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Belangrijke verbindingen
In het nieuwe jaar breng ik een bezoek aan Chrélien Schouteten aan de Lageweg, wij noemen dit Klunder, in Thesinge. "Bij iedereen
in de omgeving ben ik waarschijnlijk meer bekend als 'de man van de zuster', want Yvonne is 21 jaar, van 1971 tot 1992,
wijkverpleegkundige geweest in de gemeente Ten Boer. Door haar bekendheid met de verschillende dorpen heeft zij, toen wij nog
boven het voormalig Groene Kruisgebouw in Ten Boer woonden, al een voorkeur voor het dorp Thesinge gevoeld. Dit huis werd ons
aangeboden, omdat de familie Mulder, die er na de familie Ten Cate woonde, van Yvonne wist dat zij er zeer gecharmeerd van was.
We zijn nog steeds gelukkig met dit huis op deze prachtige plek en met zulke goede buren.

Chrétien Schouteten. (Foto: Myla Uitham)

We verhuisden in december 1978
en toen we er pas woonden heb
ben we ons afgevraagd of we naar
Siberië waren vertrokken. Wij vie
len midden inde bekendesneeuw
winter! In de eerste jaren zijn we
niet of nauwelijks met vakantie
geweest. Yvonne heeft bijna alle
werk verricht indetuin. Ze creëer·
de met liefde een bloemen-,
groente· en kruidentuin! Ik deed
wat handlangerswerk en het jaar
lijkse schilderwerk. We kregen in
die tijd veel logé's uit Limburg en
hebben ook veel verbouwd. Zo
kwamen er in de loop der jaren
een kippenschuur en een carport
bij . Bijna elk moment van onze
vrije tijd werd toen in huis en tuin
gestoken. In de laatste jaren beo
steden we ook wel klussen uit.
omdat het best zwaar wordt. We
willen hier zo lang mogelijk blijven
wonen en dat kan alleen met hier
en daar de nodige hulp. We voe
len ons erg verbonden met onze
buren en met het dorp en voelen
de inzet van veel mensen als een
kracht, die balans heeft gebracht
binnen de dorpsgemeenschap.
Daardoor zijn erzoveel mooie din
gen gerealiseerd, zoals onlangs
het nieuwe Trefpunt!"

Mijlpaal
Op 12 december heeft Chrétien
afscheid genomen van zijn werk
als scheikundeleraar op het Wil
lem Lodewijk Gymnasium in Gro
ningen, omdat hij de pensioenge·
rechtigde leeftijd bereikt heeft. In
een middagvullend programma
door leerlingen, oud-leerlingen en

collega's nam hij na 41 jaar af·
scheid van een werkzaam leven.
Na de HBS-B ging Chrétien direct
aan het werk op kantoor bij de
Staatsmijn Emma. een kolenmijn
in Hoensbroek. Zijn vader werkte
erook en in die tijd werkten er nog

zevenduizend mensen onder
gronds. "Doorstuderen was er in
ons gezin niet bij . Na de militaire
dienst wilde ik niet weer op kan
toor werken en ben in het che·
misch bedrijf van DSM in Geleen
via interne opleidingen chemisch

analist geworden. Toch voelde ik
de drang om verder te studeren
en begon aan een avondstudie
N1 wis- & natuurkunde. In 1971
kon ik een halve baan krijgen bij
de Rijksuniversiteit Groningen en
ging daar tegelijkertijd ook stude
ren. Yvonne en ik verhuisden toen
naarTen Boer, waar Yvonne wijk·
zuster werd. In 1976 heb ik mijn
studie scheikunde afgerond. Aan
een middelbare school in Leek
(tegenwoordig: De Borgen) heb ik
negen jaar lesgegeven. Dit heb ik
tussen '81 en '85 gecombineerd
met een baan als vakdidacticus
scheikunde aan de universiteit. In
'85 ben ik volledig aan het Willem
Lodewijk Gymnasium gaan wer·
ken."

Koninklijke onderscheiding
'Toen burgemeester Rika Pot bin
nenkwam op mijn afscheid begon
er iets te dagen. Yvonne wist ook
van niets, maar achteraf hoorde ik
dat mijnschool, degemeente Gro·
ningen en de Walfriedparochie in
Lewenborg mij hadden voorqe
dragen voor Ridder in de Orde
van Oranje Nassau. Ik voel het
echt als een erkenning en een
waardering, waarbij ik me zeer
dankbaar voel voor de inspireren
de omgeving thuis en in het werk.
Ik heb altijd de ruimte gekregen
om mijn interesses te volgen en
voelde me gestimuleerd. Het lintje
dat ik mocht ontvangen heb ik
voor een groot deel aan Yvonne
te danken, ook omdat we inhou
delijk veel samen bespraken. Zij
heeft mij in alles altijdondersteund

1



Er zijn ook heel wat boeken ver
schenen over de Groninger ker
ken. Maar afgelopen kerst is er
aan die reeks een nieuwe parel
toegevoegd. Bij Philip Elchers ver
scheen De Groninger Cultuur
schat, een bundeling van de inte
ressantste onderwerpendie in het
tijdschrift ter sprake zijn gekomen.
Opmerkelijk is dat volgens de
schrijvers die eerder genoemde
kerken zelf dé cultuurschat van
Groningen vormen. Zonder onze
kerken was Groningen Groningen
niet. De hoofdstukken zijn niet
gerangschikt per streek, jaartal of
kerk, maar per thema. Zo komen
allerlei facetten van onze kerken,
zoalsgrafzerken, architectuur, pia
fondschilderingen, rouwborden,
uitgebreid aan bod. Het geheel is
verlucht met schitterende foto's.

Fredje Bouwma

En het mooiste vanalles isdat de
kerk van Garmerwolde breeduit
het omslag siert. In volle glorie
staat dit godshuis afgebeeld over
voor- achterplat. Ere wie ere toe
komt.

Cultuurschat

Alleenal inde gemeente Ten Boer
staan zeven fraaie middeleeuwse
kerken, die, opgetrokken uit felro
de baksteen, van veraf een baken
vormen voor de reiziger. Leden
van de Stichting krijgen het kwar
taaltijdschrift Groninger Kerken,
waarin zo langzamerhand alle
Groninger kerken uitgebreid zijn
beschreven. Maar er wordt ook in
bericht over nieuwe aankopen,
kerkhoven, kerkenpaden, kortom
alles wat met ons kerkenbezit te
maken heeft.

De Stichting Oude Groninger
Kerken bestaat veertig jaar, en
dat is een felicitatie waard. Zo·
als bekend verricht deze stich·
ting schitterend werk: ze koopt
oude kerken op, restaureert ze
en behoudt ze voor ons en ons
nageslacht. Wat zou ons fraaie
Groninger land zijn zonder die
tientallen juweeltjes van Mid·
deleeuwse kerken?

Truus Top

Contact
"In mijn werk heeft het contact
met mensen mij altijd het meest
geboeid. Het meeste werkplezier
beleef ik aan samenwerken en
eigenlijk is dat heel breed. Blijk
baar had ik die interesse al heel
vroeg. Toen ik 16 was, werd ik al
leider bij de plaatselijke voetbal
club en heb ik de jongere voetbal
lertjes gecoacht. Hetvoetbal werd
later volleybal. Indertijd, toen we
in '71 uit Limburg kwamen, bleek
dat ook een geschikte manier om
heel snel veel contacten tekrijgen
in Ten Boer. Dit geldt ookvoorde
activiteiten die Yvonne en ik heb
ben binnen de Walfriedparochie
in Lewenborg. Het contact met de
mensen en de samenwerking die
daaruit voorvloeit geeft ons heel
veel voldoening. Jaarlijks wordt er
met Pinksteren een viering vande
Walfriedparochie gehouden in
onze tuin. Onze activiteiten voor
de kerkgemeenschap kos ten
energie, maar zijn ook inspire
rend en leveren zo ook weer ener
gie op. Datzelfde geldt voor het
geven van onderwijs. Goed con
tact met elkaar werkt inspirerend
en staat aan de basis van kwali
teit."

morsk. Elk jaar reist een delegatie
bestaande uit drie docenten en
vierleerlingennaarde zusterschool.
De uitwisseling geeft docenten en
leerlingen de kans om over de
grenzen van hun eigen (onderwijs)
cultuur heen te kijken. Voor Sever
omorsk zijn er speciale visa nodig
vanwege de militaire status van de
stad. In 2004 is Yvonne ook mee
gereisd. Dat was heel speciaal. Ze
werd door de Russen uitgenodigd;
uit dank, omdat zij zoveel Russi
sche docenten bij ons thuis heeft
verzorgd toenalsze bij ons lageer
den. k werk nu mee, als vrijwilliger
voor de stedenband Groningen 
MoermanskJSeveromorsk, aan het
opzetten van een onderwijsproject
over alcohol en jongeren. Dit pro
ject wordt voorbereid en uitgevoerd
in samenwerking met alcoholpre
ventie-medewerkers. We willen het
op alle middelbare scholen in Gro
ningen, Moermansk en Severo
morsk aanbieden. Ik zal me vooral
bezig houden met de onderwijs
kundige kant van de coördinatie.
Er moeten o.a. contacten worden
gelegd met de middelbare scholen
en lessuggesties worden gegeven.
Ook moet een jury de werkstukken
van leerlingen gaan beoordelen.
Op het eind zal een gezamenlijke
conferentie worden gehouden."

Russische school
"Vanaf '93begonnenleerlingenvan
het WLG te corresponderen met
leerlingen van Gymnasium nr. 1 in
Severomorsk, 25 km ten noorden
van Moermansk. Hier bevindt zich
de Russische marinebasis. Men
sen leven hier zeer geïsoleerd. Uit
die correspondentie is uiteindelijk
een scholenband ontstaan. Sinds
2001 organiseren de beide scho
len gezamenlijke projecten over
maatschappelijke thema's. Elk jaar
vindt er een afsluitende conferen
tie plaats. Het ene jaar in Gronin
gen, het andere jaar in Severo-

school samengewerkt. Een on
derwerp binnen het thema was
het gebruik van chemische wa
pens. Vanuit allerlei invalshoeken
werd er naar het onderwerp geke
ken: chemisch, biologisch (me
disch), historisch en ethisch. Hoe
worden gifgassengemaaktenver
nietigd? Welke gevaren zijn er
mee verbonden? Hoe werken ze
inop het lichaam? Wie heeft ze in
bezit? Wie heeft ze gebruikt? Is
gebruik toegestaan? Waardoor
komen mensen in gewetenscon
flicten? Ook de reacties van kun
stenaars (schrijvers, schilders,
componisten enz.) kregen aan
dacht. We probeerden de klein
schalige schoolse kennis voor de
leerlingen binnen een project te
verdiepen en te verbreden naar
de zeer complexe werkelijkheid
van de samenleving."

gezond afslanken

BERNADETIE HELPT UGRAAG OP EEN
PERSOONLIJKE, GEZELLIGE EN GEZONDE MANIER

UW IDEALE GEWICHT TE BEREIKEN,
Ook weekmenulIjsten. heerlijke recepten. geen supplementen

EERST DE
DECEMBER
PONDJES
KWIJT.

Elke week slechts € 6,-
AKTIE: tJrn februari GEEN INSCHRIJFGELDI
VOOR EEN GEZOND, SLANK ÉN FIT 2009

VOOR HET BESTE DIEETBOEK:
www.greetvandepolpouwels.nl

GEZOND AFSLANKEN

www.dream·line.nl
CURSUSPLAATS: (ukunt elke week beginnen)
TEN BOER: "Het Buurhoes' , Gaykingastraat 17
Elkewoensdagavond van 18.45 lot 19.45 uur.
UWGEWICHTSCONSULENTEICOACH:
Bernadette van Kesteren,
tel.050·5420828 106·20934507
bemvkesteren@hotmail.com

Belangrlj'ke verbindingen
"In het onderwijs heb ik jongeren
willen leren over de grenzen van
mijn vak heen te kijken. Daarvoor
heb ik lesmateriaal ontwikkeld om
met name de B-vakken te verbin
den met wat ik zou willen noemen:
de menselijke factor. Op school
organiseren we projecten waarin
alle vakgebieden samenwerken
omde kennis die de leerling heeft
of ontwikkelt te toetsen aan de
toepassing ervan in de samenle
ving. Het doel is de jongeren be
wust te maken van de effecten
van kennis, zodat zij zich wellicht
medeverantwoordelijk gaan voe
len voor het gebruik van die ken
nis. Zorg voor de medemens en
hetdelen van kennis met mensen
uit andere culturen is voor mij een
belangrijk doel. Het recht van de
sterkste, deslimsteofderijkste wil
ikook bespreekbaar maken. Over
dit onderwerp, het verbinden van
kennis met de menselijke factor,
heb ik vaak gepubliceerd in vak
bladen. Didactiek (hoe breng je
kennis over) en pedagogiek (hoe
lever je een bijdrage aan de vor
ming van jongeren) hebben altijd
mijn interesse gehad. Een voor
beeld: In een project over oorlog
en vrede hebben veel vakken op

en gestimuleerd. We vullen elkaar
goed aan, zij is een doener met
heel veel energie en organisatie
talent en ik ben meer een ontwik
kelaar."
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Kok Hans zorgde vooreen nalje en een droogje. (Foto:Sieb-KlaasIwema)

Op 31 december rond 16.00 uur werd de laalste wagen geleegd en de
bultafgewerkt. (Foto: Sieb-Klaas fwema)

Roe/ie Dijkema

meister was ook open en daar
kreeg je ook de eerste borrel gra
tis. Ook daar was het gezellig. De
'nieuwe' jongens van Het Vuur
vroegen er nog even aandacht
voor Roei en Johan. Ze vonden
dat het een hele prestatie was om
tien jaar lang met hulpen een
nieuwjaarsvuur van formaat neer
te zetten. Men vond het een ap
plaus waard. Harm Derk Tamme
ling vroeg ook nog even aandacht
en voerde het woord namens Piet
Plof. Deze had namelijk zijn werk
jas aan de wilgentakken bij of in
het vuur gehangen en wou het
rustiger aan gaan doen en deboel
overlaten aan de 'jeugd'. Maaaar
... wou nog wel met raad en?
bijstaan. Na een gepast applaus
ging ieder weer verder ...

Met vriendelijke groet,
Sieb-K/aas /wema

Oma's wens gait
ien vervullen

Op 1 januari 's middags bleek de
bult heel erg mooi opgebrand te
zijn; burgemeester Rika Pot was
dan ook zeer tevreden over het
resultaat.
Één persoon is op weg naar het
vuur geraakt door rondvliegend
vuurwerk en een groene postbus
heeft het moeten ontgelden. Voor
zover ik weet waren er verder
geen schades, dus het doel is
weer bereikt. Tot december 2009?
Namens de mensen van Stichting
Het Vuur hartelijk dank aan alle
sponsors , vrijwilligers en dorpe
lingen uit Garmerwolde, Thesin
ge en omgeving.

De toneelvereniging VIOD uit
Thesinge voert zaterdag 7,14
en 21 februari in café Molen
zicht het blijspel "Oma's wens
gait ien vervullen" op. Aanvang
20.00 uur. Kaarten à € 5,' zijn te
verkrijgen bij Roelie Dijkema,
G.N. schuttertaan 22, tel. 050·
3021305.
Helaas zijn alle avonden reeds
uitverkocht. Men kan zich nog
wel op de wachtlijst laten zet
ten. Woensdag 4 februari 19.30
uur is de generale; de school
kinderen mogen dan komen kij·
ken.

De Telegraaf. Zo rond 02.1 5 uur
ging ieder weer zijn weg. De één
schoot dorpshuis De Leeuw in;de
eerste borrel wasgratis en je kon
dansen op demuziek van Redsox.
Het was er gezellig, maar Jäger-

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Ten Boer is de
stichting Dorpshuis Thesinge uitgeroepen tot 'Deurpakker van
het jaar 2008'. Roelie Karsijns, Peter Heidema en Jan Mol/ema
mochten de prijs in ontvangst nemen: een fraaie fotoreeks ge·
maakt door Gerard Kingma. De prijs werd uitgereikt door burge·
meester Rika Pot. (Foto: Wo/ter Karsijns)

goed, dat het geen echte nood
was, want men moestwel voor 'de
paal des doods' wachten op de
Oude Rijksweg.) En zo komje met
het nieuwjaarsvuur wederom in
het Dagblad van het Noorden en

Eind december was het weer
zover: declub van Stichting Het
Vuur was compleet. Een ieder
had zijn taak. Eerst een andere
ondergrond dan voorgaande [a
ren maken: zand, ijzeren rijpla
ten, en daar weer wat zand op.
Aan landzijde een 'muur' van
pallets. En toen kon iedereen
los.

Het was schitterend weer om zo
iets te doen. Het was dan ook een
komen en gaan van auto's met
aanhangers en trekkers met land
bouwwagens vol met takken en
kerstbomen . Doordat de grond
hard was en er(beloopbaar) ijsop
de sloten lag, kon men ookboven
de sloten werken. De takken wer
den van het ijs gepakt. en schoon
was de boel. De jongens met de
trekker en kiepwagen hadden er
de handen aan vol om alles op te
halen en naar de steeds groter
wordende nieuwjaarsbult te bren
gen. Daar was het weer gezellig.
En om even bij te komen, konden
ze voor een natje en een droogje
in de schaftkeet terecht: kok Hans
kon met zijn gasstelletje lekker
koken, van uitsrniiter-tot gekregen
erwten/bonensoep. Dat viel ermet
deze frisheid lekker warm in.

Jubileumvuur

Na drie dagen brengen was de
opbrengst van takkenenz. zo groot
dat we erover dachten om te zeg
gen: "Hou het maar, we zijn vol."
Gelukkig hoefde dit net niet.
Op 31 december rond 16.00 uur
werd de laatste wagen geleegd
en de bult afgewerkt . Nog even
carbid schieten met de melkbus
en alvast de uitdeeltafel klaar zet
ten voor de borrel (van Jäger
meister, en wat we kregen voor
het weghalen), haring op brood
(vishandel Smit) of oliebollen (van
Guikema) .
En nu maarwachten tot 00.15 uur
(1januari) en dan maar hopendat
het vuur in één keer aanslaat.
Gelukkig kwamen er weer vele
mensen op ofbij het mooie nieuw
jaarsvuur proosten, waaronder
ook een aantal brengers uit Gar
merwolde, Thesinge en wijde
omgeving. Dat er nog een extra
opwachting zou komen, wist geen
een. (Ééns in detien jaar mag dat
best... ) We hadden ze ook niet
uitgenodigd, maar een (autol-pas
sant op de Rijksweg dacht aan
een boerderijbrand en zo kwam
zowel uit destad als uitTen Boer
de brandweer aangegild. (Maar
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Traditiegetrouw leest Ettie Bouwman een Gronings kerstverhaal. (Foto:
Sieb-Klaas Iwema)

Kerstmiddag Vrouwenraad
De Kerstmiddag plus broodmaaltijd van de Vrouwenraad Garmerwolde
op dinsdag 16 december was weer een gezellige bijeenkomst voor
(oud) Garmerwolders, Thesingers en overige belangstellenden. Het
middagprogramma werd verzorgd door Gerrit uut Börk; hij nam de 34
aanwezigen op humoristische wijze mee naar de tijd van "vroeger",
toen veel arbeiders nog een eigen geit op stal hadden en de lonen niet
hoger lagen dan zo'n 35 gulden in deweek. Na een kerstverhaal door
Ettie Bouwman ging het langzaam richting de mooi aangeklede eten
stafels. De maaltijd werd begonnen met een ouderwetse - door Simon
bereide - plattelands groentesoep, die overheerlijk en vol van smaak
was. Daarna volgde de prima verzorgde broodmaaltijd en - natuurlijk
. een kroket. Maar het belangrijkste van zo'n gebeuren is toch wel het
gezellig samenzijn: even bijpraten en samen herinneringen ophalen.
De grappen en grollen rolden over de tatel ,..

Helaas, we zitten vol...
Een tiental mensen heeft het onderdeel van het kerstverhaal •...en erwas
geen plaats meer in de herberg.. .' bij de laatste kerstnachtdienst in
Thesinge wel erg letterlijk moeten beleven. Zoals al op meerdere
plaatsen was vermeld, heeft de Kloosterkerk een 'beperkt' aantal plaat
sen. Er is een vergunning voor 100 bezoekers. Voor de kerstnachtdienst
wordt een uitzondering gemaakt, dan mogen er 170 mensen in de kerk.
Wehadden dit jaarde mogelijkheid om stoelen inhet koor te plaatsen en
konden zo die 170 zitplaatsen creëren. Dat is voor deze kerk heel erg
veel. Helaas, het was niet voldoende. We moesten een aantal mensen
verwijzen naar 6f huisófnaarde dienst inGarmerwolde. Dat is spijtig. We
kunnen als plaatselijke commissie verbeteringen aanbrengen in de sfeer
vangeluid en licht, maar niet inhet maken van nog meer zitplaatsen. Dat
isnu eenmaal gebonden aan dat maximum van 170 en dat geldtook voor
de volgende kerstnachtdienst.

Namens deplaatselijke commissie van
de Stichting Oude Groninger Kerken;

Pluc Plaatsman

Hif/ie en Sieb-Klaas De Til in Thesinge had 17december haar jaarlijkse kerstviering in
de Kloosterkerk. Kinderen uit groep 1 en 2 steken de kaarsen aan.
(Foto: MylaUitham)

,,/{::"''''1 Flokstra
. \-5_~',~~',~ ~. GrOnin~~n

Materialen· ~ \\~,. ~ ,.; b·:).. ,,"I

voor kunstenaarS '~:}·1~~\> .:/ .:
f LOK5TRA GRONINGEN 5TOELDRAAIER5TRAAT 35, 9712 BVGRONINGEN 050 3132453

Jeanette met de jeugdige zangers Henny, Kyra, Laura en Cynthia; en
op de achtergrond het Gemengd Mannenkoor. (Foto: Sieb-Klaas 'wema)

Ook dit jaar zorgden vuurkorven voor een warm licht onthaal. De dienst
was als vanouds mooi en begrijpelijk. Het ging over gebondenheid van
families die al erg lang opof indezelfdeplaats wonen. Enover tradities,
zoals het nieuwjaarsvuur: het oude jaar verbranden en met dat licht
schoon het nieuwe jaar in gaan. Dit was een mooie oude traditie. Er is
weer veel volk op afgekomen. Ook om naar het Gemengd Mannen·
koor, de jeugdige zangers en het orgel te luisteren; en mee te zingen.

Groetjes, Sieb·Klaas Iwema
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haarstudio

solitai

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomaten en drogers.

koelkasten,diepvriezers
en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ookvoor inbouwapparaten.

sanitairen verwarming

Dorpsweg 28 - 9798 PEGarmerwolde
T (050) 5493950 - M 06 53729369

BURINGA
.-oIIJ~""""----

OO K BfHAt. C'[ ll l -jG A.AN HVl 51

LID VAN PRcvon,
DE ~ A I\.D[L I J <; E OPG ..."N IS.A,TIE VOOR
vc r ~ V E RZQRG EP!P;:[ 'lCJR E

Dames s
Herenkapper

mêt afspraak!

[05OJ3022151

Luddestraat 6

9797 PM Thestngc
T (050) 3021319
F (050) 302 1182
M 06 5 1533772

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

.1Jm;l/i{'mlif'- Ritsem.a
Cr~'I(ls!"'gtUJrit'sbl/r(J I

U w adres voor :

Ten Boer

WigboldBtra&t B • Tan Baar

E el"lijk t-loU\t
M el-lbel lYlC\ke rij

Gespecialiseerd in
boekenkasten &tafels

Antiekrestauratie& meubelreparatie

Bezoekop ma.Umvr. na (tel.)afspraak
zaterdagsbent udegeheledag welkom

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

Rioo/service
VAATSTRA B.1I.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

VISHANDEL
~&

$tnit

LEVERANCI ERCjROOTKEVKEN EN HORECAVerbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra@vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon:
Fax
Email

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VLOEREN

NIJDAM
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Voeten in de klei, kop in dewind. • •
Eric Elbertsen woont alweer zo'n 2,5 jaar met z'n partner Marjan en dochters Lukla (13) en Rosa (6) in de L. v.d. Veenstraat te
Garmerwolde. In december stuurde hij ons een mailtje over een door hem te organiseren wandeltocht op het Groninger land die meer
is dan alleen wandelen.

Voor meer informatie en/of aanmelding: www.erasmus-training.nl;
telefoon Eric: 06-209 82 371

Groningen
Noorddijke rweg 26A

wat ligtbinnen mijn mogelijkheden?
Met maximaal acht mensenentwee
trainers, dus veel persoonlijke aan
dacht. Voeten in de klei, kop in de
wind... Het zou leuk zijn om er bv.
één keer in de maand met een
groep op uit te trekken : al naar
gelang de verwachtingen van de
deelnemers variërend van zo'ntwee
tot vier dagen.'

Hilfie Ramaker-Tepper

De jeugd van Thesinge heeft ook dit jaar weer een leuke nieuw
jaarsstunt bedacht. In het Maar is een heuse bar ingericht, De
tuinbankjes, her en der uil het dorp gesleept, maken het nog
gezelliger. (Foto: Myla Uitham)

dierenartsen

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (aSO) - 541 60 70
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl

Toekomstplannen
"In de toekomst willen we ons rich
ten op vastgelopen teams binnen
een bedrijf. We wil len hen meene
men en proberen de werksfeer te
verbeteren. En op reintegratiebu·
reaus: wat kan ik, wat vind ik leuk,

moeten zich in verband met de re
serveringen zo snel mogelijk opge
ven. Een intakegesprek maakt deel
uit van de voorbereiding.

kracht van het programma is de
unieke combinatie van het hoofd
(denken), het fysieke (wandelen/
lopen) en de rust en de ruimte van
het Groninger land. Dat maakt dat
wij de unieke combinatie hebben
van het trainen en ont-dekken. We
beginnen in Kloosterburen en over
nachten in Hotel het Klooster (een
voormalige klooster). De volgende
dag wandelen we naar de Theater
herberg in Warfhuizen en vandaar
uit gaan we weer terug naar Kloos
terburen. We lopen twaalf kilometer
per dag en hebben dus volop tijd
voor uitgebreide lunches. Iedere
deelnemer krijgt een klein dagboek
je. Het gaat om de basisdingen:
eten, lopen, aanwezig zijn, schrij
ven ...
Het biedt de mensen de mogelijk·
heid omtot rust te komen. Het pro
gramma ziet er ook heel mooi uit;
met veel aandacht voor kleine din
gen, zodat je het gevoel hebt dat je
jezelf verwent. Wij creëren een om
geving waar je aandacht hebt voor
jezelf: Waar ben iknu mee bezig en
wil ik dit wel? Ik heb nu wel alles,
maar geeft dtt mijn leven echt zin?
Word ikgeleefd ofkies ik zelf?Door
middel van speelse werkopdrach·
ten leren de deelnemers hun eigen
waarden en normen formuleren en
zodoende zichzelf beter kennen:
De wandeltocht van 22 Vm 25 april
a.s. is bedoeld voor ieder die zich
aangesprokenvoelt enzichzelf even
wil verwennen met tijd en aandacht.
De kosten bedragen € 675.- per
persoon; eventuele liefhebbers

Wandelaars
Ericen zijnvriend Ton Brandsenzijn
wandelaars en lopen al twaalf jaar in
de zomer door de bergen. "Tien
dagen door de Pyreneeën sjouwen,
met eenrugzakop. We doenverder
niks. Het geeft een enorme impact
over hoe je je voelt. In maart 2008
zijn we met ons tweeën dit project
begonnen. We wilden uit de trai
ningszaaltjes naar buiten. Fysiek en
mentaal in beweging komen. En
watisernumooier dan de rust en de
ruimte van het Groninger land? Het
isde bedoeling dat de mensen zich
zelf wat meer ontdekken; dit laten
we gebeuren met opdrachten. De

Hoezo, meer dan wandelen alleen?
"Demensen hebbenhet tegenwoor
dig allemaal druk, druk, druk; ze
worden vaak geleefd.Alsjedaar op
een gegeven moment geen voldoe
ning meer in vindt, komt onze wan
deling in zicht. Binnenkort starten
we een pilot; in april vindt de eerste
echte wandeltocht plaats. Ik heb
een eigen bedrijfje: Erasmus, trai
ning in ont-dekken. Naar mijn offi
ciële naam: Erasmus Joachim EI
bertsen. In 2001 ben ik begonnen
met het geven van trainingen. Per
soonsgerichte trainingen in groe
pen; met speciale aandacht voor
persoonlijke ontwikkeling en inspi
rerend leiderschap, o.a. voor de
Hanzehoqeschool."

Boeddhistisch
"Ik werk vanuit een boeddhistische
achtergrond : ik heb ooit negen
maand in een boeddhistisch kloos
ter in Nepal (Kopan) gewoond en
daar Engelse les gegeven aan jon
ge monniken. En een tijdje in een
klooster in Thailand (ook boeddhis
tisch). Maar ook in Europa: Frank
rijk, Engeland en Uithuizen. Zo'n
klooster heeft een heel bijzondere
sfeer.' Eric is katholiek opgevoed;
rond zijn 16' had hij het wel gehad
met de kerk. In 1993 ondernam hij
een lange reis van twee jaar en
kwamo.a. inNieuw·Zeeland terecht.
Daarheeft hij in eendorpjealsGar
merwolde gewerkt; in het biollo
theekje viel zijn oog op het boekje
'What the Buddha never thaught'
ry-Iat een Boeddhanooit onderwees)
van de schrijver 1imothy en werd
zijn interesse gewekt.
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Lindensiraal 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 5410508

"""""'1SUlIBOC*$DA&TfII YlUDMl:D1A5 - 17.lS UIl
!AJaDM:ILJI · "" U~Dames& Herenkapper _ ---== = ::....:::='---_

zonder afspraakl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

0505421890
24 uurs-dienst
• Rioolontstoppen
• Aanleg en repara tie
• T.V.-inspectie
• Gevelreiniging
• Impregnering en

P~KUIL
G,N. Schutteriaan 28

9797 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 30219b7

Fax 050 - 3021574

AGRISHOP
divers in groe nten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardapp elen ~
• scharreleieren
. 1·lee.'
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goedengezond vande boerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedrij ven en particu lie r
handel In:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappen enladders

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

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

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

M . R itsem a - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING

Bij onseen grote keus
uit diverse modellen!
Ookfauteu ilsmet opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

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

RITSJEMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Nijjoarsveziede Taisn
Met mijn 'tougangsbewies' dat ik had bemachtigd op 10januari 's
ochtends vlak na tien uur bezocht ik de nijjoarsveziede 2009.
Jakob van der Woude verzorgde de kaartverkoop aan huis en zat
als in een heus kantoor achter de tafel in zijn woonkamer met de
geldkist naast zich. Op de vloerbedekking had hij wat oude
kleden gelegd om te voorkomen dat al die aanloop extra huishou
delijk werk zou opleveren. In een uur tijd waren alle kaarten
verkocht.

Donderdagmiddag mochten alle kinderen van de Til schaatsen. Peter vd Veen en Rogier Elgin
hadden het prima naar hun zin. (Foto: Myla Uitham)

Zaterdagmiddag werd een estafettewedstrijd georganiseerd. Stoffer en Wil/ie Havinga in actie bij de
wissel. (Foto: Wolter Karsijns)

Dames, waren de schaatsen uitverkocht? rClara van Zanten en DorienZweers). (Foto: Myla Uitham)

Truus Top

Pieternel en Thomasvaer ston
den ookdit jaar weer op de plan
ken. (Foto: Wo/ter Kars/jns)

van Roelie, Dineke Linzel. Aan het
verschieten van kleur mag je aflei
den dat Roelie dit verhaal liever
niet wereldkundig had gemaakl....
Een goeie buur helpt je ook in
geval van nood enals er wat diep
in een glaasje is gekeken. Na af
loop verzekert Roelie mij datze de
buurvrouw wel terugpakt! Wordt
vervolgd' volgend jaar zullen we
het wel horen ....
Na het tweede blokje muziek en
de tombola, die weer voor een
gespekte kas zorgde, kwam er
een eind aan een genoeglijke
avond.

Café Molenzicht was als vanouds
bijdeze gelegenheid vol en na het
openingswoord van de voorzitter,
Menco van der Berg, trad het duo
deGringo's op. Op hun visitekaart
staat: een mix van Haagse bluf en
Groninger klei. De heren begelei
den zichzelf met gitaar en accor
deon en brengen een programma
van smartlappen, country en po
pulaire liedjes. Het publiek zingt
en klapt mee, maar babbelt er ook
vrolijk doorheen. Dat hoort ook
echt bij de sfeer van deze vezie
de.
Na het eerste blok muziek staan
Thomasvaer en Pieternel weer op
de planken. Roelie Dijkema heeft
met haar scherpe waarneming en
dito pen het dorpsgebeuren weer
goed bijgehouden. Zo hoor je nog
eens wal er allemaal aan anecdo
les, verhuizingen en wel en wee
gepasseerd is in het afgelopen
jaar. Pieternel voegt burgemees
ter Pot, diewat latermet haar man
is aangeschoven, toe dat ze nu
naast haar benoeming in Appin
gedam wel waarnemend burge
meester van Ten Boer kan wor
den. Thomasvaer, Roelf Jansen,
heeft buiten medeweten van Roe
Iie een anecdote over haar bin
nengekregen van de buurvrouw

••

Niet alleen ophetijs, maar ook op
dekant waren demensen aanwe
zig. (Foto: Sieb-Kfaas Iwema)

Schaatsen in Thesinge

Met vriendelijke groet.
Sieb-Klaas Iwema

Een stempeltje meer.

SChaatsmiddag op het Damsterdiep op zondag 11 januari. (Foto: Sieb
Klaas Iwema)

Eindelijk mocht Presto weer eens grommen! (De laatste keer was 14
december 2002). Opzondagmiddag 11 januari 2009 kon men zich in
café Jägermeister in laten schrijven voor de korte afstand presta
tietocht. Dertig mensen, jong en oud, deden dat. Tussen de brug
stempelpost en de stempelpost aan de Bronssluis heen en weer.

...Over het mooie gladde ijs werd
mooi en soms verrekte vlug ge
schaatst, vooral met dewind in de
rug. Zowel op houtjes,noren, k1ap
als ijshockeyschaatsen. De te ver
dienen medailles waren voor 5,
10 en 25 km; soms bleef men er
tussenin hangen, maar de gegle
den afstanden kwamen wel in het
boek te staan.
Het was ouderwets gezellig ophet
ijs; er kwamen ook veel dorpelin
gen kijken en aanmoedigen. Soms
verbaasd kijkend van "Duurstoe
nog op scheuvels? Gain hoar op
mien kop! Mor t kriebelt bést wel
weer..." Met de nodige stempels
opzakstapten dedeelnemerscafé
Jägermeister weer binnen, waar
het ook gezellig was: de één aan
de kwast, de ander aan de warme
chocolademelk met slagroom.
Weer een ander toog glunderend
met de medaille op zak naar huis.
En dan maar hopen op de dag
erna. Maar helaas: het weer sloeg
vluggerom dan de priksleeèn van
zolder kwamen. Maar februari
moet nog komen; dus???
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Op de algemene ledenvergadering van de vv GEO, gehouden op
8 december jl., is Jan van der Tuuk benoemd tot erelid van declub.

Jan van der Tuuk erelid wGEO

De vergadering begon alsalle an
dere: opkomst en agendapunten
als gewoonlijk, verslag na verslag
na verslag (tot in de puntjes ver·
zorgd); af en toe een typische
GEO kwinkslag. Dan moet voor
zitter Wim Benneker op een vol
strekt onlogisch moment 'even
naar de wc'. De vooraan zittende
oud-voorzitter Jan van der Tuuk
volgt deze actie zeer kritisch en
neemt zich voor zijn opvolger hier
na de bijeenkomst even op aan te
spreken.
Echter, tot Jan zijn grote verwon
dering (zoiets dringt bij hem altijd
wat langzaam door) stroomt ver
volgens de kantine vol met zijn
fami lieleden (vrouw Sandra en
zelfs pa, ma en zijn zus uit Wijster
zijn er), oud elftalgenoten (zoals

Arend Kampen, Jan Smit en Ri
nus Bouwman) en vrienden. Het
zaaltje is bomvol.
Wim Benneker herneemt het woord
en schetst de vele grote verdien
sten, die Tuuk' voor GEO heeft
geleverd. Ruim 25 jaar als voetaal 
Ier, jaren als jeugdbegeleider, re
dactielid vanhet clubblad,bestuurs
lid en als voorzitter. De laatste tijd
als vaste supporter van het eerste,
waarinbeide zoons Bart en Rolf tot
zijn grote trots voetballen. Ook
dochter Liza heeft haar goaltjes
meegepiktop het GEO veld. Naast
de vele acties, die hij uitvoerde,
noemde en roemde de huidige
voorzitter Jan zijn erg sociale in
stelling. Na de lovende woorden
wordt Jan van der Tuuk benoemd
tot erelid van de vv GEO en ont-

Jan van der Tuuk ontvangt van
oorkonde. (Foto: Koos vd Belt)

vangt de bijbehorende oorkonde.
In zijn dankwoord geeft de gebo
ren Drent aan perplex te hebben
gezeten in zijn stoel. Van de hele
actie heeft hij werkelijk vooraf niets
vernomen. En hij gaf aan de ereti
tel met trots te dragen, waarna hij

een rondje voor het hele gezel
schap bestelde. Vervolgens kreeg
hij van iedereen de felicitaties en
werd het nog een gezellig samen
zijn en voor menigeen een soort
minireünie.

~iebolt Dijkema

"De Soos"
Na een sportieve strijd luidt de
jaaruitslag als volgt:
1. Ann ie Foekens 46890
2. Riëlle van der Molen .46681
3. Albert van Bruggen 46124
4. Harm Foekens 42795
5. Jo Reinders 42050
6. Detta vld Molen 42034
7. Jannes Ramaker 39530
8. Jan vld Molen 38397
9. Henk Vliem 37194
10. Kees Wierenga 35693
11. Harry Harkema 34093
12.Wilma Tammeling 31486
13. Bert Buringa 30807
14. Peter van Veelen 20922
15.Ton Bouchier 17040

Zoals gebruikelijk gingen alle deel
nemers deze eerste keer in het
nieuwe jaar met een fijne vlees
prijs naar huis. Annie Foekens uit
Ten Boer nam bovendien de be
ker in ontvangst en mag zich tot
haar verrassing kaartkampioen
2008 noemen.

De januariavond heeft de volgen
de uitslag opgeleverd:
1. Riëtte vld Molen 5235
2. Albert van Bruggen 5001
3. Wilma Tammeling 4872
4. Jan vld Molen 4776

De volgende keer is op dinsdag
10 februari. aanvang 20.00 uur.
Nieuwe leden zijn van harte wel
kom.

Jannes Ramaker

Kaartclub "De Soos";zittend l ' van links: AnnieFoekens, dekampioen
van 2008. (Foto:Sieb-Klaas Iwema)

vaar afspraken:
050-5424948

Bouwerschapsweg 48
9791TJ Ten Boer

Telefoon 050 541 8610

LOONBEDRIJF

W. LODE

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

Lid AnOosen ProVoet Gedl plorneel'd pedlCUl'e
Voetverzctging oooetlCi

Sloep 37
9732 CB Groningen

Salon
Symone
Ottevan

.v lo /I( Irwitt r ()()rj"~(·!I:..

Jan van derWoude
Tel.06 12154825

lagewe9 12
9798 TG Garme<wolde

info@hoveniersbedrijfvanderwoude.nl
WNW.hovenlersbedrijfvanderwoude.nl

Havenstraa1 5 - 9797 PL Theslnge
WNW.kingma .nu

gera rd@kingmo.nu
050 30238 13

Geef een o fdruk c adeau 
origineel en persoo nlijk!

Gerard Kingma
reis- en natuurfotograf ie

Bezoek de website voor hel laatste
nieuws over wo xsncos en exposmes

't Groninger lO1dsChap OP z'n mooist
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Juf Bettina neemt na 10 jaar afscheid van de peuterspeelzaal in
Thesinge! (Foto:Myla Uitham)

Overlast Dorpsweg
De verkeersdrempel aan de Dorpsweg in Garmerwolde, ter hoogte
van de kerk, levert voor de omwonenden al sinds de aanleg
ernstige overlast op. Overlast variërend van kleine trillingen en
schokken tot aan scheuren in muren en verzakking van kozijnen.
En verder natuurlijk geluidshinder, want hoe je het ook wendt of
keert: 'de straatklinkers die er nu liggen geven meer verkeersher
rie dan de oude asfaltlaag'.

Henk Vliem

werk worden. Daarom moet er
allereerst nagegaan worden of de
uitgangspunten die destijds tot dit
ontwerp hebben geleid nog steeds
gelden. Met name de uitgangs
punten zoals: aantal passerende
auto's gedurende de dag en de
nacht, vrachtverkeer of personen
auto's, snelheden, en niet te ver
geten de eigenschappen van het
onderliggende zandbed en de
omringende kleilagen.
Concreet is afgesproken dat de
gemeente zo spoedig mogelijk
nieuwe metingen gaat verrichten.
Opbasisvan de uitkomst vandeze
metingen en eventueel aanvul
lend onderzoek zal de gemeente
met een voorstel komen hoe de
overlast kan worden beperkt tot
een algemeen geaccepteerd ni
veau. De studie zal ook iets bre
der getrokken worden dan alleen
deverkeersdrempel. Ook deover
last van de virtuele rotonde op de
hoekL.van deVeenstraat I Dorps
weg en dehoge snelheden op het
stukje Dorpsweg tussen de toren
en de wegversmalling bij het bord·
je Garmerwolde, worden meege
nomen. Uitgangspunt blijft natuur
lijk steeds dat de veiligheid voor
de schoolkinderen niet in het ge
drang mag komen.

Maatwerk
Er zijn natuurlijk diverse andere
methoden om ter plekke van de
school de snelheid van passeren
de auto's drastisch te verlagen.
stelt de gemeente. maar elke me
thode heeft zo zijn specifieke na
en voordelen. Het moet dus maat-

En dat al drie jaar lang. En ook is
ertwijfel ofhet doelwaarvoordeze
drempel daar destijds geplaatst
werd : 'het verlagen van de snel·
heid van voorbij rijdende auto's',
gehaald wordt. De auto's die er
overheen rijden vertragen hun
snelheid namelijk nauwelijks. Ten
zij er natuurlijk op hetzelfde mo
ment een tegenligger aankomt.
Incidenteel is er in de afgelopen
jaren, na klachten bij de gemeen
te. al eens een ambtenaar pools
hoogte wezen nemen. maar ge
leid tot een structurele oplossing
heeft dat niet. AI met al reden
genoeg voor de omwonenden om
nu gezamenlijk bij de gemeente
aan de bel te trekken en een ge
sprek aan te vragen. Na een half
jaar wachten was het begin janua
ri dan zover. Een afvaardiging van
de omwonenden heeft de proble
men uitgebreid met de burqe
meester mevrouw Rika Pot en
twee ambtenaren (gemeente Ten
Boer en gemeente Groningen)
kunnen bespreken.
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verzorg de voete n komen vcrd er

Prunusstraat 51
wijk: Selwerd

Telefoon (050 ) 5736989
Marlen Osse ntjuk

If) t,)c-ure S
-{ t rfj~ ~~

rJ<W $
r~'(1\-

'\
Gcs'pcciali\~rd

Diabctc~rcumavoet
\ "IngcgrocidU!-agels

Ook voor de zonnebank

Josie
BEENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

dêwinkel voor ol uw
Ondergoed · Lingerie

Beenrnode- Bodmode
Nochfmode &

Damesmodemaal 36firn 5B

deskundigadvies altijdoanwezig
Winkelcentrum lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 541 B995

• m od erne contact lenssystemen • gedi plomeerde specialis ten

Boekholt - Hensbroek

Kooprnansp leinI! ·1191MATen Boer
OSD mms .wwwMlweewiel ers~op .n l

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

Br ill en - Contactlenzen - Hoortoestellen
Win~e(centrum Lewenborg

Kajuit 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/Fax (050) 5490549

:.i ~ f.o.r fTl.a.t l ~. ~.n..v~.rfTl~~ v i~g rondom de dood:Schoolholm 3, Groningen :. . :

. .. .. .. .. ..-. .. . _. ... .. . ~

: Nellian Dijkema
: Uitvaartverzorging
: Bovenrijge rweg 19

: , 791 TD Ihesinge

: 050-302 1731

: www.ne llian . n l

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kolierijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

Mcu-t"VYÛ/

M~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050 - 5416272
www.romantico.nl

.I Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.I Pensionslalllng

.I Tevens Ierdekking:
de bewezenNRPS-rijpaard/Jengsl
Romantica en deuniek goudgele
ponyhengst (1.48m)
Rornantic Popcorn v. Romantica

Marjan's hair drive-in
Uw kapper aan huis

Golfslag 51
9732 Me Gro ningen
Bel voor een afspraak!
Tel.: 06 - 288 1 3608

Voor vakkundigebehandeling
van uwhuisdier.

Behandeling volgens afspraak.
Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

'l; 050·5421615

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima serv ice en reparatie

JOOP NOORDHOf

- ~
TOMMY
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SCheuvel (voor)zitter en parttime ijsmeester, Wim Ritsema, keurt de
T1Jesinger ijsvloer. (Foto: Myla Uitham)

Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg26· 050·54t5335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraal 3 . 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Sladsweg 3
9798 TE Garmerwolde-050·5411019
RabobankBedum·Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14.15 p.j.
Bijautomatischeincasso € 11 ,15 p.j.
Poslabonnees:
basistarief+portokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleveren vla:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. schutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
17februari v66r 18.00 uur.

Wist-U-dat ...
• mevrouwOudman (foto van de
maand, december 2008) 94 jaar
is geworden?
• hetkoor TheSingerselkemaan
dagavond repeteert indePKN kerk
in Thesinge?
• zij op zoek is naar enkele en
thousiaste tenoren en bassen?
• liefhebbers even kunnen bellen
met Marinus Vermue050-5251272
• opzaterdag 14 maartdeSmeer
pijploop gehouden wordt?
• hij geschikt is voor zowel hard
lopers, wandelaars als nordic-wal
kers?
• deloop grotendeels gaatover de t

route van degesaneerde smeerpijp
tussen Groningen en Delfzijl over
een afstand van 29,5 kilometer?
• deze route helemaal, half of in
estafettevorm kan worden gelo
pen?
• inschrijven kan tot 1maart2009
op www.smeerpijploop.nl?

• vorstbeschermingskacheltje
(wandmontage, elektrisch), houdt
de temp. Op minimaal 5 graden
Celsius. Prijs € 7,50
• houten babybox (met vloertje in
twee delen), inclusief boxkleed.
Prijs € 25,-
• houten baby/peuter ledikantje,
blank gelakt, bijna als nieuw, in
clusief polyether matrasje (nieuw
en nooit gebruikt). Prijs € 50,-
• twee paar schaatsen, "hoge
noren', 1 x maat 38 en 1 x maat
39. Per paar € 25,-. Jan en Antje
Noordhof, tel. 050-541 44 72.

Stoomfluitjes
• Gevraagd:
Dette ten Doeschate is verant
woordelijk voor het tikkende kunst
werk, 500 tikkende wekkers, dat
in september-oktober2003 te zien
en te horen was in de Kloosterker
in Thesinge. Voor haar nieuwe
installatie is zeopzoek naarweck
flessen met een inhoud van 1en 2
liter. Heeft u deze weckflessen en
kunt u ze missen dan kunt u ze
brengen naar Luddestraat 3 The
singe of bellen met D. Luiken, tel.
050-3023352 .
• Te koop:
keukenkacheitje (aardgas), merk
DRU. Wandmontage; bxhxd = 32
x 54 x17cm. Rookgasafvoer door
kachelpijp (eventueel muurafvoer
mogelijk). Automatischeterugslag
beveiliging. In prima staat. Instal
Iatievoorschrilt!gebruiksaanwij
zing is er bij. Prijs € 70,-

Zondag 1 februari
13.00 - 17.00 uur: KAT, Open
atelierroute Ten Boer
zaterdag 7 februari
t Jopje Thesinge ; geopend van
16-1 9 uur.
Elke zaterdag (behalve de eerste
zaterdag van de maand)
Trefpunt, Thesinge: Dorpsborrel
van 16.00 tot 18.30 uur
zaterdag 7, 14 en 21 februari
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: De toneelvereniging VIOD uit
Thesinge voert het blijspel "Oma's
wens gaait ien vervullen" op.
Zondag 15 februari
Kloosterkerk Thesinge;15.00 uur:
OSA-concert: Vic Diederen, tenor
en GeertWoltjer, piano. "KortAme
rikaans ' : Liederen van Barber,
Ives, Copland en andere Ameri
kaanse componisten.
Entree € 3,50 (CJP!65t € 2,50),
kinderen tot 12 jaar gratis.
Woensdag 18 februari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Jaarvergadering
NBvP. Aansluitend volgt een reis
verslag door de heer en mevr.
Weisenbach; ze maak1en een reis
door Zuid-Afrika van Johannes
burg tot Kaapstad.
Donderdag 26 februari
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen voor zowel man
nen als vrouwen. Er kunnen nog
meer bij ...
zaterdag 28 februari
Thesinge; vanaf 9.00 uur ophalen
oud papier.

Protestantse gemeente
Gannerwolde/Thesinge

Agenda

Zondag 1 februari
10.00 uur in Thesinge
dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen
semond
Zondag 8 februari
10.00 uur in Thesinge
ds. Giethoorn uit Groningen
Zondag 15 februari
10.00 uur in Garmerwolde
voorganger nog onbekend
Zondag 22 februari
11.00 uur in Thesinge
mevr. Meihuizen uit Kantens
vanaf 10.00 uur koffiedrinken
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