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Op reis naar Gambia voor het goede doel
Wij gaan 8 november naar Gambia! 'Wij', dal zijn Iien mensen, en van die tien mensen zijn Lieske Mandema-Verheijen en Jolijn
Mandema er twee. We gaan met vijf 'afgeschreven' aula's. Drie volvo's 740 slalionwagons, één volvo 740 sedan en een citroën C15.
Lieske en Jolijn zitten in de enige cilroën als vreemde eend in de bijt. Buiten ons gaal er nog één andere vrouw (meisje) mee en verder
alleen maar kerels. Wij, als niel echIe sleulelaars, zouden Gambia nooil zonder die kerels halen. Zij zorgen ervoor dal de aula's van
Ie voren in orde zijn. APK goedgekeurd, aangepast om door de woestijn Ie kunnen rijden, mede heel geschikl voor Gambia. En voor
pech onderweg slaan zij ook klaar!

Lieske enJolijn met hun twee "afgeschreven"citroëntjes. (Foto ter beschikking gestelddoor de familie Mandema)

Deze reis maken we voor een
goed doel en natuurlijk omdat we
het leuk vinden! Een barre tocht
door Noord West Afrika,geensnel
wegen, veel zand, zelf diesel en
water mee en succes! Maar hoe
zijn we nu op het idee gekomen
om met de auto naar Gambia te
rijden? Het is allemaal begonnen
inhet buurtcafé in Groningenwaar
ik (Jolijn) werk. Op een avond er
gens in februari vragen twee
broers aan mij of ik meega naar
Gambia. In een gekke bui zeg ik
"ja". Op dat moment zijn het nog
vage plannen en staat er nog
weinigvast, wel wordt me duidelijk
gemaakt dat ik een auto moet
hebben om ernaar toe te rijden.
Binnen nog geen twee weken belt
Crijn, m'n broertje, me op of ik niet
een tweede C15 wil kopen. Dus
daar staat een week later een
auto bij Lieske en Hanachter inde
tuin. Lieske nieuwsgierigen - naar
mate mijn ve rhaal over een goed
doel in Gambia steunen door er
een auto naar toe te rijden, vor
dert - wordt Lieske steeds enthou
siasteren eindigt mijn verhaal met
devraag of ik niet een bijrijder kan
gebruiken. Zo zijn de eerste af
spraken voor Gambia gemaakt.
Lieske en ik stappen meer dan
drie weken samen in de auto!

Ruimte voor goederen
De auto's - waar we mee gaan 
zijn tweede- en derdehands au
to's, die in Nederland geen cent
meer waard zijn. Echter, in Gam
bia is zo 'n oude - inmiddels voor
Afrika geschikt gemaakte - auto
een enorm waardevol product. Wij

schenken de auto's aan het dorp
Tumani Tenda, ons goede doel,
zodat zij deauto's weer voor veel
geld kunnen verkopen. Voor zo'n
project is echter wel geld nodig.
Het in orde maken van de auto's
en de reis er naar toe zijn niet
gratis. Daarnaast is erin de auto's
een hoop ruimte, die wij niet nodig
hebben; we zitten er tenslotte
maar met twee mensen in. Deze
ruimte willen we goed benutten
door zoveel mogelijk goederen
mee te nemen. Hierbij denken we
aankatoenenkinderkleding, sport-

artikelen , handnaaimachines en
dergelijke. Ook medische beno
digdheden, waaronder koortsther
mometers, zijn hard nodig en een
microscoop zou helemaal gewel
dig zijn. Voor al deze dingen zoe
ken wij sponsoren!

Een stichting
Tumani Tenda in Gambia is het
dorp dat we steunen. Gambia is
een land dat voornamelijk leeft
van de landbouw, maar aan de
kust zijn prachtige stranden en is
toerisme in opkomst. Er is veel

analfabetisme, dus een land waar
onderwijs noodzakelijk is. Zolang
mensen niet kunnen lezen en
schrijven, is ondernemen ook niet
mogelijk.
Een Nederlandse vrouw (afgestu
deerd in Wageningen) heeft daar
om een aantal jaren geleden een
stichting opgericht, die zich inzet
voor de ontwikkeling van het dorp
en de omgeving. Zij is getrouwd
met het stamhoofd van het dorp
Tumani Tenda.
Inmiddels is er onder andere een
school gebouwd, een waterput
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geslagen die voor schoon drink
water zorgt, een kraamkliniek op
gezet, er is een computerproject
gestart, er wordt geld vrijgemaakt
voor vervolg studies van kinderen
en de moeders van leerlingen
verbouwen extra landbouwpro
ducten zodat deze kunnen wor
denverkocht op de markt. Vandat
geld kunnen de ouders bijvoor
beeldschoolgeldbetalen enbouw
materialen kopen. Uiteindelijk
moet het dorp zelfvoorzienend
worden. Nu is geld nog heel hard
nodig om nieuwe projecten te kun
nen realiseren.

Waarom nu Tumani Tenda steu
nen als er afzoveel goede doelen
zijn?
Tumani Tenda en Garmerwolde
hebben als dorpen best het één
en ander gemeen. Het zijn beide
niet hele grotedorpen, ineen land
bouwgebied met ondernemers,
een school, sport en vrouwen (ook
mannen) dieactief zijn. Vooral zijn
het dorpen die zich niet van de
kaart laten vegen!
Dorpsbelangen Garmerwolde on
dersteunt het doel en heelt subsi
die gegeven voor Tumani Tenda.
Ook verschillende mensen, on
dernemingen en verenigingen zijn
al door Lieske benaderd en heb
ben hun hulp aangeboden. Vele
anderen zullen nog benaderd
worden. We hopen dat dit alles
veel geld op gaat leveren voor
Tumani Tenda (wij rijden onder
stichting Heino-Dakar). Mocht u
zelf nog een idee hebben: wij ho
ren het graag ! U hoort zeker nog
van ons via de volgende G&T.
De website die alle informatiebiedt
over met wie en vóórwie we gaan
is www.heino-dakar.nl. Het reke
ningnummer van de stichting is:
94.56.12.028.

Lieske en JolijnMandema

't Groningertercse roe op z'n rTIOOIst

Gerard Kingma
reis- en natuu rfotogratie

Gee f een afd ruk cadeau 
o rigineel en persoonlijk!

Bezoek de website voor het laats te
nieuws over workshops en exposities

Hovensnoot 5 - 9797 Pl Thesinge
www.kinqrno.nu

gera rd @king ma.nu
050 3023813, .
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Startweek Thesinge
De vangst van Ruben Plijter bij de viswedstrijd. (Foto: Myla Uitham)

Zelfs een enkele monnik was voor deze gelegenheid uit het graf
herrezenom dejeugd op hun speurtocht tegidsen. (Foto:Susande Smidt)

Kampioenen

Ton Bouchier en Roei Veenstra werden afgelopen zomer tijdens de
Sneekweek kampioen in de Sailhorse klasse. Een maand later werden
ze zelfs ook Nederlands kampioen!

Steenhuis (deelt)

Wie aan de Lageweg ooit met zijn
rug naar Dolfijn staat, kijkt uit op
de fraai gelegen boerderij van
Oosterhuis. Vreemd genoeg ver
meiden de opritpalen niet 'Oos
ter-huis', maar wel 'Steen-huis'
(zoals Werkman ooit 'Vee-lust'
heette). Is dit een fout van de
naamschilder? Heeft er ooit een
familie Steenhuis gewoond? Alle
maal fout. Het antwoord op die
prangende vraag ligt onder de
grond.

In 1974 is er in een uithoek van
het land van Oosterhuis een op
graving verricht door wat toen nog
de Rijksdienst voor Archeologisch
Bodemonderzoek heette. Oplet
tende voorbijgangers hebben toen
kunnen zien dat er in een diepe
kuil houten staken uit de modder
oprezen. Waren dat de ribben van
een uit de koers geraakt schip?
Nee.

Onderzoek heeft uitgewezen dat
daar ooit een steenhuis heeft ge
staan. Een steenhuis was in de
middeleeuwen een schuilplaats bij
een 'edele heerd' (een boerderij)
in de strijd tegen de 'hovelingen',
dikke boeren met politieke macht,
die die macht graag wi lden uit
breiden. Het was een versterkt
stenen gebouw op een kleine wier
de, waarin de inwoners van de
boerderij zich in tijd van nood te
rugtrokken.

AI in de kroniek van Emo van
Wiltewierum worden de steenhui
zen genoemd. Waarschijnlijk had
ieder kerspel er 4 à 5, wat bete·
kent dat er in de Ommelanden
ooit zo'n 700 steenhuizen hebben
gestaan. Het steenhuis aan de
Lageweg had niets te maken met
het klooster van Thesinge, dat zijn
eigen verdediging voerde.

(wordt vervolgd)

Fredje Bouma



Twee betonfabrieken op wielen en twee bulkbetoncement vrachtau
to's. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

tOle riool van Gronnen noar Delfsiel

Het vaste team aan de Noorddijkerweg. V.l.n.r. Wout van den Heuvel,
Willemijn Schierbeek, Kevin van Gaaien, Gerda Hartsema en Ria
Elderman. (Foto: Henk Remerie)

Leni Arends

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

Ik zou zeggen: benut de open dag
op 4oktober, het iszeer demoeite
waard!

per dag is er een inloopspreek
uur. Ook op zaterdagochtend . En
wilt u meer informatie, bijv. over
de openingstijden, kijk dan op
www.vanstadtotwad .nl.

Als alles naar behoren is verlopen, is het laatste stukje oude riool in de
gemeente Ten Boer de afgelopen week volgespoten. De week ervoor
is depijp richting Jan Wierenga's bos vol gemaakt. Dit vergdeiets meer
tijd dan gedacht. zodat een stukje richting zuivering niet meer kon. De
medewerkers van G.MD. (Groep Midden Betuwe te Opheusden) zijn
zeer tevreden over de voortgang van het project dat zij hier in het
noorden mochten doen. Overal waar een werkgaUopening werd ge
maakt. bleek deoude gietijzeren pijp nog erg dik. Het weer zat ook mee
en door voldoende rijplaten te gebruiken, was er geen noemenswaar
dige schade; dus geen protesten van de boeren.
Nu moet er nog een stuk bij Appingedamworden gedaan en dan is het
klaar en afgewerkt.

ruim te, waar zich de balie en
wachtkamer bevinden. De wacht
kamer heeft zelfs een TV en een
speelhoek voor kinderen. Maar
belangri jker is dat ook de dieren
ruimte hebben. Ze hebben min
der last van elkaar en er is dus
minder stress. De wachtkamer is
multifunctioneel. Er zullen hier
o.a. voorlichtingsavonden wor
den gehouden. Links naast de
ingang is de trimkamer. Assis
tente Willemijn Schierbeek is ook
hondentrimster. Dus uw hond kan
hier gewassen en geknipt of ge
schoren, netjes weer naar huis
gaan. Deze kamer wordt ook ge
bruikt als behandelkamer, indien
dat nodig mocht zijn. We gaan
verder met de ronde en er valt
heel wat te zien. Er zi jn 2 behan
delkamers en een quarantaine
kamer. Hier staat het echoappa
raat. Ik zie een röntgenkamer,
een steri lisatieruimte, een voor
bereid ingskamer en een opera
tiekamer met 2 operatie tafels.
Hier worden de grotere operaties
uitgevoerd, die niet in de andere
vestigingen gedaan kunnen wor
den. Er is een kamer met labora
torium voor o.a. urine- en bloed
onderzoek. En dan kom ik in de
koffiekamer, ook niet onbelang
rijk, met daarnaast de apotheek
en een opslagruimte. Geweldig
allemaal; ik kijk mijn ogen uit.
Behalve een hondentrimster 
heeft depraktijk ook een gedrags
adviseur voor hond en kat. Hier
voor kunt u terecht bij assistente
Ria Elderman.
De praktijk is dus zeer uitgebreid
en gericht op een ontspannen
werkkl imaat met goede commu
nicatie naar de klant en het ge
ven van goede uitleg wat betreft
nazorg voor uw dier. Prettig is dat
de balie de hele dag open is tot
aan het begin van de avond. U
kunt hier behalve voor het opha
lenvan medicatie ookterecht voor
voeders en verzorgingsproduc
ten. De dierenartsen werken het
liefst op afspraak. maar eenmaal

Nieuwe lacatie dierenartsen

Het praktijkgebied van Stad tot
Wad strekt zich uit - zoals de
naam al doet vermoeden - van
de stad Groningen tot aan het
wad. Het bestaat uit 4 vestigin
gen, die zich bevinden in Lopper
sum, Bedum, Uithuizen en Gro
ningen. Loppersum is tevens de
vestiging voor de landbouwhuis
dieren en paarden. Van Stad tot
Wad bestaat uit 12 dierenartsen,
waarvan 5 voor gezeldschaps
dieren en 7 voor de landbouw
huisdieren, waarvan 1alleen voor
de paarden. Verder werken 9 die
renartsassistentes in de 4 vesti
gingen, een praktijkmanager, ie
mand voor de financiële onder
steuning en iemand voor de be
zorgdienst.
Inde nieuwe locatie werkenWout
van den Heuvel en Kevin van
Gaaien als vaste dierenartsen
samen met 3 dierenartsassisten
tes: Willemijn Schierbeek Gerda
Hartsema en Ria Elderman. Die
renartsen Tekla Admiraal, Paula
Herweijer en Gauke Kuiken wer
ken er deels; hoofdzakelijk zijn
ze in de andere vestigingen aan
het werk.

De Noorddijkerweg 26a is de nieuwe locatie van Diergezondheids
centrum Van Stad tot Wad . Op werelddierendag, 4 oktober, is de
officiële opening en bent u welkom om de praktijk te bewonderen.
Toen ik werd gevraagd om een interviewte houden in verband met
de officiële opening, was ik meteen enthousiast. Want ik was erg
benieuwd naar dat mooie pand. Een afspraak was zo gemaakt met
dierenarts Wout van den Heuvel, die 1 augustus 2007 begonnen is
bij VSTW. Hij volgde dierenarts Anton Weitenberg op, die op 31
december 2007 is gestopt. Wout zette de praktijk aan het vertrouw
de adres aan de Harkstederweg nog voort tot 1 augustus 2008.
Toen gingen de deuren van het nieuwe pand open.

Vorig jaar, medio mei, lagen de
eerste schetsen voor de nieuwe
praktijk op tafel, maar pas in ja
nuari 2008 kon de start van de
bouw plaatsvinden . En het resul
taat mag er zijn. Op de grote
zolder na, die zal dienen als ver
gader- en cursusruimte, is het
pand af.
Deze nieuwe locatie is wel even
wat anders dan aan de Harkste
derweg. Het is groot !! Het heeft
een oppervlakte van 500 vier
kante meter en veel parkeer mo
gelijkheden. Ik zie ruime vertrek
ken en veel ramen met prachtig
landelijk uitzicht, bijna tot Gar
merwalde.... Di t moet wel tot een
ontspannen klimaat leiden voor
mens en dier.
Ik word rondgeleid door Wout,
die enthousiast en trots vertelt.
De entree bestaat uit een grote
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Ons aller Okkie Smit van Radio Noord verrichtte dit jaar de openings
handeling bij de tentoonstelling van de FotoGroep Gannerwolde.
(Fata: Henk Remerie)

Fotogroep Garmerwolde

Mantelzorgmiddag

Mantelzorg en wat Mantelzorgon
dersteuning allemaal voor u kan
doen. Het programma begint om
twee uur en eindigt rond vier uur;
ook ex-mantelzorgers zijn van
harte welkom.
Voor eventuelevragen kunt ucon
tact opnemen met Hillie Ramaker,
tel. 050-541 53 35.

Karel Drabe

dert niet wat het voor zou moeten
stellen. De hoop was nog even op
Gerrit ter Veer, die een van de
vorige jaren ongelooflijke kleurige
foto's had van Italië, maar deze
keer lag het accent anders. Maar
ook zonder kleurtjes was het goed
toeven en waren ereven zo goed
fleurige praatjes te maken.

Herkent u zichzelf in een van bo
vengenoemde situaties? Heeft u
wel eens behoefte aan ondersteu
ning? Kampt u met de nodige vra
gen? De Wmo-adviesraad van de
gemeente Ten Boer organiseert
eenvoorlichtingsmiddag op maan
dag 13 oktober a.s. in zorgcen
trum Bloemhof over het begrip
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Zorgt u voor uw chronisch zieke man of vrouw? Voor een gehan·
dicapt kind? Voor uw hulpbehoevende vader, moeder of een
ander familielid? Mensen die onbetaald en langdurig voor een
ander zorgen, worden mantelzorgers genoemd. Ook intensieve
en onbetaalde zorg voor een vriend, vriendin, buurman of buur
vrouw valt onder het begrip Mantelzorg.

De titel of motto van deze exposi
tie was "Schilderen met licht". Dit
klinkt Rembrandtiek en wat som
bere verwachtingen vervulden mij
want ik heb hetniet op Rembrand.
En tja...inderdaad... er zat niks
tussen wat mij beroerde. Nu ligt
dat echt niet aan de fotog roep,
want ondergetekende blijkt altijd
een zeldzaam beperkte smaak te
hebben: kleurtjes, en daarbij 't hin-

Ook dit jaar hield de fotogroep een expositie in de kerk van
Garmerwolde. Het grappige is dit het allemaal garmerwoldenaars
zijn : Auke Kuipers, Cheryl Hoekstra, Jan Noordhof, Gerrit ter Veer,
Henk Tuinema, Jan Knot, Paula Dunne, Janet Jansen. Ook hingen
er schilderijen van Carel Hazeveld, ook uit Garmerwolde



sanitair en verwarming
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Een andere kijk op het jaar van het religieus erfgoed
Kerken, dominees en kerkmensen
Zoals in het eerste artikel geschreven, gaat het ditmaal over de voormalige Ned. Herv. Kerk. Toen deze kerk nog behoorde tot de Herv.
gemeente Garmerwolde·Thesinge (sinds 1965), werd er eenmaal in de 14 dagen een dienst gehouden. Altijd om 10.00 uur. Lukte het
niet op dit tijdstip, dan werd de dienst gehouden om 14.00 uur.

Zeer regelmatig was dan de voor
ganger ds. G.C. Molenaar uit Wol
tersum. Per fiets kwam hij door
weer en wind in zijn tenue (steek
broek, slipjas. hoed) naar Thesin
ge. Niks geen toga. Geheel in het
zwart, met eenlangzaam, bedaard
tempo fietste hij Thesinge binnen.
Niet dat hij tot de zwarte kousen
kerk behoorde, maar daaraan kon
je hem herkennen als dominee.
Hijwas van orthodoxe huize. Eens
liet hij in zijn preek doorscheme
ren, dat er toch wel erg weinig
kerkgangers waren deze middag.
Nu was hij wel gewend aanweinig
kerkgangers. In Woltersum - waar
hij na zijnpensioen(emeritaat heet
dat bij predikanten) ging wonen,
was het bepaald ook geen drin
gen geblazen op zondagmorgen.
Bovendien had hij een periode
achter de rug met volle kerken
(o.a. Martinikerk Groningen).
Even terugkomend op het aantal
kerkgangers, deed het hem blijk
baar denken aan de tekst:
'Waar twee of drie in Mijn naam
vergaderd zijn, ben ik in het mid
den'. En de dienst kon doorgaan.
Zowel op de heen- alsook op de
terugweg groette hij iedereen die
hem passeerde. En altijdzwaaiend
verliet hij het dorp, als hij voor de
bocht 'tante' groette.

Ook kwam - maar dan 's morgens
- de bekende prof. dr. P.J. Ros
cam Abbing naar Thesinge. Ook

hij kwam meestal per fiets, alleen
van de andere kant. Enige jaren
geleden sprak ik op het terras
tegenover de kerk, met de doch
ter van Roscam Abbing. 'Vader
vond het een hele eer om hier in
dit rustige oude dorp voor te mo
gen gaan ', zei ze. 'En over de
financiële tegemoetkoming, had
hij zo zijn eigen mening. Als jeper
fiets kwam, dan hoefde je geen
reiskostenvergoeding. En de
preek...? die had hij enkele we
ken geleden al gehouden ergens
op het Hogeland. '

Ook een andere professor - The
singe was vaak onder professo-

ren - was regelmatig gast hier.
Prof. (toen nog niet trouwens) dr.
Lammert Leertouwer, een echte
Grunneger - was een graag ge
ziene gast. Voor en na de dienst
sprakhij met iedereen Grunnings.
Het verschil met Roscam Abbing
was, dat hij wat vrijzinniger in de
leer was. Later is hij naar Leiden
verhuisd, om daar rector-magnifi 
cus (theologie) te worden.

Maar is dit alles verleden tijd?
Waar zie je tegenwoordig nog een
dominee voorbij gaan ineen toga?
Ja, op de televisie kom je - welis
waar geen dominee's - ze nog
tegen: heren en ook dames die

een toga dragen. En dan bedoe
len we de rechters en advocaten .
Er zijn dominees die even de aan
dachttrekken - met ofzonder toga
- met een uitspraak waar heel
(kerkelijk) Nederland over valt.
Zoals: 'Geloven in een God die
niet bestaat.' Of zoals Klaas Vos,
de spreekbuis van de VPRO. Op
gegroeid in Huizen (NH.) in de
Geref. Bondscultuur, die nu toch
graag weer een kleine gemeente
wenst, weliswaar niet uit die cul
tuur, maar het is waar: 'eens do
minee altijd dominee'. Maar een
domineesland, laat staan een do
mineesdorp, is het hier niet meer.

En de kerkmensen, die namen
gewoon plaats in de banken of op
de stoelen.
Ze hadden ook hier in Thesinge
de roepstem vande klok gehoord:
kom, kom, kom. Wijlen Klaas Kol
(schilder), hij was eerst Gerefor
meerd, maarwerd later koster van
de N.H. kerk, luidde de klok vaak
extra lang. Op zondagmorgen om
9,45 en 10.00 uur en vooral op
zaterdagmiddag rondom 17.00
uur. Waarom doetudat Kol? 'Ach,
meschain kommen der wat meer
mensen mörnvroug', was zijn ant
woord.

Vroeger, ja vroeger, wat dat be
treft is vroeger missch ien toch
dood ! De klok wordt niet meer
geluid bij aanvang van de dienst.

Groningen
Noorddijkerweg 26A----

dierenartsen

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 5416070
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuu r ma t/m vr 13 .00 - 13.30 uur
Inloopspreekuu r zaterdag 10 .00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19 .00 uur
Zaterdag 10.00 - 11 .00 uur

www.vanstadtotwad.nl

6



Een muzikale mees??
Aan het begin van de avond speel ik altijd wat klarinet. Het is
geloof ik geen populair instrument bij dieren. De kat verliet altijd
bijna blazend de kamer. Alleen in de winter, na een pijnlijke
afweging tussen "de kou buiten" of "de warmte binnen met
herrie" placht hij wel eens te blijven. Trouwens, heeft iemand hem
gezien (grijs gestreept, kater. Na een uhputtend dating seizoen is
hij definitief verwilderd)? De hond had het er ook niet op: het
baasje was prima, maar die klarinet....zucht....en wachtte elders
op betere tijden.

Maar nog wel steeds bij rouwen
trouw. De mensen - ook hier in
Thesinge - zijn mondiger gewor
den (ook de kerkmensen). Ieder
een heeft tegenwoordig wel een
eigen mening over het hoe en
wat.

En voorgangers zijn voorbijgan
gers:
ds. Hendriks (Herv.); ds. Lugtig
heid, Mollema, Hesseis (Geref.);
ds. Van den Boomgaard, Boert
jens, De Lange (Chr. Gere1.), zij
allen woonden eens hier, in het
huis van de dominee (de pasto
rie). Maar het huis van de domi
nee is verkocht of wordt verhuurd.
En de eerwaarde heren en/of da
mes maken hun preek door de

Groot was dan ook mijn verbazing
toen eind mei regelmatig een kool
mees voor het raam zat bij het
spelen. Hij zat er geruime tijd, was
dan weer weg, maar na een tijdje
zat ie er weer. Tjonge, dacht ik,
zi jn mezen misschien muzikaal?
Is hiersprake van een ornithologi
sche ontdekking? Werkt een klari
net als lokfluit of zo?
Het was indezelfde tijd datbij een
Amsterdamse tv zender een wille

week niet meer in de pastorie, op
de studeerkamer. Ze maken die
door de week ergens in een ge
woon huis, in stad of ommeland.
En op zondag komenze niet meer
per fiets. Ze zijn mobiel gewor
den, ook op telefonisch gebied.
Per autokomen ze naar onze dor
pen, om de lofzang gaande te
houden.

En de kerken, die niet meer ge
bruikt worden voor de eredienst?
Daar hebben we een andere be
stemming aan gegeven. Het zijn
muziek- of trouwzalen geworden.
Maar dat is altijd nog beter, dan
dat ze er een supermarkt in ma
ken!

(albino) merel in het Vondelpark
aan de orde was. Nu ja, dacht ik,
dan zou die muzikale mees ook
wel nieuws kunnen zijn ofworden.
Zodoende is dit stukje ontstaan.
Hoe dan ook, nieuws of geen
nieuws, die muzikale mees begon
me toch te intrigeren. Maar he·
laas, helaas ... ik ben tocheen oen
op het gebied van mezen. Het
geval.was dat ze bij de venti latie
van de spouw een nest hadden

Tot slot:
Er is veel veranderd inde loopder
jaren in de kerk(en). Maar één
ding is blijkbaar niet veranderd.
Kerkvoer is van alle tijden een
gewild snoepje onder de preek bij
het kerkvolk. In de jaren '60 gaf
dat soms problemen. Getuige het
volgende verslag :
Een dominee (gere1. - nee we
noemen geen namen) schrijft in
de Groninger Kerkbode het vol
gende: Onlangs vond ik op de
kansel Iijdens de morgendienst
een leuk rijmpje, vlak naast het
glas water.
'Voor een poosje geleden, liet u
ons weten,
dat het verboden is. pepermun
ten te eten.
Daarom schenken wij u, voor de
lol,
deze rol.
Inderdaad er lag keurig netjes een
rol pepermunt: Faam'). Maar deze
rol was natuurli jk niet bij onze mid
denstand gekocht. Foei!!!!! I!!! Ach,
wat men ons al niet in de preek
schoenen schuift:
Wat is er vóór en wat is er tegen?

Vóór:
a. tegen kriebel in de keel en

hoest;
b. voor een frisse smaak in de

mond;
c. om kleine kinderen 'zoet' te

houden;
d. ter voorkoming van het nutti·

gen van marsrepen en - nog
erger - toffees.

gemaakt. Vóór ze erin gaan,wach
ten ze geruime tijd, spieden rond
of niemand ze ziet, en dan wippen
ze vliegensvlug het nest in om te
voeren. Mwa, niks muzikale me
zen dus.
Maar wie weet......als er ergens
een mees bij het raam luistert

Tegen:
a. de rol die de ronde door de

kerk doet, is vanaf de kansel
duidelijkzichtbaar en zeer sto
rend;

b. het tijdstip: na de aanhef van
de preek: brs. en zrs.... komt
de neiging in je op om te zeg
gen: 'Minuut pepermuntpau
ze. '

Kies een onopvallend tijdstip en
maak met zo'n rol geen furore in
de bank.
Laat de kauwbeweging onopval
lend zijn.
Streef (voor zover mogelijk) tot
geheelonthouding .
Overigens ditalles in de Christelij
ke vrijheid aanbevolen.

Toch eens luisteren bij een dienst
van de PKN Garmerwolde-Thes
inge. En dan vooral opletten tij
dens de preek. Zijn het de peper
munten van Faam of wint King
het? Of zijn die twee merken ook
Samen op Weg gegaan? Of is het
één pepermuntvrije dienst?

Jakob vander Woude

*) Faam werd door Hervormden
gegeten tijdens de preek en uiter
aard gekocht bij de Hervormde
middenstanders.
King door de Gereformeerden, en
kopen deed je natuurlijk bij de
Gereformeerde middenstanders.

wanneer het klarinet concert van
Mozart gespeeld wordt, dan is het
vast een jong uit dat nest wat
jeugdherinneringen komt ophalen.
Of het heeft gewoon een nest in
de spouw natuurlijk ...

Karel Drabe
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De letters "Water" 14 augustus 2008. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Kwijt
Ter nagedachtenis aan mijn beurs

Op mijn broer Freek na, die ge
zien zijn enthousiasme voor cate
goriseren nog nooit iets is kwijtge
raakt. heeft iedereen zijn porte
monnee weleens verloren. Mij
overkwam dit op een kwade don
derdagmiddag. Mijn bescheiden
beurs heeft waarschijnlijk ergens
tussen Groningen en Garmerwol
de, zijn gesloten bestaan in mijn
tas verruild voor het vrije leven in
de grote boze buitenwereld . Na
de initiële leegte die zich aandient
wanneer een geliefdejeplotsklaps
berooid achterlaat besloot ik toch,
na vijf dagen naarstig gezocht en
gehoopt te hebben, het grote re
gelen dat met een dergelijkverlies
gepaard gaat, aan te vangen.
Mijn eerste telefoontje was ge
richt aan de dappere ordehand
havers van de regiopolitie Gronin
gen. (Ik overweeg een carrière in
het opsporingswezen; een posi
tieve houding ten aanzien van het
korps van mijn voorkeur lijkt mij
danook niet ongepast). Een vrien
delijke dame die duidelijk opereer
de onder het mom 'geen spoed,
wel politie' adviseerde het week
end even af te wachten aange
zien er wellicht nog een eerlijke
burger met mijn bezittingen op
zou kunnen dagen.
De dinsdag daarop bleek het
wachten tevergeefs en moest er
actie worden ondernomen. Eerst
maar eens de Postbank benaderd
met het verzoek of ze de pinpas
sen van mijn persoonlijke en mijn
gezamenlijke rekening wilde blok
keren. Dit was geen probleem en

binnenvijfwerkdagen zou dePost
bank, efficiënt als ze zijn, € 7,50
vervangingskosten per pas van
mijn rekening halen en mij twee
nieuwe opsturen.
Vervolgens telefoontje naar Uni
vé. Een nieuw verzekeringspasje
was geen probleem en werd mij.
in tegenstelling tot hetbeelddat ik
bij zorgverzekeraars heb, binnen
een week geheel kosteloos ver
strekt.
Ook mijn Openbare Bibliotheek
pasje werd meteen na een tele
foontje geblokkeerd met daarbij
de mededeling dat ik bij de klan
tenservice voor € 3,. een nieuwe
kon krijgen.
Mijn collegekaart duurde iets lan
ger, ongeveer twee weken, maar
ook toen stuurde de
Centrale Studenten Administratie
mij keurig een nieuwe. Kosten €
10,..

Het voorgaande geregel ging al·
lemaal vrij voorspoedig, het duur
de niet lang en ook de kosten
vond ik nog redelijk overzichtelijk.
Ik was echter nog niet aan de
vervanging van mijn OV-kaart en
mijn rijbewijs begonnen.
Voor wat betreft mijn OV, na een
keertje Googlen kreeg ik zoveel
hitswaarin OVenIBG ineen adem
werden genoemd dat ik de IBG
maar even heb gebeld. Na om en
nabij de 6 keuzemenuutjes kreeg
ik iemand aan de telefoon (die
overigens in eerste instantie klonk
als een keuzemenu, wat een ei
genaardige situatie opleverde,
maar dat terzijde) diemij kondoor
verbinden met de expert op dit
gebied. De expert wist mij, na 12
minuten in de wacht te hebben
gestaan, in een paar seconden te
vertellen dat ik naar het postkan
toor moest gaan en dat ze me
daar verder konden helpen. Na

vriendelijk bedankt tehebben voor
ditadvies heb ik mij naarhetpost
kantoor begeven. Hier kreeg ik
een formulier (waar had ik nog
maar mijn IB-correspondentie·
nummer) waarmee ik naar het
politiebureau moest. Op het poli
tiebureau werd eerst even in het
qevonden-voorwerpen-boek ge
keken en vervolgens kreeg ik ook
van hen een formulier. Met de
hele papierwinkel weer het post
kantoor opgezocht en tegen beta
ling van € 31 ,76 kan ikbinnenkort
een nieuwe ophalen.

Ook een rijbewijs vervangen ver·
eist een behoorlijke portie geduld
en doorzettingsvermogen. Eerst
naar het gemeentehuis: rijbewijs
als vermist opgegeven . Vervol
gens opnieuw naar de Rademarkt:
proces-verbaal van vermissing
opmaken. Weer terug naar het
gemeentehuis (weer inde rij), foto
vergeten. Op naar de Fotograaf
voor pasfoto (€ 10 'studentenset
je'). Nu echt naar het gemeente
huis, waar de mij toegewezen
ambtenaar een studiegenootje

bleek en de regels van integriteit
het haar niet toelieten mij te hel
pen. Dus gewacht ophaar collega
en na wat gerommel in papieren,
een aantal van mijn handtekenin
gen en € 91,30 verder, werd ik
naar huis gestuurd in de weten
schap dat ik een week later een
spiksplinternieuwe plastic, wallet
size rijvaardigheidbewijs kon af
halen.

Mijn odyssee eindigde in de V&D
waar ikvoor een luttele € 10,. een
nieuwe beurs kon krijgen.
Na alles bij elkaar opgeteld te
hebben (net zoiets als de euro
prijzen vergelijken met gulden-prij
zen: moet je nooit doen!) blijk ik€
161,06 lichter te zijn. Het dictum
'dat bij dit soort dingen het geld
nog niet het ergst is, maar al dat
geregel' lijkt met zo'n bedrag toch
enigszins te zijn ontzenuwd. Mijn
advies luidt dan ook: raak nooit je
portefeuille kwijt of, beter nog, pro
beer op goede voet te komen met
Sint Antonius.

Teun Mandema

. - . - . - . - - -- - -- . - . . -- -- . ----,- . -- - - -.

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
D U ITGEVERIJ

Grote letters ...

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

't Is misschien wel niet in Garmerwolde, maar mocht men een keer
langs het Eemskanaal wandelen of fietsen, of met de boot door het
water varen ... Omdesaaiheid van de vaarroute Lemmer - Delfzijl hier
endaar wat opte leuken, heeftmen vlakvoorde Washuisterweg inTen
Beer een kunstproject in het kader van woordenstroom opgericht. Dit
is eenkunstwerk met grote ijzeren letters van ± 1.50 bij 1.50 meter; de
ijzeren kunstenares is Milou van Dam. De letters vormen de woorden
gas (kleur oranje/rood), water (blauw) en liefde (oranje/rood). Gas
staat voor "ondergronds", water stroomt er erg veel langs en liefde
verwijst naar de mensen die er langs varen voor hun werkof vakantie
en naar deliefde voor denatuurlijke omgeving. Persoonlijk gezien denk
ik dat ermeer bekijks was geweest als het bij Woltersum of Garmerwol
de - bijvoorbeeld richting zuivering - had plaatsgehad; daar komen
meer wandelaars ...

• Rijksweg 83
9791 A8 Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl

ons werk!Uw uitstraling:
Het maakt niet ui t welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u past!

•
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Terug in de Westerse wereld
Maandag 28 juli ben ik teruggekeerd in Nederland. Na 6,5 maand
zat mijn avontuur aan de andere kant van de wereld er alweer op.
Op zaterdag 12 januari vertrok ik met zeven andere jongeren naar
Centraal Amerika om daar in de landen Costa Rica en Nicaragua
vrijwilligerswerk in de sport te gaan doen. Nu, een half jaar later,
kan ik terugki jken op een geweldige leerzame ervaring.

Het is wel weer even wennen hier
in Nederland. Waar ik daar in het
kleine dorpjeelke dag nog weer op
nieuwe dingen stuitte, is het leven
in Nederland - en zeker in Thesin
ge - wat minder spectaculair. Wan
neer het leven weer een beetje op
gang is gekomen, zal dit allemaal
wel weer goed komen en wanneer
ik over een jaar of twee weer ge
noeg geld heb en de kans krijg op
een nieuwe reis zal ik deze zeker
niet laten liggen. Want als je iets
anders van de wereld hebt gezien,
wil iedereen volgens mij wel meer
zien; in ieder geval geldt dit wel
voor mij.

over een jaar of twee nog een keer
de mogelijkheid om terug te keren.

Echt vakantie
Na dit moeilijke afscheid had iknog
zes week om wat meer van de
landen Nicaragua en Cosla Rica te
zien. Het reizen was erg leuk en ik
heb in 6 week een hoop mooie
dingen gezien en spannende din
gen gedaan. Ook hebben we wel
genoten van onze tijd en echt va
kantie gehouden. We hebben dus
gewoon doorgeleefd in het leef·
tempc dat we de vijf maanden er
voor hadden aangeleerd. Zondag
27 juli ben ik samen met vijf ande
renweer op het vliegtuiggestapt in
San José en via Miami teruggevlo
gen naar Amsterdam.

Tim vande Belt

trots op. Ook hebben we een stuk
grond gelijk laten maken naast de
middelbare school zodat men hier
ook kan sporten. AI met al een
hoop veranderingen in die vijf
maanden dat wij in Las Azucenas
hebben mogen wonen.

Tim met zijn gastfamilie in San Carlos.

Opgenomen in de familie
In die vijf maand heb ik het hele
dorp leren kennen en alles meege
maakt volgens het leven van de
mensen hier. De mensen zijn heel
erg gastvrij en mijn gastfamilie was
hier misschien het beste voorbeeld
van. Ik heb het dus ook verschrik
kelijk getroffen met mijn familie.
Ondanks dat mijn familie het zeker
niet ruim had, kon iedereen blijven
eten en maakte men zich eigenlijk
helemaal geen zorgen. Het is fan
tastisch om te zien hoe blij deze
mensen allemaal zijn ondanks dat
ze niet veel hebben. Hier kan Ne
derland nog een voorbeeld aan
nemen. Het leefritme is heel an
ders dan in Nederland. Bussen
komen soms een kwartier te vroeg
en een andere keer een half uur te
laat, maar je hoort niemand zeu
ren. Het afscheid van mijn gastfa
milie was na 5 maanden erg lastig.
In deze vijf maanden ben ikopge
nomen in de familie, ik ben overal
bij betrokken en was echt iemand
van de familie. Bij het afscheid in
San Carlos, vanwaar Hans en ik
zouden vertrekken naar Costa
Rica, hield mijn moeder het dan
ook niet droog en ikzou nu ook erg
graag even teruggaan omte kijken
hoe het gaat met mijn familie daar.
Even met mijn zusje van twee spe
len, even met mijn broertje van elf
voetballen en gewoon even met
mijn moeder bijpraten over de da
gelijkse dingen in het leven en de
verschillen tussen Nederland en
Nicaragua zoals we vaak deden
aan de tafel zittend in de wille
plastic tuinstoelen. Well icht krijg ik

Gemoedelijke sfeer
Naast het lesgeven op de scholen
hebben we ook buiten schooltijd
veel aan sport gedaan of ons met
sport gerelateerde dingen bezig
gehouden. We hebben een zaal
voetbalcompetitie georganiseerd
voor de jongeren. Dit werd ge
speeld op een klein veldje waar 4
tegen 4 werd gespeeld zonder
keeper. Verder hebben we veel
tijd besteed aan volleybal en voet
bal. Volleybal wordt tegenwoordig
elke middag gespeelddoor dejon
geren en ook het voetbal leeft
enorm. Soms waren er ineens 50
jongeren die allemaal wilden voet
ballen. Er werden dan vier elftal
len gevormd en dan werd er ge
woon 11 tegen 11 gespeeld. Het
gaat allemaal zo gemoedelijk en
er wordt helemaal niet moeilijk
gedaan over de teams ofover een
overtreding .
Naast deze sporten hebben we
ook de sportfaciliteiten in Las Azu
cenas verbeterd. Zo hebben we
120 meter gaas gekocht en ge
plaatst rond het voetbalveld, zo
dat er niet elke keer ballen lek
gaan doordat ze tegen het prikkel
draad komen. Ook hebben we de
houten doelpalen vervangen door
buizen. Men beschikt hier nu over
de beste doelpalen van de provin
cie Rio San Juan. Hier is men erg

maar de blijheid van de kinderen
was het mooiste. Op de lagere
school stonden de kinderen al te
springen als ze zagen dat wij er
aan kwamen. Verder vinden de
kinderen alles leuk wat je doet en
hebben we nooit een negatieve
reactie gehad op onze lessen. Ze
vonden het dan ook allemaal su
per jammer dat wij weer weg gin
gen half juni. Als afscheid hebben
we een middag georganiseerd
waar we met spelletjes en caoeau
tjes afscheid namen van dekinde
ren. In Nicaragua ishet traditie om
bij een feest of afscheid een pin
nata te hebben. Dit is een van
papier-maché gemaakte pop waar
snoep in wordt gedaan die dan
door iemand met een blinddoek
om kapot moet worden geslagen
met een stok of een knuppel. Dit
was een groot succes.

In de G&T van maart 2008 stond
al een verhaal van mij over hoe ik
de eerste maand heb ervaren.
Wat ik mezelf nog kan herinneren
van dat stuk isdat het erg wennen
was, maar dat ik het super goed
naar mijn zin had. Dit goede ge
voel is eigenlijk nooit weggegaan.
In februari waren onze werkzaam
heden nog niet echt begonnen,
maar we (Hans en ik) hebben
uiteindelijk in de ruim vijf maan
den dat we in Nicaragua zaten
een hoop werk verzet.
Onze werkzaamheden bestonden
voornamelijk uit het lesgeven op
de twee scholen die er in Las
Azucenas zijn. 's Ochtends gaven
we les op de middelbare school
en 's middags op de basisschool.
In totaal gaven we les aan onge
veer 12 klassen van gemiddeld
25 leerlingen. Het eerste probleem
was dat we maar over weinig ma
terialen beschikten, waardoor we
creatief moesten omgaan met de
beschikbare materialen en we uit
eindelijk veel spellen hebben ge
daan waar zo weinig mogelijk
materialen voor nodig waren. Het
tweede probleem in de eerste
weken was de taal. Mijn Spaans is
nu, na 6,5 maand, een stuk beter
dan dat het na een maand was.
Dit zorgde soms voor komische
situaties, maar de kinderen en de
docenten hebben ons altijd ge
holpen. Een derde probleem was
de discipline en structuur. De kin
deren zijn hier niet gewend dat er
veel regels zijn. Zo kwam het in
één van de eerste weken voor dat
ineens een derde van deklas weg
was tijdens onze gymles om aan
de andere kant van de weg even
wat snoep te gaan kopen bij een
klein winkeltje. Gelukkig luisteren
de kinderen hier wel erg goed en
zijn ze nog wat makkelijker te vor
men, zodat dit niet meer voor
kwam na een aantal weken. Voor
alle docenten hebben we een dik
boek gemaakt met allerlei spellen
die ze kunnen doen met hun klas.
Dit is natuurlijk geschreven in het
Spaans en waar mogelijk hebben
we foto's en figuurtjes gebruikt
om het zo duidelijk mogelijk te
maken voor de docenten. Ze wa
ren hier allemaal erg blij mee,
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Hoe later op de avond ... Oora /fes/ra-Bos
Op deze zaterdagavond is het een weertype van krimpende (draaiende) wind en uitgaande vrouwen. Volgens een oud·Gronings
gezegde is het weer dan niette vertrouwen. Toch gaan we in korte broek richting café Molenzichl. Het is ook maar een hanentree en
je bent binnen. Op de laatste zaterdagavond van de maand is er kaartavond, zo ook deze avond. Dora schenkt me een koel glaasje
tonic in.

Bij Dora Wes/ra, in café Molenzicht. is regelmatig wat te doen
(Foto:MylaUitham)

Kaart je zelf ook mee?
"Nee, ik kaart niet mee. Ik kanwel
kaarten hoor; alleen, dat is geen
doen op zo'n avond als deze. Je
moet zorgen dat de deelnemers
voorzien worden van een drankje.
En er zijn ook regelmatig mensen
die zo even binnen wippen voor
een praatje en een glaasje. Ja.
dat kun je begrijpen, dan moet er
toch echt iemand in de bediening
zijn. Straks als de toneelvereni
ging weer begint met de repeti ties
en ze blijven na afloop nog even
hangen (dat doen ze meestal 
J.v.d.W.) dan leg ik graag een
kaartje. Enkele spelers van de to
neelvereniging zitten ook op de
kaartclub. Vandaar".

Je hebt het over de toneelvereni
ging, die repeteert hier ook? En
zijn ernog meer verenigingen die
een bezoek aan jouw café bren
gen ?
"Haha. de toneelvereniging is bij
jouwook bekend. Dat is VIOD. En
verder zijn hier iedere maand de
vergaderingen van DB (Dorpsbe
langen). Die komen hier altijd op
maandag.
En dan iedere week op coneer
dagavond hebben we de Taisner
Stöters(dat isde biljartvereniging).
Dan doe ik zelf ook mee, samen
met Henk. Men regelt alles zo'n
beetje met elkaar. Ja, oké; Arjan
Balkema en Wim v.d, Veen, dat
zijn de aanjagers. Eenmaal in het
jaar - zo rondom kerst - hebben
we een wedstrijd met als hoofd·
prijs de Andries Westra-bokaal.
Dezebokaal isgenoemd naar mijn
overleden echtgenoot. Meestal
reikt Douwe (de broer van Andries)
deze prijs uil.
En dan niet te vergeten : Hans V.d.
Brand komt iedere derde zater
dagavond van de maand met z'n
muziek. Daar kan iedereen naar
komen luisteren en - nietteverge
ten - spelen.
Dus je hoort het wel: in café Mo·
lenzicht is regelmatig wat te doen.

Het is pauze, nog even een glas
tonic en voor degenen die daar
behoefte aan hebben: een siga
retje. Alleen, dat kan niet meer
binnen; de rokers verplaatsen zich
naar buiten. Maar wat is dat? Een

collectezak? "Nee", legt Roelie Dij·
kema uil. "Daar zitten nummertjes
in, vanavond 1tot en met 17". Dus
er zijn 17 deelnemers. Zij is qua
jaren het langst lid van de kaart
club. "De oudste deelnemer isJan
Leugs", zegt Roelie. Ach ja, na
tuurlijk; inde kerk doe jewat in de
collectezak - en hier haal je erwat
uit - en het is hier geen kerk.
Alhoewel, in een grijs verleden
was deze cafézaal een kerkzaal.

Weer terug bij Dora. Je ligt dus
regelmatig laat in bed? Horeca
jaren: tropenjaren ?
"Ja. dat eerste is waar. Maar of
horeca-jaren nu tropenjaren zijn,
dat geloof ik niel. Het wordt na
tuurlijk wel je leven. Je gaat er
rekening mee houden. 's Morgens
komen we wat later uit bed en het

ritme wordt toch niet ontregeld.
Nuscheelt het natuurlijkookdat ik
geen goeie klant van me zelf ben.
Ik drink niet mee".

Molenweg 27
9797 PS Thes inge

Zie je hier wel jeugd?
"Nouja. jeugd;wat versta jeonder
jeugd? Nee, de leeftijd van dege
nen die hier komen, ligt zo tussen
de 30/40 jaar. Hier komen geen
l 8-jarigen; die zoeken hun vertier
elders, met name in de stad Gro
ningen.

We bedanken Dora voor het ge
sprek. Het is tijd voor wat anders.
"In september is alles weer be
gonnen", zegt Dora.
Ga eens kijken. U bent van harte
welkom.
U kunt er kaarten, zonder een
kaartje te leggen.
U kunt er biljarten, zonder de keu
te hanteren.
U kunt er muziek maken, zonder
een noot te kunnen lezen.
U kunt er.... Nee dat lukt niet.
Wantwe spelen allemaal weleens
toneel in het leven.
En als er dan toch nog een stilte
valt, dan zorgt Dora zelf voor mu
ziek, live van Radio Noord.
Een uniek café, waar nog een
'ouderwetse' brievenbus aan zit,
zonder postcodes!

Rondom het middernachtelijk uur
gingen we huiswaarts. Het was
deze avond droog gebleven.
En de uitgaande vrouwen? Voor
zover ze niet in het café bleven
zitten, lagen ze hoog en droog in
bed. Niet altijd gaat een Gronings
gezegde op.

Jakob vanderWoude

w ww .jelleva nderve e n.nl
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Speuren naar sporen op de Open Monumentendagen
In het weekend van 13 en 14 september vond de Open Monumentendag plaats. In Thesinge was de smederij in bedrijf en de molen
geopend. Ook bij de kunstenaars in het dorp, fotografe Nieske Riemersma in het voormalig bankgebouwtje en metaalkunstenaar
Herbert Koekoek in en om de boerderij aan de Bovenrijgerweg, wapperden de vlaggen van de landelijke stichting Open Monumen·
tendag. Veel bezoekers trok de fototentoonstell ing in de Kloosterkerk en het baarhuisje.

. ~

FlOKSTRA GRONING EN STOElD RAAIER5TRAAT 3S. 9712 BV GRONINGEN ose 3 1324 53

Broer Berend enzus Trieneke kijken naar "vroeger". (Foto: Myla Uitham)

Truus Top·Hettinga

Men was onder de indruk
van de bewegende beelden
van vroeger.
(Foto:Myla Uitham)

semble Sequez. Zij traden al va
ker heel succesvol opinde Kloos
terkerk in een OSA-concert en nu
kregen zij vanuit de stichting
"Kronkels door Fivelingo" weer
de gelegenheid om gratis voor
de bezoekers van de tentoon
stelling op te treden.
Stilte tijdens de optredens was
niet gegarandeerd omdat ook de
film draaide en dit wal gefluister
en gegniffel veroorzaakte.
Dankzij het prima weer zat ook
het terras van café t Jopje gezel
ligvol. Er zijn plannen om de film
en foto's op dvd te zellen zodat
het goed bewaard blijft voor de
toekomst.

en hier nog steeds wonen of ver
trokken zijn en soms in jaren niet
in de buurt zijn geweest. Op zoek
naar hun "sporen" ontmoet men
bekenden en wisselt men herin
neringen aan vroeger uit.
Voor muzikale omlijsting zorgde
zaterdagmiddag het vocale en-

Flokstra
Groningen

nierszaak met drogisterij geeft
een heel mooi tijdsbeeld. Omdat
het een film zonder geluid was
genoten we vooral van de op
merkingen van oudere Thesin
gers die de mensen herkenden
en herinneringen en verhalen op
haalden. Dit zelfde gebeurde bij
de foto-tentoonstelling in dekerk.
Bij veel oude foto's hing een ver
gelijkingsfoto van de huidige si
tuatie. Door de plaatselijke com
missievan deStichting Oude Gro
ninger Kerken, Pluc Plaatsman.
Hatta Smit,Kor van Zanten (Hzn.)
en Piet Huisman, is hier zeker
drie maanden aan gewerkt. Zij
hebben eer gehad van het vele
werk want er zijn bij benadering
550 bezoekers geweest die, ge
tuige de reacties in het çasten
boek, hebben genoten van de
ongeveer honderd foto'sen vooral
ook van de ontmoeting met an
dere geïnteresseerden die in
Taisn geboren en getogen zijn

Materialen
voor kunstenaars \;""*'

"Wat een drukte op straat...."
hoorde ik iemand zeggen. Door
het verdwijnen van de midden
stand vlak na de op film vastge
legde periode werd het stiller in
het dorp. De opname van Tonny
en Roelie Dijkema in hun kruide-

In de kloosterkerk werd een film
uil 1967 gedraaid die veertig mi
nuten duurt en voor de meeste
bezoekers nog nooit vertoond
was. Piet Huisman vertelt dat de
film destijdsgemaakt is door een
voor hem onbekende filmer die
meerdere dorpen op deze wijze
heeft opgenomen.
Vanaf de Lageweg tot achter
Thesinge staan veel dorpsbewo
ners in allerlei situaties op de
film. Het is wel erg geregisseerd
en dat Pieterke Postma van de
Dijk eerst "heur schoetje" even af
doet voor de filmiseen heel grap
pige scène waaruit blijkt dat men
er graag op z'n best op stond.
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WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

.................
DlNSDAli T/MnuDM.:a45 - 17.45 UUI

Darnes & Herenkapper _ ~DLJ'~ _

zonder afspraakl Lindensiraall . Ten Boer

lES
VERSTOPPING?

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

P~KU'L
'jl#':'td':'ffJ?1#ë'1IrlJ
Osloweg126
9723 BX Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423n8
Iwww. kui lreiniging.nl

HOFSTEDE-
r;--"""7( ., SCHILDERS v.o.f

\\ T;
\, \,;n '

",~'~ ~~\\. \o~\ .
~ \\"~\

ffi\~~
G.N. Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon ObO - 30219b7

r'ax 0 5 0 - 3 0 21574

AGRISHOP
divers in groenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t4\
• sc/u.' rreleieren

• vlees
• boeren zui vel
• salades & rau wko st

• brood

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921 15418462

Fax (OSO) 4042922
Goeden gezond vandeboerengrond

Voor bedrijven en particu lier
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palle/wagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prol, aluminium

steigers. trappen en ladders

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

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T(OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

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

M. R itsema - Bedum - T (050) 3010735
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

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING

"
/ )

YBij ons een grote keus L, f!
uit diverse modellen! f:?'·

SLAGTE ~~~

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

RITS,ENliA__ _ ----' _ ~~ __ =.J _

Sierbestrating

Showterras 3000 m-

Bornholmstraat 4 - 9723 AX Groningen
Telefoon (050) 313 86 00
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Meziek mit Bus
zGndag 2nGvember
3 rootsbands, 3 locaties, 3 x 50 rootsfans, 3 oldtimer autobussen,
3 concerten

Welkom bij "Meziek Mit Bus", Deze titel is voor de organisatie een
logisch gevolg van de Blues Cruise. Na vijf jaren Blues Cruise en een
wisseling in de speellocaties vond men een nieuwe benaming op zijn
plaats.

Homesick & Lousiana Men (swamp •

•

De Dorpsweg in Garmerwofde ergens in de jaren dertig
(toto verstrekt doormevr. Bouwman)

Wist-u-dat....

de muziekrondreis 2008 op de locatie waarin begonnen is. De voorver
koop is vanaf zaterdag 11 oktober, vanaf 16.00 uur in de genoemde
locaties. In t Jopje kan men dan tussen 17.00-18.00 uur terecht,
evenals op zondag 12 oktober tussen 14.00 en 17.30 uur. Een
telefoontje of mailtje mag ook (050 30230451 info@jopje.nl), maar de
kaarten moeten (in overleg) wel tevoren afgehaald en afgerekend
worden!

• De Najaarsvergadering van Dorpsbelangen Garmerwolde gehou-
den wordt op 24 november, aanvang 20.00 uur, in Dorpshuis de
Leeuw?
Het weer gaat winteren?
het Damsterdiep het nog even laat afweten maar Presto vanaf
vrijdag 10 oktober om 17.00 uur op Kardinge schaatst?

• de schaatsles en training voor kinderen en volwassenen is?
• men zich kan opgeven bij Jacobhartog@hotmail.com (tel.: 050

5419734) of bij een van de andere bestuursleden?
• Arne en Clazina van "Tammeling Montage" sinds 1 september jl. in

hun nieuwe huis aan de Ambachtsweg 1 in Ten Boer wonen?
• De opbrengst van KWF Kankerbestrijding in Thesinge € 548,41

was?
• u bedankt wordt voor uw bijdrage?
• voor iedereen uit Thesinge op vrijdag 31 oktober Halloween is.

Het maken van een Halloween kostuum kan beginnen. Een avond
om vrij te houden en nooit te vergeten. Verdere informatie volgt.

• De Historische Commissie erg blij is met de positieve reacties?
• Zij op nog meer oude foto's, films boekjes, krantenknipsels en

verhalen hoopt?

LOONBEDRIJF

W. LODE
Lageweg 20

9798 TG Garmervvolde
Telefoon 050 " 5418610

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

Jan van derWoude
Tel. 0612154825

Lageweg12
9798 TG Garmerwolde

info@hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
l'.WW.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

In de 3 rustieke Groninger dorpen Thesinge, Ruischerbrug en
Zuidwolde wordt door 3 rootsbands 3 keer opgetreden. Het publiek
wordt in3 groepen van elk 50 bluesfans opgesplitst. Elke groep start op
één van de 3 locaties en wordt in de pauzes tussen de concerten
tegelijkertijd door 3 bluescruise-oldtimer autobussen uit het busmu
seum vervoerd van locatie naar locatie! Zo zien alle bluescruisegan
gers 3 goede bluesbands in 3 wisselende sfeervolle omgevingen. De
3 bluesbands geven dus gelijktijdig 3 "parallelconcerten" voor 3 x een
ander publiek.

De optredende bluesbands:
• Café t Jopje, Thesinge :
music)

• Dorpshuis, Ruischerbrug : Big Belty's Blues Band (blues)
• Café Moeke Vaatstra, Zuidwolde: Shiner Twins (americana)

Deze keer organiseren de culturele organisaties in Zuidwolde, Thesin
ge en Ruischerbrug een nieuw festival in een oud jasje: "Meziek mit
bus". De combinatie van steengoede rootsmuziek en het bijzondere
vervoer met bussen uit een grijs verleden tussen de drie podia maakt
Meziek mit bus tot een uniek evenement.

Meziek mit Bus begint om 13.00 uur en eindigt om circa 18.00 uur.
Vanaf 13.00 zijn de locaties open voor het publiek. De bussen vertrek
ken om 13.30 uur. Een "paspartous" kost € 17.50. Iedereen beëindigt
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Marjan's hair drive-in
Uw kapper aan huis

Pru nusstraat 51
wijk: Se twerd

Telefnon (050) 57369119
Marlen Ossentj uk

vcrzorgde voeren ke rnen verder

dé winkel voorol uw
Ondergoed · lingerie

Beenmode. Bodmode
Nochtmode&

Damesmade maat 36 tlm 58

Josie
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

deskundig adviesaltijd aanwezig
Winkelcentrum lewenbarg

Groningen
Tel./Fax(050) 5418995

Bii ons vindt uall es voor uw fie ts!
Volop ke uze in nieuwe engebruik te fietsen.
levoronciervano.o. Gazelle, Sparta, Gitane, Rih,
Veeno,Sporla -ION en laekie kinderlietsen.~
Ookvoor reparatiesvan alle merken. 0
Koopmo nsplein 1i .mi MA Ten iaer
m 3011m -wwdoblwe ew ielm~op .n l twee wie Ier s hop

Infor",.Qt ie en vormgeving rondom de dood:Schoolholm 3, Groni ngen
. - -.. . :

Nellian Dijlcema
Uitvaartverzorging
Bovcnrijg erweg 19

9797 TD Thesinge
0 5 0 -~02 1 73 !

www. nellian.n l

lv1CLf"t'VV\it

lv1~
Lageweg 13 A
9797TA Thesinge
050- 5416272
wwwJomantico.nl

.I Rijlessenvoor kinderen
en volwassenen

.I Pensionslalling

.I Tevens ter dekking:
de bewezenNRPS-rijpaardhengst
Romanticaen deuniek goudgele
ponyhengsr (1.48m)
Romantic Popcorn v. Romantica

Golfslag 51
9732 Me Groningen
Bel voor een afspraak!
Tel.: 06 - 2881 3608

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - 00. SUZUKl dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf

TOMMY
Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• m od er ne co ntilctlens system cn . ged iplom ecrde specia lis tcn

Voor vakkundige behandeling
van uw huisd ier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoopvan
verzorgings artikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

tG 050·5421615

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Win~e1centrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Foto van de maand
Een feestelijk versierde duiker zorgde voor de veiligheid bij het "schuulje steum", (Foto: Henk Remerie)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-5419630
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind·redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798PE Garmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld0 14.1 5 p.j.
Bijautomatische incasso0 11.15p].
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant 0 1.50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail,com,
bij Dorpsweg 26 ofG,N.Schul·
terlaan 16; uiterlijk dinsdag
21 oktober vóór 18.00 uur.

Agenda
Urn 19 oktober
Kloosterkerk Thesinge; Expositie
Bulgaarse iconen Waar kun je
beter iconen bekijken dan in een
middeleeuws kerkje? Geopend
op: 27en 2B september, 11 . lBen
19 oktober van 13.00 tot 17.00
uur. 4 en 5 oktober van 10.00 uur
tot 17.00 uur.
Zaterdag 27 september
Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier.
Thaisner Dörpsrun; 15.00 uur Kids·
run, 17.00 uur Dörpsrun.
Urn 2B september
Geweide Hof Garmerwolde: de
Week van de Smaak.
Meer info is te vinden op
www.hetgeweidehof.nl.
Elke eerste zaterdag van de
maand:
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
4 oktober gesloten.
Elke zaterdag (behalve de eet
ste zaterdag van de maand)
Trefpunt Thesinge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 1B.30 uur.
Elke eerste zondag van de
maand
KAT, Open atelierroute Ten Boer;
13.00 - 17.00 uur. Zie voor uitge
breide routebeschrijving
www.slichtingkat.nl.
Info: Anneke Heiderna. tel. 050-

16

302 14 BB / 302 22 50.
zaterdag 4 oktober
• Van 09.15 tot ongeveer 20.15
uur: Thaisner raais. Info: J. V.d.
Woude, Bakkerstraat 5, Thesin
ge, tel. 06-514 9B 564
• Dierenartsenpraklijk aan de
Noorddijkerweg 26A in Noorddijk;
13.30-16.30 uur: Open dag met
rondleidingen en tal van activitei
ten voor groot en klein.
Zondag 12 oktober
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA-concert. "Urn Mitternachr 
liederen van Richard Strauss,
Gustav Mahler en Edvard Grieg
door Corin Tholen, sopraan en
Peter Kuijper, piano. Entree € 3,50
(CJP/65t € 2,50). kinderen tol 12
jaar gratis.
Maandag 13 oktober
Zorgcentrum Bloemhof, Ten Boer;
van 14.00 - 16.00 uur: Voorlich
tingsmiddag over mantelzorgon
dersteuning.
Woensdag 15 oktober
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Lezing over uit
vaartverzorging door mevr. Buur
sink. (NBvP, Vrouwen van Nu)
Vrijdag 17 oktober 2008
Garmerwolde: ophalen oud pa
pier

Donderdag 30 oktober
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Voor alle man
nen en vrouwen, die van een ge
zellig praatje houden.
Vrijdag 31 oktober
Thesinge: Halloween.
Zondag 2 november
t Jopje Thesinge: Meziek mit Bus

Kerkdiensten
Protestantse gemeente
Zondag 5 oktober
9.30 uur uur in Thesinge
mevr. Meihuizen uit Kantens
Zondag 12 oktober
afscheid van ouderlingen/diaken
10.00 uur koffiedrinken in Tref
punt
11.1 5 uur uur in Thesinge
ds. v.d, Lagemaat uit Ten Boer
Zondag 19 oktober
9.30 uur in Garmerwolde
dhr. Dijkstra uit Gasseltenijveen
semond
Zondag 26 oktober
10.00 uur (wintertijd) in Thesinge
ds. Koerts uit Drachten

Stoomfluitjes
• Te Koop:
Handgemaakte, ronde, grenen
tafel op zware kolom. Doorsne
de:120 cm.D.m.v een 40 cm breed
middenstuk te vergroten tol een
ovale, 6 pers. tafel. Prijs n.o.t.k.
Witte bedbodem, dwarsgespan
nen spiraal, 90x200 cm, beweeg·
baar d.m.V. een gasveer, € 15,
Tel. 050-3022194.
• Gratis:
Een NEC 19 inch monitor (mul
lisync Ell 00). Henk Vliem, tel.
050-541 6341 .

"De Soos"
De klaverjasavond in september
heeft de volgende uitslag opgele
verd:
1. Detta van derMolen 5348
2. Henk Vliem 5330
3. Riëttevan derMolen 51 56
4. Jan van der Molen .4674

De volgende keer is op dinsdag
14 oktober, aanvang 20.00 uur.
Nieuwe kaarters zijn van harte
welkom; wie durft het tegen de
familie Van der Molen op te ne
men?


