niet meer ...

Uw uitstraling :
Het maakt niet uitwelke kleur
ofvorm uwvoorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl.

- - -- -- - -- - ----- - ---. -... . - -.- - -- -- - -. -. --- . . -- - - - -. - -

Geert Bouwman werd op 29 september 1928 op een boerderij te
Sint Annen geboren; helaas was zijn vader toen al overleden. Als
baby van zo'n half jaar oud verhuisde hij met zijn moeder, twee
broers en een zuster naar Garmerwolde, waar zijn moeder een
manufacturenwinkeltje begon. Na zijn jeugd kwam hij Etlie Kiel
tegen; zij trouwden in 1957 en gingen aan de Oude Rijksweg
nummer 26 (naast de gansjes) wonen. Daar werden Gert en Rinus
ookgeboren. Na zeven jaar verhuisde het gezin naar de Dorpsweg
(nummer 4); hier werd Ronaid geboren.

Geert hield veel van de vrije na
tuur, maar ook van een mooie
siertuin en moestuin (groente).
Tegenover de Garmerwolder fruit
bomen had hij een grote biologi
sche moestuin ; en ook nog een
tijdje aan de overkant, tussen
Spanninga en Pestman. En wie
heeft geen biologische krop sial
andijvie of eenden/kippeneieren
van hen gehad? Ook voor het
slachten van een kip of (aangere
den) haas wist men hem te vin
den.
Toen Geert bij het UMCG met
pensioen ging, zetten ze zich met
hart en ziel in voor de Natuur
vrienden in Noordlaren, o.a. als
vrijwi llige huisbaas. Hier gingen
ze opde fiets heen; netals bij hun
vele andere uitjes, waaronder zijn
grote passie: het voetbal in Wol
tersum!
Hijisook nog een blauwe maan
dag lid geweest van G.E.O.
Verder verrichtte hij
allerlei bestuurlijke
klussen in het
dorp, zoals voor
de oudercommis
sie van de O.B.S.
(1 979-1985), de kaartclub,
reisclub en ijsvereniging Pres
to; voor deze laatste heeft hij
vele jaren de contributie op
gehaald.

HenkBusscher

Hier volgen mijn ervaringen:
• 8.30 aankomst inde RAl. Ik had
nog niet ontbeten en wilde graag
een broodje met een kop koffie.
NIET te krijgen ! Hoe is het moge
lijk. Ik dacht aan de ontvangst van
de gasten in Thesinge, waar kot
fie en broodjes te over waren.

• 10.00 uur: ik stond op het po
diumvoor de zaal. en had lastvan
de felle spotlight in mijn ogen. Ik
keek vergeefs of Jan Mollema of
Peter Heidema achter in de zaal
zaten om het licht tedimmen. maar
er was niemand.

• Een ongeluk komt nooit alleen.
De beamer wilde alleen maar
plaatjes uit een andere zaal pro
jecteren, maar niet de mijne (vraag
me niet hoe dat kan, zoiets heet
high·tech). De technische staf van
de RAl was in geen velden of
wegen te bekennen.

• Jeetje, de microfoon deed het
niet. De voorzitter keek me hulpe
loos aan, maar wist ook niet hoe
het moest. Geen Jan of Peter te
bekennen. Dan maar hard pra
ten.

Uiteindelijk heb ik mi jn verhaal
zonder microfoon, en zonder dia's
gegeven. Als het moet dan lukt
dat ook nog wel. en het is mis
schien wel leuk om een hall uurtje
voor de vuist weg te praten. maar
............... als ik ooit de keus heb
een congres in de RAl of in ons
Trefpunt te organiseren, dan weet
ik wel waar ik voor kies!

Op 26 en 27 mei was er in het Trefpunt in Thesinge het eerste
internationale congres, waarschijnlijk ooit gehouden in Thesin
ge. Ik had 50 wetenschappers uit 11 verschillende landen uitge
nodigd om te komen discussiëren over de problemen die er
ondanks alle vooruitgang toch nog steeds bestaan na de implan
tatie van een prothese (bijvoorbeeld een kunstheup, kunstknie,
of kunstbloedvat) in het menselijk lichaam.

Dankzij de inzet van vele Thesin
gers is het congres een groot suc
ces geworden. Dat is belangrijk
voor mij persoonlijk en daarom wil
ik langs deze weg iedereen die
meegewerkt heeft nog eens har
telijk bedanken. Belangrijk voor
ons dorp, want hetdorp heeft gro,
te indruk gemaakt, en de buiten
landers hebben genoten van de
gastvrijheid en de knusse beslo
tenheid van ons dorp. We staan
op de wereldkaart! Belangrijk voor
het Trefpunt: ik hoop dat we niet
alleen veel geld verdiend hebben
voor de exploitatie, maar dat dit
ook het begin is van een serie
congressen in het dorp die de
kassa goed doet rinkelen (eind
juni doen we het weer, en dan
gaat het over tandplaque).

Het idee dit in Thesinge te doen.
was feitelijk een uit de hand gelo
pen grap en toen het moment
nabij kwam, vond ik het eigenlijk
wel een hachelijke onderneming
worden. Zouden we dit wel aan
kunnen? Uiteindelijk stond mijn
persoonlijke reputatie als weten
schapper op hetspel. Echter. toen
ik zondagmiddag de inzet van
zoveel vrijwill igers zag, om het
Trefpunt in te richten als congres
zaai, had ik het gevoel dat het zou
moeten kunnen.

Na afloop van het congres inThe
singe gingen bijna alle 50 con
gresgangers door naar Amster
dam, waar het Wereld Biomate
rialen Congres gehouden werd in
de RAl. In totaal waren daar 3000
bezoekers, verdeeld over 7 zalen.
Ik was de eerste spreker in een
sessie over biomateriaal-infecties,
en moest om tien uur spreken
voor ongeveer 300 mensen.
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Foto van de maand
SterreBuitenhuisen Melle BusschertijdensdevoetbalwedstrijdNederland tegenFrankrijkineengezelligdruken
oranje Trefpunt. (Foto:Myla Uitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050·5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26 - 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,15p.j.
Bijautomatischeincasso € 11 ,15p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. sehut
terlaan 16; uiterlijkdinsdag 15
juli vóór18.00 uur.

Agenda
Elke eerste zaterdag van de maand:
t Jopje Thesinge; geopend van 16.00 -19.00 uur.
Elke zaterdag (behalve de eerste zaterdag van de maand)
Trefpunt Thesinge: Dorpsborrel van 16.00 lot 18.30 uur.
Elke eerste zondag van de maand
KAT, Open atelierrouleTen Boer; 13.00 - 17,00 uur. Zie voor uitgebrei
de routebeschrijving www.stichtingkal.nl.lnfo: Anneke Heleerna. tel.
050-302 14 88 I 302 22 50.
Woensdag 16 juli
Sportpark w GEO Garmerwolde; 19.00 uur: Oefenwedstrijd Fe Gro
ningen tegen GEO.
Zaterdag 26 juli
Thesinge; vanaf 9.00 uur: ophalen oud papier

Het was weer genieten op de Zwemvierdaagse. Vier avonden zwem
men voor de fel begeerde medaille, de jongeren (aa. Oem-Jan de Wit
en Alf Smith) en de wat ouderen onder ons deden weer mee. Een
spektakel om te zien: 250 meter of 500 meter voor de minder-ervaren
zwemmers en 1000 meter voor de gevorderden. Ze hebben het weer
gered! (Foto: Karla Postrna)
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Kerkdiensten Pretestantse gemeente
Zondag 6 juli
11 .00 uur in Ten Post. mevr. Walters uil Rasquert
Zondag 13 juli
9.30 uur in Thesinge. dhr. Dijkstra uit Gasseltenijveenschemond
Zondag 20 juli
10.00 uur in Ten Post, Leesdienst
Zondag 27 juli
9.30 uur in Garmerwolde, voorganger nog onbekend
Zondag 3 augustus
11.00 uur in Ten Post, ds. Spijker uit Garrelsweer


