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Tuigpaardliefhebbers tussen
Damsterdiep en Eemskanaal
In Garmerwolde-zuid wonen enkele enthousiaste liefhebbers van het aangespannen paard en dat is het afgelopen jaar niet zonder
succes gebleken op de diverse concoursen.
De families Arends, Ritsema en Strootman/Boerma zijn namelijk tuigpaard fokkers/eigenaren. Wanneer u op de fiets of lopend met de
hond een rondje maakt door het Fledderbosch is de kans groot dat u Johannes Strootman of Tineke Boerma bezig ziet met het trainen
van hun paarden voor de mensport. De families Arends en Ritsema hebben hun paarden in training staan bij Stal Mekkes te Doezum,
die ze ook uit brengt op de concoursen.
In de paardensport heb je diverse
disciplines: sprinqen, dressuur en
het aangespannen rijden. Het aangespannen rijden kunnen we onder verdelen in de tuigpaardensport en de mensport. De mensport kun je nog weer onderverdelen in dressuur. marathon en vaardigheidsproeven.
De tuigpaardensport
Een tuigpaard is een showpaard
en uniek in zijn soort . Nederland
is ook de bakermat van het tuigpaard. Het tuigpaard wordt gereden vooreenvierwielige concourswag en en dat kan zowel alleen
(enkelspan), met z'n tweeën naast
elkaar (dubbelspan). met z'ntweeën voor elkaar (tandem), als met
z'n drieën voor elkaar (ra ndem) .
Bij dejurering wordt gekeken naar
de houding en beweging van het
paard en bij een dubbelspan wordt
erook gekeken naar kleur en aftekening.

De toppers die we aan u voorstel/en zijn: Johannes Strootman,Tineke Boerma en Wizzkids Gonda.
(Foto: familie Arends)

De 1e topper die we aan u voorIn 2007 werd ze verder uitgestellen is: Wizzkids Gonda
Deze keurmerrie is gefokt door - bracht op diverse concoursen en
en in eigendom van - de fa milie competities.
Ritsema en is ondertussen 5 jaar Een competitie in de paardenoud . De vader van deze merrie is sport gaat meestal over 8 wedde keurhengst Patijn Wizzkids . strijden , verreden door geheel
Gonda begon haar concours car- Nederland . In deze competi tie
rière in 2006 en werd direct 2e in we rd ze Nederlands kampioen
de Staal-service Zuidbroek com- eenspannen 2007.
petitie .
Als je in 2007 kampioen bent ge-

worden dan word je het jaar erop
(2008) ingedeeld in een nog
zwaardere klasse en moet je strijden tegen paarden die behoorlijk
ouder en sterker zijn. Ook dat ging
haar goed af en ze werd in deze
competitie 3e van Nederland .
Ook werd ze in 2008 voor het
eerst in dubbelspan uitgebracht
en wel samen met Ultima.

De 2e topper is dan ook: Ultima
De keurmerrie Ultima, 7 jaar oud,
is in eigendom van de fami lie
Arends. Ultima heeft ook als vader de keurhengst Patijn.
De familie Arends kocht deze
drachtige merrie in oktober 2006
van de familie Strootman/Boerma. In juni 2007 werd het hengstveulen Casanova geboren en

wederom werd de merrie gedekt.
Helaas was de merrie niet drachtig geworden.
Voorjaar 2008 kwamen de heren
Mekkes (die ook Wizzkids Gonda
in training hebben) langs op de
Grasdijkweg en waren enthousiast: Wizzkids Gonda en Ultima
moeten in het dubbelspan, want
ze hebben dezelfde kleur (vos) en
bijna dezelfde aftekeningen. Zo
gezegd. zo gedaan: Ultima ook op
transport naar Doezurn.
De 1e wedstrijd in het Drentse
Eext (pinksteren) was direct raak:
ze behaalden de 1e plaats.
Dit was dan de 1e wedstrijd in de
competitie van 8 wedstrijden en
de concurrentie werd steeds beter. Maar steeds stonden de beide keurmerries bij de eerste 3.
De finale werd dit jaar op 13 september jl. verreden in Luttenberg.
Aan het begin van deze wedstrijd
stonden ze gedeeld 1e met het
tweespan van Lambertus Huckriede uit Enschede. Dus het was
erop of onder ...
Het werd een spannende strijd .
De jury wikte en woog en plaatste
Wizzkids Gonda en Ultima vóór
het span paarden uit Enschede.
Dus kampioen, dachten we; maar
nee hoor, de jury riep: 'Overrijden
- we wil len ze nog een keer zien
showen, we zijn er nog niet uit.'
Nog een keer haalden de beide
merries alles uit de kast en toen
kwam het verlossende antwoord
van de jury: Wizzkids Gonda en
Ultima kampioen tweespannen
van Nederland in 2008.

suur en niet zonder succes. Diverse 1e prijzen waren haar deel, de
winstpunten stroomden binnen ...
hetgeen er al gauw resulteerde in
de L klasse te moeten starten.
Ook in de L klasse ging het crescendo en dan vervolgen s door
naar de Klasse M. September
2007 werd ze uitgenodigd voor
het Nederlands Kampioenschap
klasse Min Ermelo. Hier gaan alle
regionale toppers de strijd met
elkaar aan. Een 2e plaats was
haar deel.
Dit voorjaar moest de overstap
worden gemaakt naar Klasse Z
(zwaar) . Wederom moesten alle
regionale medestrijders het onderspit delven en werd op 20 september jl. de reis aanvaard naar
Ermelo om mee te doen aan het
Nederlands kampioenschap Klasse Z.
De dressuurproeven in de klasse
Z worden door meerdere jury's
beoordeeld; normaal mag je verwachten dat de juryleden toch wel
op 1 lijn zitten, maar helaas was
dat bij de proef van Watch Me en
Tineke niet zo.
Helaas ging de titel Nederlands
kampioen aan haar neus voorbij,
maar het reservekampioenschap
van Nederland 2008 klasse Z was
wel haar deel.

En dan (last but not least) de 4e
topper: ZieZo
ZieZo is een 4-jarige ruin van
wederom de keurhengst Patijn en
werd als veulen aangekocht door
Strootman/Boerma . Eind 2007
werd ZieZo voor het eerst tuigmak gemaakt en Johannes StrootDe mensport
Zoals hierboven al vermeld, rijden man nam hem toen al eens mee
Johannes Strootman en Tineke naar indoor concours. Diverse l e
Boerma hun paarden in de mens- prijzen waren zijn deel, maar ook
port. Ook bij hen zijn dit tuigpaar- de winstpunten stroomden binnen. Gevolg was dan ook dat hij
den .
Zij rijden hun paarden dressuur dit voorjaar, met een betrekkelijk
matig ook voor een 4 wielige con- jong paard, in de klasse L moest
starten.
courswagen.
In de mensport-dressuur heb je Ook kreeg Johannes Strootman
diverse klassen: van B ( begin- het op de heupen om marathons
ners) tot klasse Z (zwaar). Bij een te rijden. Zou ZieZo dat ook kungoed gereden dressuurproef krijg nen? Jawel: ZieZo is een veelzijje een (winst)punt en soms wel dig paard.
meer dan 1 als je zeer goed hebt Ook daar waren diverse 1e prijgereden. En heb je een bepaald zen zijn deel.
aantal winstpunten bereikt, dan Op het Noordelijk kampioenschap
moet je in een zwaardere klasse dressuur Klasse L moest Johanstarten.
nes een deelnemer uit Friesland
voor laten en datwas balen. Maar
gelukkig werd hij ook uitgenodigd
De 3e topper is: Watch Me
Watch Me is een 5-jarige ruin van om - net zo als partner Tineke de keurhengst Manno en ook ge- naar het Nederlands kampioenbore n aan de Geweideweg in schap in Ermelo te komen
Garmerwolde en in eigendom bij Er werd de wekenvooral nog even
StrootmaniBoerma. Tineke Boer- driftig getraind achter de boerderij
ma is in 2006 voor het eerst ge- aan het Eemskanaal. En toen op
start met Watch Me in de B dres- 20 september [J., Watch Me en
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Ziezo in de trailer, samen met
Tineke naar Ermelo.
De dressuurproef werd gereden.
Maar ja, dan begint het wachten,
want er komen nog een kleine 20
combi naties die dezelfde proef
moeten rijden.
En dan, als de laatste combinatie
zijn proef heeft verreden, blijkt
dat: Johannes Strootman en
Ziezo Nederlands kampioen in
de Klasse L zijn.
Momenteel is het rustig aan het
wed strijdfront, behalve voor Johannes Strootman en Ziezo. Zon-

dag 16 november 2008 hebben
ze de reis naar 's Hertogenbosch
aanvaard om te worden gehuldigd als beste combinatie van
Nederland in de Klasse L dressuurover het gehele seizoen 2008.
In 's Hertogenbosch heeft hij naast
een wisseltrofee een comp leet
harnachement in ontvangst mogen nemen. Een harnachement
voor een 5e topper misschien?
Tot zover eenverslag vande paardengekken uit het Fledderbosch.
JacobArends

Steenhuis (slot)
Op het land van Oosterhuis, aan de Lageweg tussen Thesinge en
Garmerwolde, heeft in de Middeleeuwen een steenhuis gestaan.
Vrijwel iedere 'edele heerd' had zo'n steenhuis waarin de bewoners
zich konden verschuilen, niet voor ongeregelde troepen of rovende soldaten, maar voor machtsgeile hovelingen, ofwel colleqaboeren,
De plek waar dat steenhuis gestaan heeft is, na de opgraving
van 1974, precies bekend en nog
steeds met het blote oog te zien.
Ga met je rug naar de ingang van
de NAM-locatie staan: je ziet dan
dat de sloot recht tegenover je na
zo'n 25 meter een scherpe bocht
naar rechts maakt en daarna weer
een naar links. Dat is het enige
zichtbare overblijfsel van de slotgracht om het voormalige steenhuis. De funderi ngsresten zijn
onder de grond bewaard gebleven.
De in 1974 blootgelegde palenconstructieis naar alle waarschijnlijkheid het overblijfsel van de houten brug die het steenhuis verbond met een bijgebouw of met
de boerderij zelf. Daar tussendoor en er omheen liep de gracht.

Tot op heden zijn er dus nog een
strek en een hoek te zien van de
slotgracht, die nu onderdeel uilmaakt van het stelsel van afwateringssloten .
Uit een archiefstuk uit 1450 blijkt
dat het steenhuis (dat toen dus al
eeuwen bestond) samen met de
boerderij door de erfgenamen
Scaffers, een brouwersgeslacht uit
de Stad , zijn verkocht aan ene
Everd Enthens. Volgens die akte
zou deze Enth ens ook een vrije
toegang tot zijn land krijgen vanaf
de 'Damsterawech', tegenwoordig Stadsweg geheten.
Op de Topografische Kaart van
Nederland staat het steenhuis ook
ingetekend, alleen niet op de juiste plaats.
Fredje Bouma

Flokstra
Groningen
Materialen
voor leunstenaars
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Verbouwplannen OBS Garmerwolde
Gemeenteraadmoetplannen nottoedlreuren
Het zijn geweldige verbouwplannen. De OBS Garmerwolde krijgt er ineens een hoop 'kwaliteitsruimte' bij. En als het aan directeu r AdJan van Larsdonk ligt, kunnen de werkzaamheden niet snel genoeg beginnen. Toch moet hij nog een slag om de arm houden. De
plannen moeten nog goedgekeurd worden door de gemeenteraad van de gemeente Ten Boer en het bestuur van de Stichting
Marenland .
Het ontwerpbureau Tandem uit
Loppersum heeft de verbouwplannen voor aBS Garmerwolde voortvarend uitgewerkt. Zó voortvarend
dat de bouwplannen half oktober
al klaar waren, een stuk sneller
dan verwacht. Dat verraste niet
alleen Van Larsdonk, maar ook
Stichting Marenland-directeur Dick
Henderikse en burgemeester Rika
Pot toen zij tijdens deopening van
de buitenschoolse opvang (BSO)
op 17 oktober jl. de bouwplannen
bekeken. Ze deelden het enthousiasme van Van Larsdonk, maar
wezen er ook op dat het bestuur
en de gemeenteraad het nog wel
moesten goedkeuren.
Dat weerhield Van Larsdonk er
niet van om stralend met groepen
ouders het gebouw door te lopen
en aan te wijzen wát er zoal aan
het pand gaat verbeteren. "Kijk en
hier wordt dan de zolder van de
gang omhoog gebracht; ja, niet
over de hele gang, maar in gedeelten. Genoeg om lichtinval vanaf de achterzijde van de school
mogelijk te maken. Kun je je voorstellen hoeveel prettiger dat is, als
je dandoor de gang loopt? En hier
krijgen we er extra ruimte bij. als
de achterkant van de school wat
naar ach teren gebracht wo rdt.
Eigenlijk wo rdt de achterwand
gelijk gemaakt aan de achterzijde
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van het gymlokaal. Nou, tel maar
mee hoeveel extra vierkante meters dat zijn ..."
De werkzaa mheden zijn inderdaad ingrijpend. De extra ruimte
wordt gebruikt voor een spreekkamer, een aparte directiekamer
en een grote multifunctionele
ruimte mét een beweegbare tussenwand. Die ruimte kan dus in
voorkomende gevallen nog eens
worden opgedeeld tot twee aparte ruimten. De bestaande toiletten
worden verbouwd en ook debergruimte wordt uitgebreid.
Van Larsdonk heeft er duidelijk
zin in. "Deze plannen voldoen echt
aan onze behoefte. Er was een
groot tekort aan bergruimte. En
de nieuwe multifunctionele ruimte, daar verheugen we ons zeer
op. Ik heb echt het gevoel dat als
deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, we van een te krappe jas
naar een maatjas zijn gegaan."
Formeel moet Van Larsdonk dus
nog even wachten voor het definitieve ja-woord komt van de gemeenteraad. "Maar ik kan me niet
voorstellen dat het nu nog tegengehouden kan worden. De noodzaak hiervan is zó overd uidelijk.
Zeker sinds ook de BSO ruimte
nodig heeft. Dat is er voorlopig in
de gymzaal, maar dat is natuurlijk

geen optimale situatie. Dat ziet over de verbouwplannen van de
een gemeenteraad ook zeker in." aBS Garmerwolde.
De gemeenteraad van Ten Boer
neemt 16 december een besluit
Rogier Verhagen

Elk schilderwerk begint met een goeie sopbeurt: Jeanet Miedema en
Maud van Geffen laten zien hoe dat moet. (Foto: Henk Vliem)

Dorpshuis De Leeuw
krijgt een nieuw kleurtje
U heeft het misschien al opgemerkt: op dit moment wordt de voorzaal
van dorpshuis De Leeuw aangepakt door een grote groep vrijwilligers.
Onder leiding van Ard Agteresch, voorzitter van de Stichting Dorpshuis
Garmerwolde, en zijn vrouw Marjan, zijn een twaalftal dorpsbewoners
al een paar weekenden aan het klussen. Vrijwel alles krijgt een
verfbeurt: tot aan het plafond en de zolderbalken toe. De bruinige
kleurstelling, die daar al ruim twintig jaar de boventoon voert, wordt
vervangen door grijsgroene of zo je wi lt groengrijze tinten, heb ik me
laten vertellen . En boven de manshoge lambrise ring komt nieuw
behang . Ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Verder zijn in de afgelopen maand de ramen van de voorzaal voorzien
van dubbelglas en hebben de glas-in-Iood ramen een voorzetruit
gekregen. En in het voorjaar zal debuitenkantvan dorpshuis De Leeuw
een nieuwe verflaag krijgen.
Zo, nu bent u weer iets op de hoogte.
Henk Vliem
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2 plattegronden van situatie voor en gewijzigde situatie
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OoievaarsKraamPaalnest
Wat betreft het stukje Stadsweg van de Kardinger Maar naar de
Dorpsweg (en waar ik woon) kan met de hand op het hart
verzekerd worden dat er nooit wat gebeurt. Met die weten schap
kan iedereen rustig naar bed en weer opstaan; wat niet altijd
gezegd kan worden over een andere straat zoals bijvoorbeeld
Wallstreet. De situatie aan de Stadsweg is ooit eens bondig
samengevat in het leesboekje van ot-en-sen (zie de foto).
Toch moet mij van het hart dat het
afgelopen jaar bijzonder onrustig
was. Een zeer ingrijpende gebeurtenis was dat een dammetje van
het land tussen de kerk en de
Stadsweg is aangelegd. zodat je
direct van de weilanden op de
Stadsweg kunt komen. Als klap op
de vuurpijl kwam er afgelopen
maand in het weiland een paal bij
dieverdraaid veel lijkt opeen ooievaa rsnest.
Het heeft enige weken geduurd
voor ik mijn emoties onder controle had en stotterend op de redactievergaderi ng prangende vragen
wist te articuleren als a) wie heeft
dat bedacht, b) van wat voor hout
is die paal gemaakt, c) hoe krijg je
zo'n ding overeind in zo'n sompig
weiland, d) is het voor ooievaars,
e) is het een goedgekeurd model.
en f) is het bekend dat ooievaars
behoorlijke rovers zijn?
Wat betreft het menu van een
ooievaar is het enige wat ik weet
dat ze gigantische kikkereters zijn.
Deze wijsheid ontleen ik aan de
boeken van Dik Trom (uit 1880),
waar een jonge ooievaar gevoed
wordt, en waar de wijze schoolmeester reeds waarschuwde dat
dekikkers bijna niet aan te slepen
zijn. Er wordt sappig beschreven
hoe een hele emmer kikkers zonder te kauwen hapslik naar binnen wordt gewerkt En als er geen

kikkers zijn - zo vertelde iemand
me uit Thesinge, waar trouwens
ook zo'n nest staat - wordt er bij
gebrek aan beter alle nesten in de
weilanden met dwarsgestreepte
karakterzangers. gorgelende choreografieten, computer-bliebende
futen en dwaze moedertureluurs
leeg gegeten.
Het zal duidelijk zijn dat deze gedreven reporter zich niet uit het
veld heeft laten slaan en maar
eens op de thee is gekomen bij
zijn goede buren.
Welnu, het betreft inderdaad een
ooievaarspaal. Het idee is gekomen op een najaarsmarkt van de
Stichting Landschapsbeheer,
waar bijvoorbeeld de pomologische vereniging gevraagd kan
worden wat voor appelen er nu
toch eigenlijk aan die appelboom
in de tuin groeien. Het model is
van de Stichting Landschapsbeheer, dus met het "design" zal het
wel goed zitten. Het totaal is 8
meter hoog, gaat één meter de
grond in en steekt dus 7 meter
boven het maaiveld. Die ene
meter de grond >,""''Mf''II
in viel inderdaad .
niet mee, want
de grond is er erg
stenig. Maar sompig is
het er niet, want het stuk-

Ook Thesinge heeft een ooievaarsnest gekregen; boven op het dak
van Schutter/aan 20. (Foto: Dieneke Linzell)

je land ligt wat hoger (Joost mag
weten waarom). Het eigenlijke nest
is een soort wagenwiel. waar wilgentakken in zijn gevlochten. Zo'n
nest wordt altijd vuil, want er blijven onuitgebroede eieren achter,
en er sterven jongen. Maar regen
en wind doen de schoonmaak. En
dan het menu van de ooievaars.
Inderdaad, kikkers, maar dat eten
reigers ook. Enwat betreft de consumptie van jonge vogeltjes:
tja..zo gaat dat nu eenmaal.
En ach. zo vanzelf komt het op
een kwestie die me al minstens
tien jaar hoog zit, en dat is het
verband tussen ooievaars en baby's. Er is een onderzoeker geweest die in Engeland na de oorlog eens een aantal jaren ooievaars en baby's geturfd heeft. En
wat blijkt: er is een verband! En
Jan Werkman heeft dat grafiekje, wat ik al zo lang zoek!
Kortom: bijna tijd voor beschuit met muisjes.
En verder kwam er nog een
verhaal waar even opgelet moet
worden, want andersgaat het verloren. Het woord "Hebreeuws"

stamt van het woord "Eber" wat
zoveel betekent als "van gene zijde". Het Nederlandse woord hiervoor is verbasterd naar "Eiber" en
in Oudnederlands werd de ooievaar ook wel de "Eiber" genoemd.
Het is misschien een reden voor
de associatie van ooievaars met
baby's, die van gene zijde door de
ooievaar worden gehaald.
Tot slot hoop ik dat ooievaars niet
muzikaal zijn (zoals die mees uit
de zomer) en er de komende jaren niets, maar dan ook helemaal
niets tevertellen valt over ditstukje weg.
Karel Drabe

Kernachtige samenvatting
van de gebeurtenissen aan
de Stadsweg. Voor de jonge
lezers: de boeken van Ot en
Sien waren voor het leren lezen op de lagere school van
1900 tot na de 2e wereldoorlog. Een Ot-en-Sien plaatje,
maar dan anno 2008 in Garmerwolde.
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Als de daad...
In deze maand (23 november)
vierde dekerk de laatste zondag
van het kerkelijk jaar en dat betekent dat het kerkelijk jaar atgelopen is. Het burgerlijk jaar
loopt nog tot 31 december. Onze
oosterburen noemen deze
(zon)dag Totensonntag. Mis·
schien is dat het juiste woord...
want op deze zondag worden de
overledenen herdacht, die het
afgelopen jaar zijn gestorven.
De zondag daarop is het 1e advent, onderweg naar de qabccrte van het Christuskind. In sommige Protestantse kerken in ons
land worden de overledenen op
Oudejaarsavond herdacht.
Ook de inwoners van onze dorpen
ontkomen er niet aan: de dood.
Ook wij hebben één zekerheid in
het leven: we worden geboren en
we overlijden. Of, zoals u wilt: we
geven de pijp aan Maarten. de
man met de zeis komt langs. we
verwisselen het tijdelijke met het
eeuwige. Of we worden naar een
andere wereld geholpen. In dit artikel wil ik iets meer vertellen over
de dood. Maar dat had u al begrepen .
De meest bekende Nederlandse.
die als de dood voor de dood was.
was Mary Dresselhuis. De hoogbejaarde actrice. die inmiddels ook
niet meer onder ons is. Zelfs het
peerd van ome Loeks ontkwam er
niet aan, het peerd is dood, hartstikke dood.
Vooral de kerk had in vroegere
jaren iets met de dood. Datzien we
heel duidelijk op de graven in de
kerken van Thesinge en Garmerwolde en op de kerkhoven en de
begraafplaats. Garmerwolde heeft
een kerkhof en Thesinge een kerkhof (waarniet meerbegraven wordt)
en een begraafplaats. Het verschil:
een kerkhof ligt in de nabijheid van
de kerk, een begraafplaats meestal buiten de bebouwde kom en niet
in de buurt van een kerk.
Tegenwoordig worden er meer
mensen gecremeerd dan begraven. Dat was vroeger niet het geval; niet-kerkelijke en kerkelijke
mensen werden begraven. Maar
ook daarin is een verandering gekomen. De R.K. kerk heeft al sinds
jaren geen bezwaar meer tegen
het cremeren, evenals de Prolestantse kerk(en), uitzonderingen
daar gelaten. Vooral in deze sombere maanden. als de bladen vallen, overlijden er veel mensen. Ook
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veel vera nderd : De voorga nger
(uitvaartleider) - vroeger ook de
leedaanzegger - regelt alles wat
betreft het overlijden.
De dragers moeten zich geheel
gedragen naar wat de voorganger
zegt. Dedragershebben geen recht
aan het sterfhuis iets te vorderenof
te gebruiken. Eén der dragers is
tevens plaatsvervangend voorganger, dat is nu niet meer het geval.
Zouden we deze traditie nogmaals
in ere kunnen herstellen?
Dit komt weer terug: niet in een
koude aula opgebaard, maar gewoon thuis. zodat je ieder willekeurig moment als je daar behoefte
aan hebt, de overledene kunt bezoeken.
Ook de luiders behoorden bij het
personeel. Er waren hoogstens
twee luiders. Eén van de luiders
werd benoemd en ontslagen door
het bestuur van de begrafenisvereniging. Behalve één der luiders
die door het College van KerkDe laatste die op het kerkhofbij de kerk in Thesinge werd begraven is voogden en Notabelen der Ned.
Trienlje Pesman, geboren 10 januari 1871 te Thesinge, overleden 19 Herv. Gemeente werd benoemd
oktober 1961 te Groningen. (Foto: Myta Uitham)
en hij moest het wel erg bont maken om te worden ontslagen..
mensen die het niet meer zien 1923: 3 gulden
zitten.
Eerste klasse A (zonder lijkwagen) Vroeger was er rondom de dood
Men werd vroeger meestal beçra- in 1923: 2 gulden 50
een taboe. Tegenwoordig is dat
ven vanuit het café. Een oude ad- Vierde klasse A (met lijkwagen) in niet meer het geval.
vertentie meldt:
1923: 1 gulden
Vroeger:
De begrafenis vindt plaats vanuit Vierde klasse B (zonder lijkwagen) Wijlen mijn vader had een mecafé De Waaij. Volgen vrij.
in 1923: 50 cent.
ningsverschil met zijn schoonzusDat had een reden. De mensen Met den lijkwagen wordt bedoeld: ter (Grietje Vegter-Swart), over een
van na de reformatie (die dus niet een wagen met een paard en dek- bepaald iemand hoe oud hij was
meer R. K. waren), wilden geen kleed.
geworden. Daarop vroeg hij aan
voortgezette traditie van het beondergetekende: 'Jakob, kun jij
graven vanuit de kerk. Dat is ook Het bestuur:
even kijken wie er gelijk heeft?' Ik,
meestal de reden dat het begraven De leden benoemen uit hun mid- gewapend met een zaklantaarn,
vanuit de kerken in onze dorpen den een bestuur van 6 leden, waar- naar de begraafplaats rondom het
nog al wat halsbrekende, nou ja van 3 tot de Hervonnde en 3 tot de middernachtelijk uur. Nu was vroehalsbrekende, manieren vraagt om Gereform eerde kerk moeten be- ger het middernachtelijk uur veel
de kist naar binnen of naar buiten horen. In 1922 waren dat:
vroeger, rondom 22.30 uur. Het
te dragen. Eigenlijk zijn de Protes- K. Kuizinga, voorzitter (Geref.)
was winter, de maan verlichtte de
tantse kerken niet gebouwd voor Hidde Pesman, secretaris (Herv.) graven. en een zaklantaarn was
het uitdragen van een overledene. waarschijnlijk wordt hier de voor- eigenlijk niet nodig. En daar las ik
In de R.K. kerken heeft men alle naam er bijgenoemd, omdat er 2 de overlijdensdatum . Thuisgekoruimte.
families Pesman waren.
men moest ik in dit geval tante
W. Reinders, penningmeester Griet gelijk geven.
Uit het reglement van de begrafe- (Herv.)
nisvereniging Thesinge, opgericht J. Kits (Herv.)
Volgend jaar wil ik graag nog iets
14 maart 1922, enkele citaten:
meer vertellen over de dood. Maar
K. Veenkamp (Geref.)
De contributie der leden zal door H. van der Veen (Geref.)
dan wel : bij feven en welzijn.
het bestuur zoo nauwkeurig mogeWe eindigen met een spreuk van
lijk worden geregeld, in 9 klassen Het zou te ver voere n om nog de theoloog en arts (in Lambarworden verdeeld en jaarlijks vast- uitgebreider op dit reglement in te ene) Albert Schweitzer: "De dood
gesteld. De klassen zijn de volgen- gaan. dus nog enkele kanttekenin- heeft het laatste woord, alleen de
de :
dood zwijgt als het graf. "
gen.
Eerste klasse A (met lijkwagen) in Wat betreft het personeel is er niet
Jakob van der Woude
Als er tegenwoordig een begrafenis is in Thesinge of in Garrnerwolde, dan heeft (hebben) de luider(s) van Thesinge het moeilijker
dan die van Garmerwolde. Waarom?
Weet u het antwoord, schrijf het op en stuur of breng het naar:
Jakob van der Woude, Bakkerstraat 5, 9797 PK Thesinge.

Mijn hartelijke dank gaat uit naar
Peter Heidema; van hem kreeg ik
het 'Reglement der Begrafenisvereniging Thesinge '.

Beheer begraafplaats Thesinge veranderd
Het is misschien niet iedereen bekend, maar Thesinge heeft eigenlijk twee begraafplaatsen. Ik heb me door Alef Rutgers laten vertellen
dat dit begraafplaatsje uniek is, en er maar een paar van in Nederland zijn. Want wat is namelijk het geval: links van het midden zijn
de graven van Gereformeerden en Christelijk Gereformeerden. Rechts van het midden liggen die van Hervormden en anderen. U
begrijpt dat hier een hele godsdienstige geschiedenis aan vast zit, en het bijzondere is dat de graven zo dicht bij elkaar liggen
(eigenlijk op één begraafplaats).
Het is misschien handig om even
te duiden waar die begraafplaats
ligt. Het zal nietdeeerste keer zijn
dat gesch reven wordt overbijvoorbeeld een boerderij aan Klunder.
en ik en nog wat anderen ons
afvragen waar dat "Klunder" nu
toch wel zou moeten liggen.
Welnu. vanuit Garmerwolde is bij
de begraafplaats te komen door
naar Thesinge te rijden. bruggetje
over. langs de molen. en het dorp
weer uit. Even buiten Thesinge.
rechts, omgeven door een manshoge heg, ligt de begraafplaats.

toor er op zich al grote moeite mee
omdat de overdracht van beheer
van een begraafplaats zelden voorkomt.... Vorig jaar kreeg ik toch de
dampen van al dat getreuzel: alle
ontbrekende schakels zijn opgespoord en aangedrongen op een
notaris die er mee overweg kan.
Haar naam kan wat mij betreft voluit gespeld worden: Sieneke Bolken. Deze heldere dame verklaarde dat het simpelweg een vestiging
van zakelijk gebruik betreft (tja. je
moet er maar op komen), en was
de akte in drie maanden rond.
Toen kwam de oprichting van het
Ontstaan begraafplaats
dorpshuis "Trefpunt" die zoveel
De begraafplaats is aangelegd De verdeeldheid blijft zichtbaar op de begraafplaats van Thesinge beslag legde op de vrijwilligers in
door de Gereformeerde kerk van (Foto: Henk Remerie)
Thesinge dat erdriekwartjaar geen
tijd was voor dit aktetje. Maarrrrr...
Thesinge in 18?? Kees van Zanten meldde mij dat hij op internet Vroegere beleid uitgifte
het linker gedeelte. In vroeger tij· op 10 oktober 2008 is de akte dan
vond dat de eerste begrafenis in grafrechten
den (ruwweg tot zo'n dertig of vijftig getekend. Waarvan akte.
1854 was. In ongeveer 1860 De uitgifte van grafrechten (de uit- jaar geleden) was een gereforkwam, zo vertelde Jakob vd Wou· gifte van een plek omte begraven) meerde automatisch lid van de De huidige situatie
de mij uit het hoofd , het verzoek was voor het rechter gedeelte (de begrafenisvereniging. De eigenaar De juridische eigenaren blijven
van de hervormden omook hier te Protestante Gemeente) en linker van de begraafplaats, Stichting dezelfde: links is van "Stichting
begraven omdat het kerkhof rond gedeelte (d e Stichting Begraaf- begraafplaats Thesinge, gaf eigen- Begraafplaats Thesinge", rechts
de Kloosterkerk vol aan het wor- plaats Th esinge) nogal verschil- lijk alleen grafrechten uit aan deze van het midden is van de Protesden was. Daar is toen de boven lend. De Protestante Gemeente begrafe nisvereniging omdat de tante Gemeente te Garmerwolde
beschreven regeling uit gekomen . ziet het als een voorziening voor de begraafplaats statutair gehouden en Thesinge. Alleen het beheer
Misschien moet de geschiedenis gemeenschap. en iedereen die wil was aan gereformeerden of chris- verandert. De Stichting zorgt nu
nog eens goed uitgezocht wor- ka n er begraven worden. Bij de telijk gereformeerden . Dus het voor het onderhoud van de hele
den. want het wou me niet lukken begraafplaats in Garm erwolde kwam er op neer dat alleen gere- begraafplaats, geeft ook de grafom echt harde jaartallen boven (achter dekerk) gaathet net zo. De formeerden (en christelijk gerefor· rechten uit, bepaalt de prijs, enzotafel te krijgen. Wie oh wie??
enige beperking is dat er een band meerden) op het linker gedeelte voort. De begraafplaats is er voor
De juridische eigenaar van het met Garmerwolde of Thesinge begraven werden.
mensen uit Thesinge en omstrelinker gedeelle is de "Stichting moet zijn. maar dat is meer om te
ken. U moet een band hebben
Begraafplaats Thesinge". Die van voorkomen dat er "wildvreemden- Tegensfagen bij de samenwetking (bijvoorbeeld omdat u er woont. of
het rechter gedeelte is de Protes- uit bv. Lewenborg een graf kunnen Tien jaar geleden (infebruari 1998) er gewoond hebt. enzovoort). Voor
tante Gemeente Garmerwolde en krijgen.
was er al de wens tot samenwer- eengraf kuntu zichwenden tot Jan
Thesinge.
Heel anders was het beleid voor king. Er is toenook een intentiever- Mollema. U kunt ook lid worden
klaring opgesteld. Echter, en dat van debegrafenisvereniging, waarwas de eerste tegenslag, moesten bij via contributie een flink gedeelte
daarvoor de statuten van de Stich· van de kosten voor een uitvaart
ting Begraafplaats Thesinge ver- (begrafenis of crematie) kunnen
anderd worden want deze vermei· worden afgedekt.
den dat de "linker" begraafplaats
Karel Drabe
voor gereformeerden en christelijk
P ROFESSIONEEL VERHUUR VAN:
gereformeerden was. Het veranP OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.
deren van statulen gaat echter niet Met dank aan Jacob vd Woude,
O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K IN:JER-ZWEEFMOLEN.
zo maar. en moet via de rechter Wim van Beesten en Kees van
D RAAIMOLENS. Ko p VAN JUT VOOR i<INDEREN. P ARTYTENTEN.
aangevraagd worden. Dat is ge- Zanten.
lukt. maar het heeft jaren geduurd.
N OODSTROOM AGGREGATEN.
Vervolgens was vande kant van de Contactadressen:
Protestante Gemeente ook een Aankoop grafrecht in Thesinge
H E R M A N RI D D E R I N G
tegenslag: de rentmeester die bij (Stichting Begraafplaats Thesinge):
06 5 4638590
het opstellen van zo'n akte betrok- Jan Mollema, Molenweg 14, teleken
is. werd ziek, en daardoor was foon 3022242
T ON N Y GU I K EM A
het notariskantoor wat ingescha· Begrafenisvereniging: Kees van
06 5 49 4 400 4
keldwas, onvoldoende opdehooq- Zanten, Kerkstraat 10, tel. 3023426
te. Bovendien had het notariskanIlI ffJ<!' dl'l.li'·CTlllilo1 k.nl
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Viering 75 jaar Vrouwen van Nu
Op woensdag 12 november jJ. vierde de NBvP Vrouwen van Nu afdeling Garmerwolde haar 75-jarig jubileum in dorpshuis "De Leeuw"
te Garmerwolde middels een gezellige broodmaaltijd voor de leden. Aansl uitend volgde een leuk avondprogramma, verzorgd door
de Zanggroep Forever, waarbij ook de partners welkom waren.
de huidige voorzitter, Janna Hazeveld, voor uit de allereerste notulen.
"Op verzoek van enige dames
G roningen
werd in november 1933 mevr.
Bij een jubileum hoort een ca- Wiersma-Risselade uit Leeuwardeau: het bestuur ontvangt uit den, door mevrouw Niermeyer,
handen van Francien van Huis uitgenodigd om hier te komen
namens alle leden een leuke idee- spreken voor de Bond van Platteënbus met inhoud, en een mooie landsvrouwen, teneinde hier een
roos voor hen zelf. Vervolgens afdeling op te richten.
laten we ons de soep goed srna- Aan deze uitnodiging werd geken; ook dediverse soorten brood, hoor gegeven en op maandag 13
kroket en banaan vallen er lekker november 1933 trad genoemde
in. Gezellig kletsend eet je toch dame in de consistoriekamer van
meer dan normaal. Met de buikjes Garmerwolde op voor weliswaar
dik en rond wachten we op onze niet zeer talrijk publiek.
gasten .
Na het doel en streven van de
Bond van Plattelandsvrouwen te
Rond half negen is iedereen bin- hebben uiteengezet, gaven zich
nen en begint het avoncproqram- tien vrouwen op als lid zodat in
ma. In haar welkomstwoord leest Garmerwolde een afdeling kon
worden opgericht."
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deze avond eveneens haar 75jarig jubileum viert, is er ook een
gelukwens van het Landelijk Bureau in Den Haag. De brief luidt
als volgt:
"De afdeling Garmerwolde bestaat
deze maand 75 jaar. Dit betekent
dat uw afdeling een der oudste
van onze organisatie is en daar
zijn wij samen met u bijzonder
trots op! We feliciteren u dan ook
van harte met het behalen van dit
prachtige jubileum !
Het is geweldig dat uw afdeling al
zoveel jaren aan jongere en oudere vrouwen een ontmoetingsplaats
biedt, waar gezelligheid en inspi·
ratie een belangrijke rol spelen.
Het is dè plek om elkaar te ontmoeten, nieuwe vrouwen te leren
kennen, je thuis te gaan voelen
als je verhuisd bent, een stukje
zorg aan elkaar te geven en te
ontvangen, kortom een plek die
voor elke vrouw de moeite waard
is om te leren kennen ..."

Overschild, Schildwolde en taqeland. De vrouwen staan - en stonden - middenin het leven. Ik herinner me b.v. dat mevrouw Van
Huis uit Thesinge me eens vertelde dat er na de oorlog in een tijd
van algehele schaarste naailes
werd gegeven ten huize van de
familie Anderson. Van allerlei lapjes en afgedankte kleding werd
iets bruikbaars (voor de kinderen)
gemaakt.
Ook nu zijn de onderwerpen heel
verschi llend . Van een kleurrijke
kledi ngshow, boeiend reisverslag,
creatieve doe-avond tot een originele uitvaartverzorging. Voor elk
wat wils. En wat dacht u van de
creativiteitsclub, fietsclub, schouwburggroep en reiscommissie?

Met de wens dat de NBvP Vrouwen van Nu nog heel lang vrouwen zal stimuleren om mee te
"Er is veel veranderd in 75 jaar:
denken en te werken aan een
aldus de voorzitter. "Werd er in
goede toekomst, wereldwijd, verhet begin rekening gehouden met
klaart de voorzitter de avond voor
de stand van de maan om een We hebben deze avond ook een geopend en kan de muziekbeginafdelingsavond te plannen (er was jubilaris in ons midden: Wies van nen. De Zanggroep Forever traknog geen straatverlichting). nu der Molen, van de W.F. Häde- teert ons op een leuke ongedwontrekken de bestuursleden de brandstraat in Garmerwolde blijkt gen wijze op herkenbare liedjes
agenda om te kijken welke avond al 25 jaar lid en krijgt de zilveren vanaf de jaren 50 tot nu. De sfeer
het beste past. Het doel is gelijk bondsspeld opgespeld.
is uitstekend; zelfs een fluitcongebleven; alleen de tekst is wat De leden komen niet allemaal uit cert hoort erbij. (Wist u dat Simon
gemoderniseerd . We zijn nog Garmerwolde; als we het alleen vroeger ook heel goed kon flui·
steeds de grootste vrouwenorga· van ons eigen dorp zouden moe- ten?) Enaan het eindvan deavond
nisatie in Nederland. Maar het le- ten hebben, was de afdeling al- slingert er een vrolijke polonaise
dental is teruggelopen ; ook bij lang opgeheven. Gelukkig heb- door de zaal. Kortom: een zeer
onze afdeling:
ben we ook heel actieve leden in geslaagde avond ! Op naar het
Ruischerbrug, Oosterhoogebrug, volgende jubileum ...
Naast o.m. een felicitatie van de Noorderhoogebrug , Lewenborg ,
buurafdeling in Ten Boer, welke Noorddijk, Thesinge, Ten Boer,
Hillie Ramaker-Tepper

Groningen
Noordd ijkerweg 26A
dierenartsen
Molenweg27
9797 PS Theslnge
t , 0 50 - 302 48 30

m. 06 30369 109
f. 050 - 30 2 5 168

www .jellevanderveen.nl
B

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 5416070
Behandeling op afspraak ma tlm vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuu r zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
M a t/m vr 9.00 - 19 .00 uur
Zate rdag 10.00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl

Drogisterij - Parfumerie - Reform - Therapie
MAAMDAGGESl.CJTEW

Ilames &Herenkapper
zonder afspraak!

DlNSD'" T/M YlU DAG:CIL45. 1706 UUIt
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Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Lindensi raai 1 • Ten Boer

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

divers in groenten & fruit

0505421890
24 uurs-dienst
•
•
•
•
•

Directe boerderijverkoop
groenten & fruit
aardappelen
~
scharreieieren
l"lees

Rioolontstoppen
Aanleg en reparatie
T.V.-inspectie
Gevelreiniging
Impregneringen

P~KUIL
'j14':lldUlif1a#iJ9t9J
Osl ow eg 126
9723 BX Gro ni nge n
1(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww .kuil rein ig ing.nl

REINDER
vld VEEN

A GRISHOP

Voor bedri jv en en parliculi er
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

•
•
•
.

• boerenzuivel
• salades & rauwkos t

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium
steigers, trappen en ladders

• brood
Dorpsweg 1 Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 15418462
Fax (050) 4042922

G.N. Schut te t"laan 28
9797 PC THESINGE
Telef oon 050 - 3021957

Fax OSO - 302b74

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

Goedengezondvan deboerengrond

-----

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

Installatiebed rijf
THESINGE V.O.f.
Verbind ingsweg 17a
978 1 DA Bedum
T(OSO) 3024536
F (050) 3024693

• Elektra • Gas . Water .

e.v.•

Zink . Dakbedekking

M. Ritsema - Bed u m - T (050 ) 30 10735
K . V.d . Veen - Kolham - T (0598 ) 39350 4
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Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

~~

terk in senioren fauteuils

R1TSEMA,
Sierbestrating
Showterras 3000 m

2

Bij ons eengrotekeus
uitdiversemodellen!
Ookfauteuilsmet opstaphulp.

1
Bornholmstraat 4 - 9723 AX Gron ingen
Telefoon (050) 313 86 00
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Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383
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Dag bomen, welkom zon
De laatste paar week is er één en al bedrijvigheid op de êemskanaaldijk: de bomen gaan per 60 tot 70 stuks onderste boven. Dit
doet een "hakploeg", daarna komt er een ploeg die het opruimen
en versnipperen van de takken voor zijn rekening neemt. Later
worden de stobben nog weg gefreesd. Dit werk is voor een vaste
prijs aangenomen, de prijs voor het eindproduct is op dit moment
helaas slecht door de invloed van de crisis.
sloot verlegd en komen de bomen
(pluisvrije Populus Brandarus, oftewel populier) onderaan het taIud aan landzijde. Dit wordt waarschijnlijk herfst 2009, de populieren komen om de 20 meter, met
hier en daar wat struikgewas b.v, Twee maanden terug stonden de bomen er nog zo bij.
lijsterbes. Men wil een open ka- (Foto:Sieb-Klaas Iwema)
rakter houden, als men onraad
ruikt, b.v, vossenholen, moet men terschap Noorderzijlvest gaat. Bij
deze kunnen bestrijden,
de Bronssluis moet nog een stuk
Op dit moment is de Eernekanaal- van ongeveer 250 meter nieuwe
dijk voor 100% van de provincie: beschoeiing komen. (In 2000 heeft
het kanaal daarentegen is in han- er ook al onderzoek plaats gehad
den van Waterschap Hunze & Aa's, en ook toen was het al de bedoeNiet hoger, wel breder...
Aangezien de dijk geen 100% ling dat de dijk naar het WaterDe dijk wordt niet hoger, maar was, moet ie eerst 100% gemáákt schap ging.)
breder, Indien mogelijk wordt de worden voordat hij naar het Wa- Ze staan open voor de aanleg van
een schelpenpaadje over de dijk,
mits het onderhoud door derden
wordt gedaan. Dit moet goed op
papier worden geregeld.
Het moet allemaal voorzichtig gebeuren. want er mag geen beschadiging aan de dijk ontstaan.
De bomen tot een omvang van
2.50 meter gaan naar een palletfabriek, daar boven naar een andere fabriek. De snippers gaan
naar een energiecentrale in Duitsland.
Men gaat eerst tot einde zuivering , De bomen zijn rond 1960
geplant; 15% is al in de kern aan
het verteren. Het isdus maar goed
dat ze omgaan.

De bewoners van de Grasdijkweg
moeten aan het extra dag/zonlicht wennen. Vooral nu in deze
periode, anders kregen ze om
12.00 uur een glimp zon, nu als hij
opkomt. De roeken en kraaien
zullen een paar jaar een ander
tehuis moeten zoeken, denk om
de "schoorsteen"...
Groetjes, Sieb-Klaas Iwema

De ploeg die het opruimen
en versnipperen van de takken
voor zijn rekening neemt,
(Foto: SietrK/aas Iwema)

Met dank aan het Waterschap
Noorderzijlvest voor hun tijd.
De bewoners van de Grasdijkweg moeten aan het extra dag/zonlicht
wennen. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
'I Groninger landschap op z'n rroost

• VORMGEV I N G
• DRUKKERIJ

Gerard King m a
reis- e n natuurfo tog rafie
Geef een af druk c a deau originee l en oe rsoonükl
Bezoek d e .....eOSife voor het laatste

nieuwsover wonsnoes en exoosmes

Jan van der Woude
Tel. 06 12154825

lageweg 12
9798 TG Garme<wolde

,nfoOhovenier, bedrijfvandelWOUde.nl
'hWN.hoveniersbed,ijfvanderwoude.nl
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Hovensfroot 5 • 9797 PI. Thesinge
www .kingma.nu
gerord@kfigmo.nu
050 3023813
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Uw uitstraling : ons werk!
Het maakt niet uit welke kleur
of vormuw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl

.

•

Rijksweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (0 50) 3021 7 15
F (050 ) 302 1961
E info@b lu emule.nl

.

Beschouwing
Wat is hier in Nederland toch aan de hand
We sturen troepen naar het Duitenland
Om daar de rust te doen wederkeren
En de terroristen mores te gaan leren
In eigen land is het toch ook niet pluis
Je hoort en ziet het dagelijks op de buis
Een overval is ergens weer gepleegd
Een kassa ook al weer geleegd
De politie staat niet altijd op de goede post
Slechts weinig zaken worden opgelost
Iedereen moet leren op zichzelf te passen
Tegen de crimineel is de politie hier niet opgewassen.
Verschil tussen arm en rijk is hier ook groot
De een is miljonair, de ander staat voordurend rood
De welgestelden verdragen best een stootje
Jan met de pet legt al te vaak het loodje
De Essent baas moet zich behelpen met acht ton
Je vraagt je af wie dat verzon
Hij kan het echt niet met wat minder doen
Een voetbalprof verdient toch ook wel een miljoen
Dat er ook mensen zijn die van de bijstand moeten leven
Daar zitten ze niet mee en laat hen om het even

Deze dienders waren goed gemutst en legden bereidwillig uit hoe het
apparaatwerkt: het getal 57 is de snelheid waarmee wordtgereden en
274 duidt op de afstand in meters. De heren waren echt uit op grove
snelheidsovertredingen, maar in principe kunnen ze ook (brom}fietsers
en zelfs lopers op snelheid meten tot op een afstand· die zij hadden van 950 meter. De eerste snelheidsmeting vond plaats bij de bocht
Ruischerbrug en de tweede ter hoogte van de parkeerplaats.
(Tekst plus foto: Sieb·Klaas fwema)

Het onderwijs is hier ook niet meer wat het was
En loopt niet meer met andere landen in de pas
Te veel tijd gaat er verloren
Met zaken die bij de les niet horen
Het sluit Dij de praktijk steeds minder aan
De leerling komt niet klaar voor de door hem gewenste baan
Dat is natuurlijk niet zoals het moet
In de bedrijven valt het ook niet goed
Echte vaklui komen er steeds minder
Met de productie ondervindt men daardoor nu veel hinder
Hopelijk zal de regering wel zijn lesje leren
En in staat zijn het getij te keren.
Ik weet nog hoe het op de lagere school eens was
De meester stond er voor de klas
We noemden hem geen Jan of Piet of Klaas
We hadden nog respect, hij was de baas
En enkel er op uit ons wat te leren
's Avonds thuis ging hij ons werk nog corrigeren
Een schoolopziener kwam zo af en toe eens kijken
Geen directeur, geen onnut tijd verstrijken
Wanneer je op het eind de school doorlopen had
Kon je vooruit en wist je best wel wat.
Hiermee wil ik niet zeggen dat destijds alles beter was
Maar wat ik toen geleerd heb komt me nu nog vaak van pas

Jan Walt
Garmerwofde. 18 februari 2007

"De Soos"

Van de redactie
De redactie heeft het plan opgevat om in de komende maanden onze
adverteerders even kort in het zonnetje te zetten. Dit willen we doen
door een foto van zijn zaak (of van hemzelf) in onze krant te plaatsen.
De oedoeling is dat we beginnen met die adverteerders waarover wij
nog nooit (of heel lang geleden) een artikeltje hebben geplaatst.
Als u, als G & T adverteerder, in de komende maanden dus een
telefoontje krijgt van onze freelancer Sisb-Klaas Iwema, om een
afspraak met u te maken, dan gaat het over Dovengenoemd plan. Het
is maar dat u er vanaf weet.

Muzieksessie
Bij een sessie zit een wisselende groep muzikanten (instrumenten bv.
trekharmonica's, violen, gitaar, fluit) rond een grote tafel. Het is nooit
van te voren bekene wie er komen; een verrassingsmenu dus, elke
keer anders. Om Deurten zetten de muzikanten een nummer in, de
anderen spelen mee of luisteren. Het repertoire is ook wisselend: de
ene keer wat meer zang, de andere keer instrumentaal, deunen uit de
Europese volksmuziek, klezm er, wa lsen en mazurka's, van alles wat.
Wie een instrument bespeelt, kan gewoon aanschuiven, maar ook
publiek is welkom.
Wanneer?
Zaterdag 20 december in café Molenzicht, vanaf 20.00 uur.

De klaverjasavond in november heeft de volgende uitslag opgeleverd:
5321
1. Kees Wierenga
2. Annie Foekens
5316
3. Jan van der Molen
5234
4952
4. Delta van der Molen
De volgende keer is op dinsdag 9 december, aanvang 20.00 uur.
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Diensten 3e advent en kerstnacht
langrerwacht en onrerwacht
Stralendlicht dooróreekt de nacht
Adventzondagavond in Garmerwolde - 21 december 19.30 uur
Een meditatieve en tegelijk feestelijke 4' adventzondagavond in de
Garmerwolder kerk. Rode draad is de Messiah van Händel waarin de
aankondiging, de geboorte en de betekenis van het leven van de
Messias muzikaal worden verbeeld. Projectkoor Venite Cantemus uit
Bedum o.l.v. Tymen Jan Bronda brengt de koordelen ten gehore.
Organist Mattijs de Vreugd begeleidt koor- en samenzang op het Van
Oeckelenorgel. Liturgiecommissieleden van de Protestantse gemeente lezen de verbindende teksten.
Na afloop schenkt de Plaatselijke Commissie - tegen betaling - koffie.
chocolademelk en glühwein. De toegang is gratis. eris wel een collecte.
Een pietendiploma? Jóóóóóó! (Foto: Mirte Ton)

Er valt nog heel wat te leren
in de Muurstraat
ot

Dus volgden Lucie Kol en ik een workshop: (hulp) Sinterklaas en zwarte
Pirt schminken! De familie Koopal, al jarenlang een bekende naam in
Groningen op het gebied van pruiken en schminken, leerden ons de
fijne kneepjes van het vak. Joop Behrendt en Marga Boswijk waren
bereid totdeze facelift. Na het nodige schminkwerk konden zij naar huis
vertrekken met dikke wallen onder de ogen en een zeer oud gelaat.
Door tijdgebrek konden we hen niet voorzien van het nodige haar-plakwerk, wat weer enorm scheelde in het schoonmaken. Daarna was de
beurt aan Annemiek Havinga en Mirte Ton, want Sinterklaas komt nooit
alleen. Met een uitstekende twee componenten schmink veranderden
hun bleke wintersnoeten in een 'gezonde' bruine tint. Een soort
kameleon-effect ondergingen zij deze dag, want na een wasbeurt met
eishampoo zagen hun wangen blozend rood. Of al het geleerde goed
in praktijk wordt gebracht? Dat is te zien op 29 november.

Kerstnachtdiensten op 24 december
Zoals gebruikelijk zijn er ook dit jaar, op initiatief van de kerken in
Thesinge en Garmerwolde, kerstnachtdiensten georganiseerd. De
opzet is om bij de diensten zoveel mogelijk inwoners vanuit beide
dorpen te betrekken. Zowel bij de voorbereiding als bij de uitvoering is
een groot aantal dorpsbewoners betrokken. En natuurlijk is iedereen
van harte welkom bij de diensten.
Er zal dit jaar met meer zorg gekeken worden naar het aantal zitplaatsen. maar met name in Thesinge blijft het aantal zitplaatsen beperkt.
dus zorg dat u op tijd bent. Na afloop wordt er glühwein en warme
chocolademelk geschonken.
Thesinge Kloosterkerk 20.30 uur
Medewerkenden
lrene Plaatsman (voorganger)
Piet Ettema (organist)
Karline Malfliet (zang)
Koor The Singers. o.l.v. Truus Schouten & Gonnie Sloot
De Thesinger Kerstblazers
Roelf Jansen
Vereniging Dorpsbelangen Thesinge
Plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken
Protestantse Gemeente en Christelijk Gereformeerde Kerk

Marion vuijst

OSA-kerstconcert
Op zondag 21 december kunt u genieten van een kerstconcert
in de Kloosterkerk te Thesinge; aanvang 15.00 uur. De Kerststerren brengen "Comfort and Joy": kerstmuziek uit alle tijden.
Entree € 3,50 (CJP/65+ € 2,50), kinderen tot 12 jaar gratis.
vrolijk. ingetogen en uitbundig.
Het twaalfkoppige koor De Kerst- volks en verheven, geliefd en onsterren. dat speciaal voor dit een- bekend. a capella en met instrumalige concert is opgericht. be- mentale ondersteuning. Uiteraard
staat uitdoor dewol geverfde ama- zullen ook de bekende (en minder
teurzangers uit diverse koren in bekende) Christmas carols niet
Groningen en de Ommelanden - ontbreken: "Away in a mangel".
zangers die allemaal al eens (of "The twelve days of Christmas" ....
zelfs meermalen) met succes in Kom luisteren. kom meezingen in
Thesinge op het podium gestaan enkele van de bekende werken!
Laat u in het hart treffen, zo vlak
hebben.
Ze brengen een gevarieerd kerst- voor Kerstmis.
repertoire uit vijf eeuwen en vele En pas op: de Thesinger Klooslanden van Europa. en dus in ver- terkerk is maar klein. dus reserschillende talen : ontroerend en veer tijdig (rudym uziek@hetnet.nl
of 050-302 3735).
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Garmerwolde Dorpskerk 22.00 uur
Medewerkenden
lrene Plaatsman (voorganger)
Piet Ettema (organist)
Gemengd Mannenkoor Garmerwolde
o.l.v. Hannie Havinga & Gerrit Wiekei
Eenmalig kinderkoor Garmerwolde (onder voorbehoud)
Anne Benneker en Jan Wigboldus
Plaatselijke commissie Stichting Oude Groninger Kerken
Protestantse Gemeente en Christelijk Gereformeerde Kerk

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven
na het overlijden van mijn man, vader en opa

H.E. Bolhuis
Vanwege de overweldigende belangstelling is
het voor ons onmogelijk U allen persoonlijk onze
oprechte dank te betuigen.
B. Bolhuis-Vredevoogd
Kinderen en kleinkinderen
Ruischerbrug, november 2008

Koopmonlplein li .mI MA Ien ioer
OSO301199S . wwwMtweewielershop.nl

Josje
BEENMODE, LINGERIE
& DAMESMODE
de winkel voor ol uw
Ondergoed - üngerie
Beenrnode. Badmode
Nc(htmode &
Damesmodemaat 36 fi rn 58

Marjan's hair drive-in
Uw kapper aan huis

deskundigadvies altijd aanwezig
Winkelcentrum lewenborg
Groningen

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

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovaq-lid - Oif. SUZUKl dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

~

Tel./Fax(050) 5418995
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Lageweg 13 A
9797 TA Thesinge
050 ·5416272
www.romantico .nl

~ Rijlessen voor kinderen
~ Pensionslalling
~ Tevens ter dekking:
de bewezen NRPS·rijpaardhengst
RomantJco endeuniek goudgele
ponyhengst (/A8m)
Romanffe Popcom v. Romanffco
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: Nellian Dijkema
Uitvaartverzorging
Bovennjge r... eg 19
9797 TDThesinge

050-3021731
www.nellian.nl
. inf.::r:11ot :e..e n ' of gevlng
random de dood:Schoolholm 3, Groningen
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Ogen zijn niet standaard,
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onze contactlenzen evenmin.

TOMMY

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde
© 050 ·5421615

re
1? tV"l -t (,u
''7
<...:>q~

en volwassenen

"-f~

Voor vakkundige behandeling
vanuwhuisdier.
Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgings artikelen

Pr u nusstr a at SI
wijk : Solwerd
Tclefnon (11511) 5736989
:\larlclI O ssentjuk

• mud e r ne contactlc nssy:-.tcmc n • ged ip lo m eerde spcdalis lc n

Schade herstellen,
dat laat je toch
aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win!;!elcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/fa x (050) 5490549
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Don't lese the blues
Het is een groot misverstand dat blues en jazz alleen in trek is bij
oudere mensen. Zondag 2 november was de 'Meziek mit Bus' in
Thesinge, Ruischerbrug en Zuidwolde. Drie kroegen werden
hierbij vereerd met een bezoek van een echte bluesband. Wij, als
publiek, reden met de al grijsgereden bussen van band naar band.
Ter vergelijking: de blues ontstond zo'n 100 jaar eerder dan deze
bussen werden gebouwd.

De mooi opgemetselde duiker in het Geweide. Jammer, dat de helft
onder water komt...
(Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Lieske en Jolijn op weg
naar Gambia
Mijn buurvrouw Lieske en haar dochter Jolijn zijn anderhalve
week geleden vertrokken. Op weg naar Gambia. Heel veel kilometers voor de boeg en vast ook de nodige avonturen. Inmiddels
(dinsdag 18 november) zillen ze al in het zuiden van Marokko,
vlak voor de woestijn.
De tocht door de woestijn zal zo'n
vijf dagen gaan duren, zonder dat
er enige mogelijkheid is om het
thuisfront te informeren over de
gang van zaken. Want die mogelijkheid is er tot nu toe wel geweest. Op internet (www.heinodakar.nl) is uitstekend te volgen
wat de karavaan (vijf auto's) zoal
beleefd heeft. Om maar eens iets
te noemen: de douane bij de Marokkaan se grens keurt het paspoort van een van de teamgenoten af. Gevolg: eerst terug naar
Madrid om bij de Nederlandse
ambassade een nood-paspoort op
te halen en dan weer als de bliksem terug om te proberen de verleren tijd in te halen. Of: zo'n ernstige storing in de elektronica van
een van de auto's dat de auto pas
na een dag en een nacht sleutelen weer wilde lopen. In dit laatste
geval was een attent thuisfront
essentieel, want daar lagen de
gedetailleerde bedrad ingssche ma's die nodig waren om de bron
van de storing te kunnen opsporen en verhelpen.
De meeste berichtjes op de internet-site gaan echter over de leuke
dingen zoals van Jolijn die zich
verbaast over het feit dat er wer14

Voor ons begon de muziek bij
Ruischerbrug. We troffen hier de
'Big Belly's Blues Band', temidden
van een boel bladeren. Zij speelden echt de oude, trage blues.
Lekkere muziek, mij echter net
iets te relaxed. Een paar swingende nummers of een keiharde solo
zou niet verkeerd zijn geweest.
Maar helaas, dit was niet aan ons
besteed .
We vervolgden onze tochtper bus
naar het volgende podium. Deze
vond plaats in Zuidwolde en hier
zou de Americana/roots-musicband de 'Shiner Twins' optreden.
Deze muziek was weer heel anders; ten eerste al meerstemmig,
jonger en met wat nummers van
hun net nieuw uitgebrachte plaat
speelden ze het uurtje zo vol.
Op naar de volgende. Hier bleek
onze oude, inmiddels compleet
beslagen, bus toch anders over te

denken en via veel gedraai en
gesteek waren we uiteindelijk dan
toch bij Homesick & the Lousiana
Men beland.
Wat een band! Deze drie mannen
konden echt ongelofelijk goed spelen; van 'gewoon' een riedeltje op
de gitaarwerd het ineens een show
waarin de zanger bewees dat hij
naast zingen ook geweldig mondharmonica en rasp tegelijk kon spelen. De muziek was opzwepend,
swingend en had een prachtige
driestemmige samenhang. Met als
gevolg dat er na enige tijd een
(royale) dansvloer ontstond.
Als 'jong iemand' zijnde vond ik
het zekerleuk om naar de 'Meziek
mit Bus' geweest te zijn. De blues,
zoals in mijn woordenboek staat:
'liedjes van Amerikaanse negers',
is geweldig, of je er nu mee bent
opgegroeid of niet.
Elise Ei/er!

keiijk overal ezels lopen. Of .....
dromedarissen. En er staan op
die site ook de nodige foto's die je
een goede indruk geven van de
tocht.
Wordt vervolgd.
Henk Vliem

Vreugdevuur
Na een zeer zware touwtrekkerij
met de gemeente Ten Boer (Groningen) wordt er toch voor de tiende keer op rij een nieuw vreugdevuur georganiseerd door de Stichting Het Vuur en wel op de bekende parkeerplaats van Van Zanten
aan de Fledderbosch weg. We
hopen dat het weer net alsandere
jaren met de hulp van vele vrijwilligers uit Garmerwolde, Thesinge
en omgeving een mooie bultwordt.
Dus mensen : de tuin in en de
takken tot eind december bewaren. De rest wordt via folders enlof
de G&T bekend gemaakt.
MeI een vurige groet,
Sieb-Klaas Iwema

De familie Oudman met het werktuig. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Achter de schermen
Tijdens de Dag van de Regio op 4 en 5 oktober jl. had ook landbouwmechanisatiebedrijf Oudman in Thesinge de deuren open en kon men
met eigen ogen zien hoe en waar machines voor gemaakt en gebruikt
worden

Bedankt!

Geluiden aan de Grasdijkweg ...

Op vrijdag 31 oktober werden we goed in het zonnetje
gezet. Om 6.00 uur kreeg ik (Korrie) een berichtje op mijn
werk, dat de tafel vol lag met bloemen en enveloppen met
inhoud en kaartjes. Het was hartverwarmend.

Swiss Combi is op dit moment de drie granulaatopslagtorens aan de
binnenkant aan het gritstralen. De oude coating gaat eraf en de nieuwe
erop. Misschien heeft u dat geluid wel gehoord.
Het kan ook best zijn dat het bij de zuivering vandaan kwam, want daar
waren ze misschienwel de 15 miljoen euro's aan het zoeken/tellen. Dat
moet namelijk weer geïnvesteerd worden, nu de vorige injectie niet het
gewenste resultaat gaf. In de volgende G&T's hoort u wel hoe en wat.

Nu we gestopt zijn, is alleen de zaterdag een rustige ochtend.
De wekker loopt nog steeds om 4.45 uur af.
Langs deze weg willen we u van harte bedanken; er zijn geen
woorden voor, voor alles wat u heeft georganiseerd.

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

o ja, de waardebonnen en het geld: daar gaan we iets moois
voor kopen en we besteden het aan onze nieuwe voorkamer.
Met vriendelijke groet,
familie De Vries

Voor:
Dumperwerkzaamheden,
maa ikorven en persen
van hooi en stro staan
wij a/tijd voor u kfaar.

Sint Maarten in Thesinge; Nora Anker, Leanne Havinga, Esmee
Oudman en Tessa Eyelenboom. (Foto: Myla Uitham)
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Foto van de maand

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26 of G.N. schutterlaan 16; uiterlijk dinsdag
9 december vóór 18.00 uur.

Henk Bemetie. bedankt! (Foto: Myla Uitham)

verzorgd door het Eéndagsbestuur
Donderdag 18 december
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00 uur:
Koffiemorgen in kerstsfeer
Elke zaterdag (behalve de eer- zaterdag 20 december
ste zaterdag van de maand)
Café Molenzicht. Thesinge; vanaf
Trefpunt, Thesinge : Dorpsborrel 20.00 uur: Muzieksessie
van 16,00 tot 18,30 uur
Zondag 21 december
Elke eerste zondag van de Kloosterkerk Thesinge; 15.00 uur:
De Kerststerren brengen "Comfort
maand
13,00 - 17,00 uur: KAT, Open ate- and Joy' : kerstmuziek uit alle tijden. Entree € 3,50 (CJP/65+ €
lierroute Ten Boer
2,50), kinderen tot 12 jaar gratis;
zaterdag 29 november
Thesinge; vanaf 9,00 uur ophalen organisatie: STICHTING OSA.
Zondag 4 januari 2009
oud papier
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol·
Vrijdag 12 december
Garmerwolde: van af 18,00 uur: de: 14.30 uur: Nieuwjaarsconcert
Alpenjagers met medewerking van
ophalen oud papier
streektaaltrio Mag Wel. Entree €
Dinsdag 16 december
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol- 7.50 incl. één kop koffie/thee.
de; 14,30 uur: Kerstmiddag plus zaterdag 6 december
broodmaaltijd voor 50+, georgani- t Jopje Thesinge; geopend van 16seerd door de Vrouwenraad Gar- 19 uur.
merwolce. Liefhebbers moeten zich tlm 13 februari
vóór 9 december as , melden bij Gemeentehuis Ten Boer; tijdens
EUie Bouwman, tel. 541 65 03
kantooruren: Expositie van Theo
Spijker (schilderijen), Christa ZentWoensdag 17 december
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol· veld (schilderijen), Marleen Riegde: 19.45 uur: Sfeervolle kersta- man (glaskunst) en Rob Roggema
vond bij de dames van de NBvP, (fotografie).

Agenda

Oproep
Wie is er jarig op Eerste of Tweede Kerstdag? Of op Oud- of
Nieuwjaarsdag? TIp deredactie! Het lijktons leuk om in dekomende
krant een foto plus verhaaltje van/over de jarigen te plaatsen.
16'

Wist-u-dat. .. Kerkdiensten
• Thesinge sinds kort een AED
apparaat heeft dat aan de buitenkant van het Trefpunt (in het fiet·
senhok) geplaatst is?
• binnenkort een nieuwsbrief met
meer informatie het dorp zal rondgaan?
• de Historische Commissie Garmerwolde steeds meer oude foto's
en andere informatie binnenkrijgt?
• Daarvoor onze hartelijke dank.
Ga alstublieft zo door?
• U een voorlopige indruk van de
foto's die wij tot nu toe hebben
ontvangen kunt krijgen op
htt p://picasaw eb.google.nI1
strikdesign/FotoSGamerwolde?
aut hkey =ODeNl2 KWk9Q#?

Stoomfluitje
• Gezocht:
oude loto-lijsten (of semi-oud). Het
is de bedoeling om in de voorzaal
van Dorpshuis de Leeuw oude
foto's op te hangen. Die komen
natuurlijk het best tot hun recht in
oude lijsten. Wie helpt Marian
Schuttert hieraan? Tel. 050 542
64 69; marjan@ouderijksweg 1.nl
• Te huur
Garagebox,Dorpsweg 31 Garmerwolde 050 542 27 96.

Protestantse gemeente
Garmerwoldefl'hesinge
Zondag 7 december
2e advent
10.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveenschemond
Zondag 14 december
3e advent
doopdienst Jarne Rutgers
10.00 uur in Thesinge
ds. Ypma uit Scharnegoutum
Zondag 21 december
feestelijke adventdienst
19:30 uur in Garmerwolde
zie verdere berichtgeving
Woensdag 24 december
Kerstnachtdiensten
20.30 uur in de Kloosterkerk Thesinge
22.00 uur in de Dorpskerk Garmerwolde
zie verdere berichtgeving

