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De leukste run, de beste organisatie

18 kg bananen
3 dozen sinaasappels (in totaal
100)
een fruitsponsor (dankjewel Agris
hop)
apparatuur voor tijdwaarneming
(gehuurd)
een pastaparty met eten voor 100
mensen
28 mensen die alleen voor de
pasta kwamen
een filmcamera om de finish vast
te leggen (Menco van der Berg)
vier fotografen: Myla Uitham (start'
finish gebied). Jan Joling (Thesin
gerweg), Paul Sloot (Schutterlaan)
en Henk Busscher (Klunder, vlak
bij het betonnen pad van de fami
lie Holtman)

6 flessen wijn
7 bekers
1500 plastic bekertjes
400 flyers
500 stickers
300 startnummers
1000 kleine veiligheidsspeldjes om
het startnummer op je shirtje te
bevestigen
200 inschrijfformulieren
36 deelnemers aan de kidsrun
189 hardlopers
29 wandelaars
13 officieel door de politie opge
leide verkeersregelaars
24 medewerkers
3 dozen (in totaal 50) meloenen
iemand die 50 meloenen in stuk
jes snijdt (dankjewel Ina)

De kinderrun was een feest. (Foto: Myla Uitham)

zoals deze Dorpsrun kan mijn
loop"carrière"niet meer stuk!! Heel
gezellig en echt een aanrader.
Bedankt voor alles. Ik ben er vol
gend jaar weer bij, met meer kilo
meters in m'n benen."

Boodschappenlijst
En wat heb je eigenlijk nodig om
zo'n run te organiseren? Menco
van der Berg en StoIIer Havinga
maken volkomen geroutineerd
hun boodschappenlijst:
45 afstands- en verwijzingsbord
jes
100 meter afzetlint
16 dranghekken
35 pylonen
255 medailles

Overal in Nederland worden hardloopwedstrijden en -wedstrijdjes georganiseerd. Maar de allerleukste.... dat is zonder enige twijfel
de 'Thaisner Oörpsrun'. Waarom? Wie dat aan den lijve wil ervaren kan maar beter de volgende run vast in de agenda zetten: zaterdag
26 september 2009.

Wie zelf niet hardloopt of wandelt
kan om de sfeer te proeven een
kijkje nemen op de website
www.thesingerun.nl. Daar staan
alle foto's op, gemaakt door maar
liefst vier fotografen. Het mooie
van al die foto's is dat ze een
compleet beeld geven. Je loopt
gewoon mee. In Klunder geniet je
- al zwetend en puttend - van het
weidse uitzicht, de zwaan in het
water. het prachtige licht. In Ach
ter-Thesinge ploeter je op het
mooie nieuwe asfalt. Langs de
Schutterlaan zwaai je naar be
kenden. Je ziet de hele organisa
tie in beeld, bij start en finish. bij
elke hoek of zijweg staat weer
iemand die het verkeer regelt, er
zijn vrijwilligers die de dorstige
hardloper een bekertje water aan
reiken. Gewoon teveel om op te
noemen. Kijk echtmaar even naar
die foto 's! Zelfs de kleine Joris
staat erop die met z'n dikke been
tjes steeds weer mee wou doen,
luid protesterend als pappa hem
nog net voor de brug kon inhalen.
Het weer was precies goed voor
een hardloopwedstrijd. De orga
nisatie was vlekkeloos. De kinder
run was een feest. Wat een en
thousiasme en wat een hardloop
talent hebben we in dit dorp. En
voor de rest? Lees in het gasten
boek op diezelfde website de reac
ties van deelnemers. Ze kwamen
overal vandaan en komen alle
maal volgend jaar terug, zoals
blijkt uit de reactie van Corrien
Olijdam:
"Dit was mijn eerste echte wed
strijd!!! En daarvoor helemaal uit
Doesburg gekomen, dankzij mijn
enthousiaste familieleden uit Gro
ningen. Als alle wedstrijden zijn
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Bezoe de website VOO! het laatste
nieuws over wolkshops en excosnes

Eigenlijk was Allerheiligenavond
hier allang vergeten, maar net als
Moederdag, Valentijn en Secreta
ressedag is Halloween door de
middenstand met veel reclame
opnieuw tot een feestdag ge
maakt.

dat is weer een andere traditie,
waarover een andere keer meer.
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Allerheiligenavond heet in het
Engels Halloween, en met wat er
voor handen was - uitgeholde sui
kerbieten en pompoenen - maak
ten ze in Amerika, Ierland en En
geland enge maskers voor achter
het raam. De kinderen gingen zin
gend langs de huizen voor snoep
of fruit, net als bij ons op Sint
Maarten of Driekoningen, maar

Hetzelfde gebeurde met het hei
dense Nieuwjaar: 1november werd
tot Allerheiligen gebombardeerd,
en op die dag moest je tol alle
heiligen bidden. Maar het bloed
kroop waar het niet gaankon en de
avond ervoor . op Allerheiligen
avond dus - werden toch nog voor
alle zekerheid met enge maskers
de Boze Geesten veriaaqd.

Allerheiligenavond

Om te voorkomen dat het vrome
kerkvolk zich te veel bleef hechten
aan heidense feesten, besloot de
Kerk die feesten een christelijk tint
je te geven. Zo zijn Pasen, Kerst
mis, Driekoningen en Thanksgi
ving voorbeelden van door de Kerk
ingelijfde, oorspronkelijk heidense
festijnen, namelijk het feest van de
Vruchtbaarheid, Midwinter, einde
Joelfeest en het Oogstfeest.

Tot in de middeleeuwen werd het heidense Nieuwjaar gevierd op
1 november. Om in hel nieuwe jaar het Kwaad buiten de deur te
houden, liep op 31 oktober iedereen met afschrikwekkende mas
kers rond. Tegenwoordig heet dat feest anders. De naam is uit
Amerika komen overwaaien en luidt: Halloween.

Elisabeth Talenaar

Kor van Zanten, één van de ver
keersregelaars. (Foto: Myla Uitham)

Zonder hulp van allerlei mensen
kun je een run niet organiseren.
Je moet heel lang van te voren al
beginnen. Bellen en regelen. Web·
site weer in de lucht. Inschrijvin
gen verwerken. Het parcours na
lopen: nog gauw even een kuil
dichtgooien in Klunder. Met de
gemeente regelendat ze debrand
netels op tijd wegsnoeien. Hek
ken en bordjes plaatsen. Sjou
wen, Fruit snijden. Enzovoorts.
Het is zowel vooraf als tijdensdie
dag een enorm karwei.

Maar na deze 2" geslaagde run
draaien de Thesingers hun hand
daar niet meer voor om. Met dank
aan alle vrijwilligers, ook die van
de pasta-ploeg en Trefpunt, waar
het na afloop nog lang gezellig
bleef. Voor de boodschappenlijst
van volgend jaar kunnen Stoffer
en Menco zó de aantallen aan
passen.

Menco van der Berg en Stoffer
Havinga, de beideinitiatiefnemers,
en de kleine Jorre. (Foto: Myla Uit
ham)

...en een flinke portie organiseer
talent!

Ervaring en aantallen
Het aantal medailles wordt twee
weken van te voren ingeschat op
basis van de voorinschrijvingen
en doorgegeven aan de leveran
cier. Ze moeten immers nog be
drukt worden. Vierdagen voor de
start kijk je nog eens naar het
aantal deelnemers. De praktijk
leert dat het aantal inschrijvingen
indelaatstedagen sterk toeneemt.
Stoffer: 'In ons geval moesten we
toen 50 stuks bijbestellen. Wat
lastig is in te schallen is hoeveel
na-inschrijvingen er komen. Dit
blijft een gok en is sterk afhanke
lijk van hetweer. De ervaring leert
dat dit aantal zweeft tussen de50
en 100 stuks.'

Carrausel rijden
Jong talent in Thesinge. tijdens Carrouselrijden op de Molenweg 25:
Sanne, Sanna, Isabel, Nora, Tika en Emma gaven een schitterende
show! (Foto: Myla Uitham)
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Brand "Beukenheeve"
Woensdag 20 augustus zal voor de familie Bus van Achter
Thesinge een dag blijven waaraan zij nare herinneringen hebben.
De dag waarop er brand ontstond in het stro in de monumentale
schuur en deze ondanks alle inspanningen totaal afbrandde. Ook
het woonhuis liep toen al flinke schade op door rook en water.
Brand is een schrikbeeld voor iedereen maar dat de nacht erna,
ondanks dat de brand 's avonds laat "meester" was gegeven, 's
ochtends vroeg rond 5.00 uur voorde ogen van Janvan der Veen
uit Thesinge en Justinus Bus uit l utjewolde weer vlammen uit het
dak van het woonhuis sloegen, was hartverscheurend. Roelof:
"Blijkbaar is houtskool tussen de dikke brandmuren weer gaan
smeulen en laaide het vuurna zoveel uren toch weer op. De eerste
brand heb ik zelf nog geprobeerd te blussen en de brandweer was
er heel vlol. Maar brand in stro grijpt razendsnel omzich heen. Er
was geen houden aan!" Het vee stond gelukkig buiten. (Foto: Andries vd Meuren)

Sinds zes jaar wonen Aoelo! en
Leonie op de Beukenhoeve. Sa
men met vader Goossen Bus en
oom Justinus Bus heeft Aoelof
een maatschap. De loopstal staat
naastdeboerderij van zijn ouders,
ook op Achter-Thesinge. In zijn
bedrijf was ruimte voor het jong·
vee, kalfkoeien en paarden en in
de schuur werd ook veel land
bouwmateriaal opgeslagen en de
tractors stonden er onderdak. En
daarbij natuurlijk ook alle spullen
die een gezin in een schuur zet
zoals fietsen, speelgoed. wasrek
ken enzovoort. Aoelo!: 'Er zijn
geen persoonlijke ongevallen ge·
beurd en het vee was gelukkig
buiten. Daar zijnwij erg blij om. Dit
gaat wel door je heen als je de
puinhoop ziet aan verbrande ma
terialen en door roet of water
schade bedorven spullen die nu
nog opgeslagen staan bij een be
drijf in Groningen. Er zijn wel wat
fotoboeken bewaard gebleven,
maar ook heel veel persoonlijke
spullen verbrand." Leonie: "Mijn

eigenschoolfoto's zijn weg enheel
veel kleding is door rook en water
onbruikbaar geworden."

Het gezin bestaat uit twee zonen,
Joost (1 0) en Wouter (8) en een
dochter Nathalie (1). Aoelol en
Leonie logeerden eerst met hun
dochter bij de ouders van Aoelol.
De jongens logeerden bij vriend
jes in het dorp. Na 3 weken arri
veerde een stacaravan waarin net
genoeg ruimte is voor het comple
te gezin. ''Wij hoeven voorlopig
niet weer op vakantie", glimlacht
Leonie. "We hebben een zoek
tocht van 14 dagen gehad om dit
onderkomen te vinden en hebben
geluk gehad dat er veel benodigd
huisraad bijgeleverd werd. Voor
het vervoer vanuit Wijster haal
den we krant alweer! De politie
hield de transporteur aan en er
bleek geen afdoende vergunning
te zijn voor het transport. Eén
telefoontje naar de gemeente Ten
Boer zorgde gelukkig voor een
snelle regeling!Jewilt na 3weken

heel graag weer bij elkaar zijn als
gezin. We hebben heel veel hulp
gehad van lamilie, vrienden en
mensenuit de buurt en dat doetje
goed. Je bent eerst als het ware
"in trance" maar als je er nu op
terugkijkt dan is er heel veel werk
verzet. We hebben van alles moe
ten aanvragen: internet, telefoon,
gas, waterleiding, riolering. We
hebben alle medewerking gehad
van de gemeente Ten Boer en
ook dat doet je goed. Er waren
ook veel frustraties over de tijddie
je kwijt bent met alle regelzaken.
Of telefonistes die tegen je zeg
gen dat je toch ook wel een tijdje
kangaane-mailen bij deburen....."

Herfst en winter
"Tot nu toe is het gelukkig goed
weer geweest. We hebben een
goeie kachel en als 't straks gaat
vriezen dan zetten we er wel een
paar bij. Het jongvee staat onder
dak bij Hoekstra aan de Thesin
gerlaan. waar ook alles weer aan
gesloten moest worden. Hoe en

wanneer huis en bedrijf weer op
gebouwd worden hangt af van de
verzekering. Dat is nu heel span
nend en we verwachten daar bin
nenkort de uitslag van. Hoe het
huis en de schuur weer opge
bouwd worden, zal te tijd leren.
Voorlopig zitten we hier nog wel in
ons tijdelijke onderkomen."
Leonie: "Als je toch een stukje in
de G&T zet dan mag je ook alle
mensen die ons geholpen hebben
heel hartelijk bedanken. De buren
liepen af en aan met koffie en
hielpen waar ze konden. Gewei·
dig is het als er tassenmet kleding
gebracht worden, de bakker uit
Ten Boer brood en broodjes be
zorgt, de jongens bij vriendjes
konden logeren en wij bij de
ouders, het ophalen van een was
machine enz. Teveel om op te
noemen. maar dat heeft ons er
wel doorheen gesleept."

Truus Top
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Rogier Verhagen

Tegelijk met de opening van de
BSO, maakte Van Larsdonk ook
de nieuwbouwplannen voor de
school bekend. De aBS Garmer
wolde kampt al jaren met ruimte
gebrek en het gemis aan ruimte
werd steeds meer voelbaar. In
grote lijnen is besloten de achter
zijde van de school gelijk te trek
ken met de buitenmuur van de
gymzaal. Dat levert vele vierkante
meters extra ruimte op. De gang
wordt opgeknapt, en het plafond
wordt op sommige plaatsen wat
verhoogd, zodat er ook lichtinval
via de ramen aan de achterzijde
van de school komt. In devolgen
de G&T Express zullen we uitge
breider ingaan op de nieuwbouw
plannen van aBS Garmerwolde.

melding van een kind niet door
gaat omdat er geen BSO is gere
geld. Voor de leefbaarheid in het
dorp is een school onmisbaar en
kleine scholen staan toch al erg
onder druk. Gelukkig hebben we
goede afspraken kunnen maken
met Kids2B en is het nu voor el
kaar", aldus directeur Ad Jan van
Larsdonk.

Tijdens de opening geven schooldirecteur Ad Jan van Larsdonk en
Thea Reijerman van de BSO een toelichting. (Foto: Kids2b)

De buitenschoolse opvang (BSO) van de OBS Garmerwolde is
vrijdag 17 oktober feestelijk geopend. In aanwezigheid van bur
gemeester Rika Pot en directeur Dirk Hendrikse van de Stichting
Marenland onthulden tien kinderen en groepsleidster Thea Re
ijerman de naam van de BSO: 'Apestreken'.

Indegymzaal van de school start
te vanaf 22 september jl. de BSO
op maandag, dinsdag en donder
dag. Met deofficiële opening werd
even stil gestaan bij het belang
voor de school in Garmerwolde.
Tot dit jaar was er geen BSO inhet
dorp georganiseerd en regelden
ouders onderling wie de kinderen
na schooltijd opving als ouders
niet op tijd bij de school konden
zijn om hun kind op te halen. Ook
deden opa's en oma's vaak de
eerste opvang. Maar de school
leiding merkte dat een professio
neel geregelde BSO voor steeds
meer ouders een belangrijke af
weging was om hun kind wél of
niet bij a BS Garmerwolde naar
school te laten gaan. De school
leiding besprak dit de afgelopen
maanden met de overkoepelende
stichting Marenland en kinderop
vangorganisatie Kids2B in Ten
Boer. 'Voor een school met 36
kinderen is elke extra leerling zeer
welkom. Het is zonde als de aan-

BSO Garmerwolde
officieel geopend

Edzard Krol
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pen jaren vol overgave op haar
studie gestort.
Zo kon je in de periode dat ze met
haar scriptie bezig was op vrijwel
elk moment van de dag bij Irene
terecht voor een enthousiast trak
taat over het onderwerp ervan. Ik
herinner medat ik haar een keer 's
avonds laat, zeg maar gerust rond
middernacht, op de stoep halver
wege de Schutterlaan tegenkwam
en vroeg of haar scriptie al wat
vorderde. Dat heb ikgeweten. Bijna
eenuurlang bracht ze meingloed
volle bewoordingen op de hoogte
van de laatste stand van zaken.
Irene heeft zich gedurende haar
studie vooral verdiept in de filoso
fie. Voor haar afstudeerscriptie
kooszevoor defilosofievanLudwig
Wittgenstein en D.Z. Phillips. Het
denken van deze twee allesbehal
ve eenvoudig te begrijpen heren
werpt licht op de grenzen tussen
bijgeloof en geloof, en tussen ge
loof en wetenschap, vindt Irene.
Door deze grenzen te onderzoe
ken, hoopte ze meer inzicht te krij
gen in een onderwerp waarmee ze
bij haar werk als geestelijk verzor
ger zo nu en dan te maken krijgt.
De examencommissie toonde zich
zeer tevreden, beloonde de scrip
tie met een vette negen en liet een
bul makenwaarop het eervolle'cum
laude' stond vermeld, met lof. Wat
met een feestelijke borrel in detuin
thuis aan de Schutterlaan werd
gevierd.
Met haar afstuderen is Irene nog
niet van de universiteit af en de
universiteit niet van haar. Komen
de tijd schrijft ze nog een tweede
scriptie, zodat ze ook kan afstude
ren in de geestelijke verzorging.
Volgende zomer weer een tuin
feest?

Voorafgaand aan de buluitreiking
moest Irene haar afstudeerscriptie
verdedigen tegenover een exa
mencommissie. Ze leek een tikje
nerveus, maar verweerde zich kra
nig. Door de vragen die de com
missie stelde, werd Irene niet inhet
minst in het nauw gedreven, soms
leek eerder het omgekeerde het
geval. 'Ikhebdeindrukdat uerniet
genoeg vanaf weet, anders had u
deze vragen niet gesteld,' gaf Ire
ne een van haar ondervragers te
verstaan. Of deze opmerking te
recht is, laat ik inhet midden, maar
hij zegt wel iets over de houding
van Irene. Ze heeft zich de afgelo-

Wat is godsdienst
wetenschap?
Godsdienstwetenschap is de
wetenschap die zich richt op
de bestudering van de ver
schillende grote wereldgods
diensten en oude en nieuwe
religieuze bewegingen. Ook
actuele ontwikkelingen en
complexe vraagstukken wor
den bestudeerd, vanuit an
tropologische of filosofische
invalshoeken.

Irene tekent er voor...
(Foto: Pluc Plaatsman)

Irene Plaatsman met lof!
Op vrijdag 12 september studeerde Irene Plaatsman af in de
godsdienstwetenschap. Nu studeren er wel meer mensen af, maar
het bijzondere is dat Irene pas aan haar studie begon nadat ze er
al bijna een half leven op had zitten. In Thesinge en Garmerwolde
kennen we haar in vele rollen; als voorganger bij kerstnachtdien
sten, in het verleden als invaljuf op de Til, als voorzitter van
Dorpsbelangen, als verhalenverteller, als vrouw van Pluc en
moeder van Roos en Martien.
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Bovenrijgerweg: een landweggetje om rustig te rijden? Oproep:
De reconstructie van de Bovenrijgerweg nadert zijn voltooiing. Tijd voor een oproep aan alle auto
, motor-, vrachtwagen-, landbouwwerktuigen gebruikers van onze weg.

Reconstructie van de Bovenrijger
weg
Vanaf begin 2004 hebben de be
wonersvan deBovenrijgerweg zich
ingespannen om de weg veiliger
te maken. Omdat de weg vooral
lange rechte stukken kent, werd
(en wordt) er vaakonverantwoord
hard gereden. Dat geeft voor de
aanwonenden niet alleen een ge
voel van onrust, maar ook van
onveiligheid, niet in de laatste
plaats voor onze fietsende kinde
ren. De weg wordt ook veel ge
bruikt door wandelaars en fietsers
van elders. Met name 's zomers
wordt de weg ook veel gebruikt
door fietsers en wandelaars uit
Thesinge.
Vanaf begin 2004 hebben de be
woners zich verenigd in de BVVB
(Bewoners Voor een Veiliger Bo
venrijgerweg) en is er regelmatig
overleg geweest met de gemeen
te.
Omdat de weg langzamerhand
aan vernieuwing toe was hebben
beide partijen besloten de weg
niet alleen te vernieuwen, maar
ook te reconstrueren tot een weg
waar het aannemelijk gemaakt
wordt dat er nietharderdan60 km
gereden mag worden. Bij het ver
schijnen van deze editie van de
G&T zijn waarschijnlijk (bijna) alle
maatregelen gerealiseerd.

Oe maatregelen
• bij het begin van deweg wordt
duidelijk gemaakt dat het opletten
geblazen is: aan de ene kant een
afbeelding van een koeopdeweg
(de afbeelding is ook 'voelbaar'),

aan de andere kant een 60 km
bord met speciale belijning op de
weg.
• er zijn een aantal 60 km drern
pels gelegd; in het meer bewoon
de deel meer dan elders.
• er is bij de kruising met de
Stadsweg een verhoging aange
bracht, met zgn. schrikstrepen.
• de weg is smal gebleven; visu
eel nog smaller gemaakt door de
zijstrepen niet 20 maar 30 cm uit
de zijkanten te plaatsen. Niemand
heeft zich overigens gerealiseerd ,
dat deze zijstrepen op zo'n rechte
weg juist een snelheidsverhogend
effect kunnen hebben.
• er zijn passeerstroken gemaakt;
omdat de weg zo smal is, is het
vaak moeilijk om elkaar te passe
ren. Vrachtwagens en tractoren
passerenisonmogelijk zonder van
de weg af te raken. Wanneer u
dus een tegenligger ziet aanko
men is het zaak de passeerstro
kenopte zoeken. Soms zijn ze bij
de erftoegangen van de boerde
rijen te vinden, soms bij een inrit
van een weiland. De toekomst zal
uitwijzen of ervoldoende passeer
stroken zijn gerealiseerd.
• de bermen zijn eerst abusieve
lijk verhard met losse steenslag;
dat leidt snel tot de (diepe) ge
vaarlijke gaten langs de weg, zo
als we die al jaren kennen. De
bermen worden nu aangevuld met
grond en ingezaaid. De bedoeling
is dat de begroeiing gaat doorlo
pen tot de rand van de weg. Dit
maakt dat depasseerstroken mak
kelijker te herkennen zullen zijn.
Dit maakt ook de noodzaak om

gebruik te maken van de passeer
stroken groter. Er komen (tijdelijk)
borden waarbij geattendeerd
wordt op de passeerstroken.
• op enkele plekken worden klei
ne groepjes meidoorns geplant.
Met als doel de weg visueel te
versmallen.

Ons verzoek aan allen
AI deze maatregelen zijn niet beo
doeld om de gebruikers van de
weg dwars te zitten, wél om de
veiligheid voor aanwonenden en
fietsers en voetgangers te vergro
ten .
Uit onze waarnemingen blijkt dat
hardrijders vooral bij degenen te
vinden zijn, die deweg regelmatig
gebruiken . Veel Thesingers ge
bruiken de weg regelmatig.
Ons verzoek is: maak gebruik
van de passeerstroken.
Houd de maximaal toegestane
snelheid van 60 km aan.
Wij zullen u er dankbaar voor zijn.
Wanneer de reconstructie voltooid
is, zullen er niet alleen snelheids
metingen plaatsvinden, er zullen
ook snelheidscontro les worden
uitgevoerd.

Wij hopen van harte, dat de weg
voor ons én voor u een prettige en
veilige weg wordt.

Het BVVB-bestuur,
namens de bewoners:

SietadeBoer, Herbert Koekkoek,
Mathieu LamenJacob Ritsema

Heeft u bijzondere harln
neringen rond Kerst ofoud
en-Nieuw? Laat het ons
weten! Denk b.V. aan vie·
ring in deoorlogsjaren, me
tershoge sneeuw, een ge·
boorte, enz. enz.
Het zou leuk zijn om deze
ervaringen in de kerstkrant
te plaatsen.

Wist Udat ....
• de familie Arends en de familie
Ritsema prachtige prijzen winnen
met hun paarden?
• zij onder andere, deeerste prijs
behaald hebben bij het Neder
lands kampioenschap tweespan?
• in de novemberkrant hierover
een uitgebreid verslag komt, com
pleet met foto's?
• visclub "HSVdeGoede Vangst"
Garmerwolde 27 september haar
50-jarig bestaan heeft gevierd?
• je voor aantrekkelijk basketbalI
echt niet groot hoeft te zijn?
• er een nieuwe spelvorm voor
kinderen van 5 tot en met 10,5
jaar is ontwikkeld?
• dit peanut basketbalI bijzonder
geschikt is voor kleinere vereni
gingen en basisscholen? Mail voor
informatie: Ellis Schouten ,
club@celeritasdonar.nl
• Renger en Corrie de Vries uit
Thesinge na bijna 10 jaar stoppen
met het bezorgen van de krant?
• Corrie een baan heeft gekre
gen die niet te combineren is met
het bezorgen?
• Wij en zij dit jammer vinden?
• Erper 1 november een nieuwe
bezorger is?

.... - - , " ...

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
[] UITGEVERIJ

• Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 30217 15
F( 050) 302 196 1
E info@bl uemule.nl

ons werk!Uw uitstraling [
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij upast!

•

Molenweg 27
9797 PS Theslnge

t. 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 -3025168

www.jellevanderveen.nl
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Even tot 10 tellen... (Foto: Herman Huiskes)

Nieuwe fotograaf gezocht
voor de G&T!
Onze fotograaf Henk Remerie stopt ermee. Na een actieve
inzet van bijna twintig jaar neemt Henk per 1 november
afscheid van deredactie van deG &T. We zullen dusvoortaan
zijn mooie foto's moeten missen. Want foto's maken dat kan
Henk. Denk maar even aan zijn fotoreportages, zoals van de
Feestweek in de krant van vorige maand. En aan zijn 'Foto's
van de maand', altijd weer intrigerend. Herhaaldelijk werden
foto's van hem ook in andere kranten geplaatst. Dat zegt wel
iets over zijn kwaliteiten.

Hydraulische paal remt sluipverkeer
Hardrijdende automobilisten die even snel een trekker op de
Rijksweg willen passeren, kunnen de Oude Rijksweg in Garmer
wolde beter mijden. De gemeente Ten Boer nam woensdag 22
oktober een verkeersremmende maatregel in gebruik: een hy
draulische paal. Elke auto die nu de Oude Rijksweg over rijdt,
wordt door de paal tot stoppen gedwongen. Na 10 seconden zakt
depaal in degrond en kan deauto doorrijden. Daarna gaat depaal
weer omhoog. Er kan telkens één auto tegelijk passeren. Gemeen
te en omwonenden hopen met deze maatregel dat het snelle
sluipverkeer de Oude Rijksweg links laat liggen.

We zoeken dus een nieuwe fotograaf voor Garmerwolde. Even
voor de duidelijkheid: al tientallen jaren kent de G &T de luxe van
twee fotografen. Eentje voor Thesinge en omgeving, en eentje
voor Garmerwolde en omstreken . Voor Thesinge is dat Myla
Uitham en voor Garmerwolde was dat Henk. Onze fotografen
verzorgen om en om de 'Foto van de maand' en verder leggen ze
allerlei activiteiten die in onze dorpen en omgeving gaande zijn,
vast op de gevoelige plaat/CCD.

Heeft u belangstelling voor deze klus (want het kost wel wat vrije
tijd) of wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord.

De redactie

Bewoners van de Oude Rijksweg
schrikken vrijwel dagelijks van
auto's die met snelheden van
soms tegen de 100 kilometer per
uur 'even' een langzaam rijden
deauto of trekker op de Rijksweg
willen inhalen. Vooral als er veel
trekkers op de weg rijden met
aardappels of bieten, denken au
tomobilisten geregeld slim te zijn
om via de Oude Rijksweg even
'door te gassen' en aan het eind
van de Oude Rijksweg, de N360
weer vóór de trekker op te rijden.

te duur. Het eenzijdig afsluiten
en debussluis stuitten op bezwa
ren van ondernemers. Uiteinde
lijk is gekozen voor de hydrauli
sche paal. Als extra maatregel
zijn de betonnen bakken die aan
het eind van de Oude Rijksweg
stonden, verplaatst naar de ka
naaikant van de verkeersre m
mende maatregel. Over enkele
maanden zal de gemeente Ten
Boer middels radarcontroles de
effecten meten van de hydrauli
sche paal op het verkeer.

Herfst en winter op je bord
Verwarmend lekker op koude dagen

Op zaterdag 29 november kun je eten in t Jopje, om 19.00 uur. Michelle
Smelik, Aly Pepping, Henk Bok en Susan de Smidt koken hun favoriete
herfst- en wintergerechten.
Op het menu staan onder andere:
• Soep van zoete aardappel met kokos en koriander
• Herfstsalade met geroosterde groenten en geitenkaas
• Boerenkool-pastinaak-gemberschotel
• Pompoengerecht
• Huisgemaakte warme applecrumble

Het menu kost € 19,50 p.p.
Je kunt je opgeven bij t Jopje: 050 30230451 jopje@jopje.nl

Gevraagd:
Eierdozen. Dorpsweg 21-23, Gar
merwolde
Gevraagd :
Scholier mlv die ons op de zater
dag kan versterken. Betreft werk
zaamheden zoals adviseren en
verkopen van groente en fruit. In
formatie bij de Agrishop.
Gevraagd:
Scholier mlv voor het omverpak
ken van aardappelen. Werktijden
in overleg. Informatie bij de Agris
hop.

liige'Neg 12
9798 TG Garmerwolde

Van der Wonde
HOYENIER~BEDRIJr

Jan vanderWoude
Tel. 0612 154825

info@hlJlieniersbedrijfvanderwoude.nl
www.hoveniersbedrijfvaoderwoude.nl

4

,~ ;:
schoonheidsspeçia l i ~J~~

p.edic.ure, manJ.èli~",~
visagiste, voetreflexzonJ
therapie, hot slone massage

~ IJ ,f

Lid Anbos en erevoet . Gediplom&erd pedeere
Voetv8lZorging diabalici

Rogier Verhagen

Sloep 37
9732 CB Groningen

voor afspraken:
050-5424948

.:I /W le/od /l ["oorjl';:((j:..

Op de Oude Rijksweg is 30 kilo
meter per uur toegestaan, erspe
len kinderen, er lopen katten en
honden. AI ruim4 jaar dringen de
bewoners en Vereniging Dorps
belangen Garmerwolde er bij de
gemeente Ten Boer op aan om
maatregelen te nemen tegen de
snellejakkeraars.Debuurt iszelfs
eens massaal op gesprek ge
gaan bij de burgemeester. Veel
mogelijke oplossingen zijn over
wogen, besproken en ook weer
verworpen; verkeersdrempels,
bloembakken, het plaatsen van
een slagboom, eenzijdig afslui
ten en zelfs een bussluis.
De verkeersdrempels zouden te
veel schade aan de fundamen
ten van de huizen opleveren, de
weg was te smal voor het plaat
sen van bloembakken en het
plaatsen van een slagboom was
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Vlak voordat we op weg gaan (8 november) nog de laatste
berichten.

Gaan voor Gambia!
Het feest "Gaan voor Gambia" was druk bezocht. heel gezellig. gewel
dige bands en fantastisch publie sponsors. En nietalleen zij dieophet
feest waren. hebben gesponsord. Ook dorpsgenoten die er niet kon
den zijn hebben gul gedoneerd voor het "Gaan voor Gambia". Totaal
zo'n € 1400.-. De instellingen en bedrijven die ons tot nu toe geldelijk
gesteund hebben, willen we graag nog even noemen en roemen:
Dorpsbelangen Garmerwolde. Stichting Dorpshuis De Leeuw, Platie
landsvrouwen Garmerwolde, Agrishop, Ritsema Sierbestrating, Theo
Spijker Wadloopbedrijf. Schildersbedrijf Hofstede, Strikdesign, Flok
stra Kreatief Centrum, Het Geweide Hof, Land/Akkerbouwbedrijf van
Zanten, Carfit.
Dank jullie wel allemaal!!!

Tot dan!

En verder, Lieske komt op 5 de
cember terug en Jolijn op 9 de
cember omdat ze nog even bij
een vriendin in Portugal langs
gaat. Daarna, in de eerstvolgen
de G&T een uitgebreid verslag.

Voor iedereen die nieuwsgierig is
en op de hoogte wil blijven, kijk op
onze website:
www.heino·dakar.nl.
Ook onderweg zullen we er be
richten opzetten over het verloop
van de reis en hoe het ons ver
gaat.
Geld blijft natuurlijk heel erg wel
kom, daarom nog een keer het
rekeningnummer waar op gestort
kan worden : 94.56.12.028. Bij
voorbaat heel erg bedankt!

Op deze manier hebben alle vijf
de volvos hun 'grote' beurt ge
had. Daarna kwam nog de ver
fraaiing. Zo zijn alle auto's flitsend
wit gespoten. zodat de sponsors
tickers mooi uitkomen. Ook zit er
nuopelke auto een enorme impe
riaal met een voorraadkist en een
aantal jerrycans voor water en
benzine En allemaal hebben ze
een sirene om ezels en kamelen
van de 'weg ' te jagen plus extra
lampen. Het eindproduct is een
super stoer, motorisch sterk.
prachtig plaatje van een auto ge
worden.
Met deze auto 's moeten we Gam
bia gewoon wel halen en kunnen
we Tumani Tenda deze waarde
volle auto 's en alle goederen die
we meebrengen schenken voor
een betere toekomst.

stress over met wat voor auto we
nu naar Gambia zouden moeten.
gaanwe nu net als de rest ookmet
een Volvo 740 break.
Deze is inmiddels geschikt ge
maakt voor de reis. heeft nu weer
APK. is verhoogd en er zijn stalen
platen onder gelast. Kortom: spe
ciale aanpassingen voor het rij
dendoor extreemruig terrein, door
zand met her en der nare stenen
en over wegen die meer kuil dan
weg zijn. De stalen platen onder
de bodem van de auto houden
opspattende keien tegen en zijn
zo aangebracht dat - als je dreigt
'zand tehappen' - de auto nog net
met de neus over het zand kan
glijden. Tenminste, dat is waar we
van uitgaan/hopen.

De loteri j heeft drie winnaars van
"iets van je zelf in de woestijn
gefotografeerd". Willen de win
naars alsjeblieft het te fotografe
ren ding bij Lieske inleveren;
Dorpsweg 67 te Garmerwolde.

Iedereen die kleding, speelgoed,
naaimachines. lappen stof, enz.
heeft gebracht voor Tumani Ten
da heel erg bedankt. We krijgen
de auto goed vol met hele mooie
spullen.
Over deauto gesproken, we gaan
niet meer met de Citroën C15 uit
het vorige artikel. Deze had toch
een te verroestte bodem waar
door het niet veilig zou zijn om
7500 km te rijden. Jammer, want
starten deed ie altijd wel. Na wat

Goede opbrengst rommelmarkt GEO
Op vrijdag 17 oktober werd de jaarlijkse rommelmarkt ten bate van w
GEO gehouden. De motivatie om dit evenement dit jaar toch nog te
organiseren. ondanks de tegenslagen voor de vereniging in mei door
het overlijden van Albert Zwerver en begin oktober door het overl ijden
van Speedy Sarfo, was minder dan voorgaande keren. Na overleg en
in goede samenwerking werd dankzij de inzet van velen toch weer het
extra centje in het laadje van de club gebracht. Toen de kas werd
opgemaakt. bleek de gewenste magische grens van 1000 euro nèt niet
gehaald te zijn. De "rommelmarktmeester" Jantje Ypey besloot spon
taan het resterende bedrag aan te vullen zodat deze rommelmarkt de
boeken ingaat met een geweldige opbrengst. De handel in huishoude
lijke spullen, speelgoed, allelei kleding. curiosa enzovoort was vooral in
het begin levendig en daarna zorgde een verloting en een "altijd prijs"
actie voor de nodige spanning. Met de verkoop van bloemstukjes en
een grabbelton is er voor jong en oud genoeg te halen. Volgend
voorjaar zal er weer een rommelmarkt gehouden worden in de feest
week t.g.v. het uitgestelde 60-jarig jubileum van de w GEO. Bewaart
u dus gaarne de nog goede af te danken spullen.
Truus Top

Voor de 10e keer organiseerde GEO de inmiddels tot een traditie
uitgegroeide rommelmarkt in de gymzaal. Als vanouds was Carel
Hazeveld van de partij als verkoper. (Foto: Henk Remerie)
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Lindenstraat 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

............. <iE5UlTtll
DINSDAG 1,.. nUDAG:OIA5 · 11.6 UUI

ZATDUJAG: Dl.JD· U .• UUI:DamesEr Herenkapper _
zonder afspraakl

VERSTOPPING?
Alarmteletoon

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

pfil:, KUIL
';l#':'[dl~[ff.i#;I?[+J#I
Osloweg 126
9723 ex Groningen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww.ku llreiniging.nl

HOFSTEDE-

~
. '. SCHILD ERS V.o.f.

\., . .. .,~
\ \ ,

\ :~....~

\ ' \

fI?\~ ~
~ . '~ \~"Ü\ ' .~~\~\ ~\

~ o\ ~ \ " . .
..5) ~ > . ' l

'---- -"
G . t~ . Schut t er laan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon OSO - 302 19b7

Fax 050 - 3 021574

AGRISHOP
divers in groente n & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardapp elen ~
• sc/It.,rreleierell

• "lees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezond van deboerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
handel In:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

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

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

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

M. Ritsema - 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

terk in senioren fauteuils

Bij ons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

I RITrS..J~M\ A) ~< ~~~~ "' ~
~~ Sierbestrating

Showterras 3000 m

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer OSO-3021383

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

WONINGINRICHTING SINDS 1932
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Internationale blues in Thesinge

Workshops en Cursus ShimaYoga
Najaar 2008
ShimaYoga geeft ook dit najaar weer verschillende workshops en
een cursus voor zowel kinderen als volwassenen. De cursus
bestaat uit 5 lessen op de donderdagavond en start op 20
november. Ter kennismaking wordt er op zondag 16 november
een workshop gegeven om ShimaYoga te ervaren of je doet lekker
mee als extra les!

Met vriendelijke groet,
Sieb·Klaas Iwema

Een nieuwe wereld

s Morgens was er gelegenheid tot afscheid nemen van de "oude"
dierenarts Anton Weitenberg en daar maakten Hannie en Harm Jan
Havenga gebruik van. (Foto: Henk Remerie)

Tijdens de Open Dag bij het nieuwe 'ziekenhuis' van de dierenartsen
'Van Stad lot Wad' in Noorddijk heeft het de hele dag goed gelopen.
Mede dankzij het goede weer. Zo was er een demonstratie schapen
drijven in het land ernaast en een demonstratie van de hulphond Indy,
deze helpt mensen met een beperking in de breedste zin des woords.
Goed om zoiets te zien.
Ook in het cenlrum was erg veel te zien:er stondeno.a. wat kraampjes
met informatie en koopwaren. De ruimtes waren inmiddels aançe
kleed, zodat je kon zien waar het voor diende en er werd ook uitleg
gegeven. De jeugd mocht zelfs proberen een open wond van een
teddybeer te hechten. Leuk om te zien hoe de kinderen daarop
reageerden. Deze groep hoefde zich sowieso niet te vervelen.
Ook de ouderen hoefden zich nietIe vervelen. Onderhet genotvan een
lekkere warme hap en drinken kon men de indrukken laten bezinken of
denken: Wie heeft het beter, het dier of de mens? Het was een zeer
geslaagde dag.

Ontspannend bewegen voor
kinderen (6+)
Ga je mee op avontuur...? Word
zo soepel als een slang, sterk als
een leeuw, leer vliegen als een
adelaar en wees zo stil als een
mui...
Datum: 26 november & 10 de·
cember van 14.00 - 15.00 uur. De
lessen worden gegeven door Anja
Stuurman en vinden plaats in de
gymzaal van Thesinge. M~

Op~ave kan door inle-~~~-%
venng van de opgave-
strook, telefonisch op
050 3021515 of door
een mailtje Ie sturen
naar shimaya@web.nl.
Ook kan je op
www.shimayoga.nl
terecht voor meer
informalie, Namasté.

ShimaYoga is een meditatieve beo
wegingsvorm die bestaat uit een
Flow van vloeiende bewegingen
en yogahoudingen begeleid door
meditaties, ademhalingslechnie·
ken, actieve visualisaties en mu
ziek. De zachte maar krachtige
oefeningen werken diep ontspan
nend, vitaliserend en geven soe
pelheid. Kortom: een totale mas
sage voor lichaam en geest!

Verder staan er de volgende work
shops op hel programma die los
van elkaar te volgen zijn:
Ouder en Kindyoga (6+)
Samen meI jekind op reis - bewe
gen, spelend onldekken, droom
reizen maken en vooral heel veel
plezier hebben samen!
Dalum: 22 november & 13 de
cember van 14.00 - 15.30 uur

Het is al weer wat jaartjes geleden, dat oud-Thesinger Henk
Reinders en Ad van zalk café "De Leeuw" in Garmerwolde tot een
bluespodium omtoverden. Daarvoor moeten we terug naar de
middenjaren '90, toen o.m. Henry Gray en Leontene Dupree voor
spetterende optredens zorgden. Velen hebben genoten van deze
speciale avonden en vaak kregen we erna de vraag wanneer we
weer zoiets gingen organiseren.

En nu is erhet prachtige buurthuis
"hel Trefpunt". Met vereende
krachten door praktisch het gehe
le dorp tot sland gebracht. Voor
ons een mooie gelegenheid om
vooreengroot publiek iets Iedoen
en de regio Ie lonen dal "hel Tref
punt" in Thesinge leeft!.
Van 22.00 - 02.00 uur op vrijdag
14 november slaan TONY BUL
LUCK en THE GREYHOUND
BLUESBAND voor u op het blues
podium in Thesinge. In een en
Ihousiaste omgeving laten zij zich
graag door u opzwepen lol een
concert waar de vonken vanaf
zullen springen.
De entree voor deze avond be
draagt € 8.-. We verwachten een
grole opkomst. Reden temeer om

niet al te laat te komen, of kaarten
te bestellen op:
Thesingerblues@gmail.com
Hopelijk lot ziens op de weno
vember.

"De Soos"
Deklaverjasavond inoktober heeft
de volgende uitslag opgeleverd:
1. Jan van der Molen 5085
2. Bert Buringa 4900
3. Jannes Ramaker 4850
4. Annie Foekens 4658
De volgende keer is op dinsdag
11 november, aanvang 20.00 uur. 'Met het doorknippen van een lint werd de nieuwe dierenartspraktijk

officieel voor GEOPEND verklaard. (Foto: Henk Remerie)
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AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
"~d IJ7- "@î"".... " ~."
.~ ~ ,; ,'

• Bouwend Nederland \ ,{,'
hoo f da annem er •• ". ••Il. g l" g .... n tlou..."!Il".bed r lj ... n \'CA .

Oude Rijksweg 11 . 9798 PA GARMERWOlDE
T. (050) 541 6501 - F. (050) 541 92 68 . www.havenga .com - info@havenga.com

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF
WERKZAAMHEDEN

zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Grootpakpersen, Grondtransport,
Mestverspreiden en
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N••,r•••.tl..."

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 15 35

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid · Off, SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Scho~nn:a~kerij

Slem -Is'e rvice
Mi'dál~IJans

Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

Nellian Dijkema
uit:vQartve rzorging
Bovenr ijge l weg 19

9797 TD Thesinge

050-302 1731

www. nelJian.nl

info rmat ie en vormgeving rondom de doo d:Sehoolh olm 3, Groning en

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050·5416244

Gediplomeerd
schoenhersteller

Het ;s tijd voor de Rabobank.
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Foto van de maand
De klussende vaders bij de "kabouterklim" tijdens de klusochtend op het schoolplein van de Til. (Foto: Myla
Uitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Henk Remerie 050-541 9630
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde -050-5411 01 9
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,15 p.j.
Bij automatische incasso€ t1,15 p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. schutter
laan16; uiterlijk dinsdag
18november vóór 18.00 uur.

Agenda
Zaterdag 1 november
t Jopje Thesi nge; geopend van
16-19 uur. Eris o.a. snert verkrijg
baar!
Elke zaterdag (behalve de eer
ste zaterdag van de maand)
Trefpunt Thesinge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 18.30 uur.
Elke eerste zondag van de
maand
KAT, Open atelierroute Ten Boer;
13.00 - 17.00 uur. Zie voor uitge
breide routebeschrijving
www.stichtingkat.nl. lnfo: Anneke
Heidema, tel. 050-302 1488! 302
2250.
Zondag 2 november
• t Jopje Thesinge; 13.00 - 18.00
uur: Meziek mit bus . 3 roots
bands. 3 locaties, 3 x 50 roots
fans, 3 oldtimer autobussen, 3
concerten.
• Kloosterkerk Thesinge; 15.00
uur: Concert "Vuur op de Zuid
punt". Het programma van Nanne
Kalma en Ankie van der Meer be
staat uit oude en nieuwe liedjes,
die allemaal te maken hebben met
de voormalige Zuiderzee of het
llsselmeer, De liedjes - vrolijk en
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vol humor of ingetogen en wee
moedig hebben uiteenlopende
onderwerpen: de vrouwen; de
mannen; de kinderen; het water;
de verhalen en alle menselijke
gevoelens en emoties die daar
mee gepaard gaan, zoals vreug
de, verdriet, opluchting en ver
liefdheid. Ieder lied wordt met hu
mor en betrokkenheid ingeleid en
aangekondigd. Entree € 7.-.
Woensdag 12 november
Viering 75-jarig jubileum NBvP,
Vrouwen van Nu, afdeling Gar
merwolde
Vrijdag 14 november
Het Trefpunt, Thesinge; van 22.00
- 02.00 uur: Tony Bulluck en The
Greyhound Bluesband
Zondag 16 november
Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
OSA - najaarsconcert. Werkenvan
J.S. Bach, WA Mozart, F. Chopin
en C. Debussy door Reint Ezen
ga, piano. Entree € 3,50 (CJP!
65+ € 2,50), kinderen tot 12 jaar
gratis.
Vrijdag 21 november
Kerk Garmerwolde; 20.15 uur:
concert Kamerkoor Excessimus
Het geeft klassieke kamerkoor
Excessimus uit Groningen een
concert, onder de titel 'Oostzee'.
De muziekstukken die u deze
avond hoort hebben als gemeen
schappelijke deler dat de cornpo-

nisten ervan in landen rond de
Oostzee wonen of er een oor
sprong hebben. Verder loopt het
werk sterk uiteen, van de gedra
gen, tijdloze muziekvan de Estse
componisten Arvo Pärt en Urmas
Sisask tot de vriendelijke roman
tiek van de Zweed Wilhelm Sten
hammar. Ook is muziek te horen
van Cyrillus Kreek en Morten Lau
ridsen. Het koor staat onder lei
ding van dirigent Sjoerd Ruiseh.
Organist Matthijs de Vreugd zal
aan het concert een bijdrage leve
ren.
Aanvang: 20.15 uur.
Entree: € 8,00,
voorverkoop € 6,00.
Voorverkoop en informatie:
info@excessimus.nl of
wbensan@hetnet.nl,
050 - 542 07 29.
Maandag 24 november
Dorpshuis de Leeuw Garmerwol
de; 20.00 uur: Najaarsvergadering
van Dorpsbelangen Garmerwolde.
Na de pauze is er een Bingo.
Donderdag 27 november
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Wie komen wil,
komt: iedereen is welkom.
zaterdag 29 november
Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha
len oud papier.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 2 november
zangdienst "de canon van het pro
testantse kerklied"
9.30 uur in Ten Post
gezamenlijke liturgiecommissies
Zondag 9 november
dankdienst voor gewas en arbeid
10.00 uur in Thesinge
ds. Struif uit Groningen
Zondag 16 november
10.00 uur in Garmerwolde
dhr. Bronsema uit Uithuizermee
den
Zondag 23 november
laatste Zondag kerkelijk jaar
11.15 uur in Thesinge
ds. V.d. Lagemaat uit Ten Boer
herdenken van gestorven ge
meenteleden en dierbaren
Zondag 30 november
1e advent
11.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
schemond.


