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Lieske en Jolijn weer veilig thuis
Nederland-Gambia met de auto en Gambia- Nederland rustig met het vliegtuig

We zijn weer terug, zonder ongelukken, met onderweg maar één echt negatieve reactie (we mochten van een politieagent in Marokko
een stad niet in met de auto's), heel veel nieuwe indrukken en een goed doel dat ons een heel goed gevoel gaf. Het was geweldig.
Jolijn en ik samen in de auto ging prima en alsgroep heeft iedereen op zijn/haar manier z'n eigen steentje bijgedragen omer een goede
reis van te maken.

Lieske op de school in Tumani Tenda. (Foto: familie Mandema)

Tot aan Zuid-Spanje (Gibraltar) in
ongeveer 48 uur. Flink doorge
sjeesd dus, want we moesten een
bepaalde boot halen om goedko
per over te kunnen varen naar
Marokko. Bij degrens Spanje-Ma
rokko, aan de andere kant van de
Straat van Gibraltar, meteen uren
oponthoud. Het paspoort van één
van de groepsleden was niet in
orde. Overigens buiten zijnschuld.
Op de ambassade van Mauritaniè
hadden ze zijn oude visum voor
dit land uit z'npaspoort gescheurd
bij het verstrekken van het nieuwe
visum. Gevolg: 1bladzijde minder
in zijn paspoort en 1 los blaadje.
Dit werd door Marokko niet geac
cepteerd en na uren bleek de eni
ge oplossing te zijn om naar de
Nederlandse ambassade in Ma
drid te gaan voor een vervangend
paspoort. Ongeveer 1500 km. te
rug over water (Straat van Gibral
tar) en land. Twee mensen en één
auto zijn terug gegaan, de vier
andere auto's zijn doorgereden.
Na vier dagen hebben we elkaar
weer in Marrakech ontmoet.

Willekeur bij de grens
De grensovergang Spanje - Ma
rokko was trouwens, ook zonder
dit paspoort gedoe, afschuwelijk.
Honderden, meest arme mensen
- waaronder veel lichamelijk ge
handicapten en ouderen, allemaal
bepakt en bezakt met vage han
delswaar die nietalleen indehand
meegezeuld werd, maar ook vaak
was vastgebonden op het lichaam
onder de kleding - komen lopend,

sjouwend, kreupelend vanu it
Spanje door een soort gekooid
gangpad naar het Marokkaanse
grensstuk. Hier is de kooi weg.
maar er is een smal pad tussen
berg en douanehuisjes waar tus
sendoor gelopen moet worden.
Wiehier vanaf wijkt,wordt letterlijk
teruggeknuppeld. Ook wordt er,
naar het lijkt volkomen willekeu
rig, door douanebeambten van
alles afgepakt. Hierdoor veel ge
schreeuw, gehuil en gekrijs. Daar
tegenover de auto's met overdui
delijk valse buitenlandse nummer-

borden, die gewoon door mogen
rijden.

Geparkeerde ezels
Maar goed, na uren zijn we dus in
Marokko met vier auto's. In ieder
openbaar gebouw een foto van
de koning. Zelfs in de Mac Do
nalds, die we allen in het uiterste
noorden van Marokko zijn tegen
gekomen. Gezien het soort auto's
dat hier geparkeerd stond leek
het ons iets voor debeter verdie
nendeMarokkaan. In Marokko zijn
we door het Rifgebergte en het

Atlasgebergte via Fez naar Mar
rakech gereden. Prachtige natuur
maar een heel arme bevolking,
gekleed op een manier die inonze
ogen bijna middeleeuws aandeed.
Een indruk die nog versterkt werd
door de vele karren met ezeltjes
ervoor die gebruikt werden voor
transport van van alles en nog
wat. Alser bij eendorp markt was,
zag je op de parkeerplaats geen
auto's maar geparkeerde ezels.
De markt is hier trouwens de plek
om al je inkopen te doen en om
andere mensen te ontmoeten.



Tocht door de woestijn in Mauritanië. (Foto: familie Mandema)

Van de "buurtbus", meestal een
oud mercedesbusje, werd veel
gebruik gemaakt. Hier kunnen
meer mensen in dan wij voor mo
gelijk houden. Wel 30 ! Op het dak
zitten dan ook nog de nodige gei
ten en kippen. Vrachtauto's zijn
ook bijzonder. Iedere vrachtauto
vanaf Marokko tlm Gambia kan
twee keer zoveel vervoeren als
een Nederlandse vrachtauto van
dezelfde grootte. Gewoon vracht
wagen vol en bovenop het dak
nog zo'n zelfde lading.

Kashba met oude ambachten
Fez is in ditarme gebied een hele
mooie welvarende stad. De kash
ba (oude ommuurde stad) is heel
bijzonder. Er wordt nog echt ge
werkt en gewoond. Veel oude am
bachten worden hier nog uitgeoe
fend. Je vindt hier bv nog koper
slagers, touwdraaiers, smeden en
leerlooiers. Stinken dat laatste,
vreselijk. Deze kashba is op de
werelderfgoedlijst geplaatst.
Vanaf Fez richting Marrakech,
waar de helegroep weer bij elkaar
komt met een nieuw tijdelijk pas
poort.
Marrakech vonden Jolijn en ik
minder modern dan we hadden
gedacht, maar wel welvarend. De
temperatuur was er in november
tussen de 20 en 25 graden met
eeuwige sneeuw op de bergen in
de verte. Vanuit Marrakech gaan
mensen skieën, heel apart von
den we dat.
Na Marrakech wordt het land
schap steeds vlakker en zanden
ger.Viade Westelijke Sahara, een
omstreden woestijngebied dat nu
bij Marokko hoort, kom je in Mau
ritanië. In Dakhla, een stad in het
zuiden van Marokko waar je door
een stuk woestijn heen rijdt maar
die aan zee ligt. ontmoetten we
onzegidsvoor dewoestijn inMau
ritanië. De woestijngidsen zijn al
lemaal traditioneel gekleed inwap
perende witte of lichtblauwe lange
gewaden. Nog zonder de om het
hoofd gewonden doek, maar dat
gebeurde meteen in de woestijn
tegen het zand. Vriendelijk ogen
de mannen zien er dan meteen
woest uit. Het traditionele woes
tijngewaad werd door onze gids
na een dag wel verwisseld voor
een spijkerbroek met shirt, maar
toen we eenmaal de woestijn uit
waren, na een dag of zes, wel
weer aangetrokken.

Niemandsland
De grensovergang tussen Marok
ko en Mauritanië is trouwens be
hoorlijk spectaculair. Tussen de
twee landen ligt een stuk nie·
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mandsland van 3 tot 5 km. In dit
geval betekent niemandsland ook
dat niemand er wat aan doet. ter
wijl toch behoorlijk wat auto's en
vrachtauto's hier de grens over
gaan. Een echte wegiser niet, wel
een soort zandl1<uilen/rotsen spoor
waar je . ondanks dat erbijna niet
overheen te rijden valt • toch niet
te veel moet afwijken, want dan
kom je in de landmijnen terecht.
Ooknietzo leuk. Naast deze "weg"
zie je allemaal autowrakken lig
gen. Hoe ze wrak zijn geworden is
onbekend. Maar goed, ook deze
grensovergang is gelukt en na
douanecontrole en wat smeergeld
zijn we Mauritanië binnengere
den. Douanecontroles heb je van
af dat je Marokko binnenrijdt tlm
Gambia trouwens echt niet alleen
bij de grens, maar overal in al
deze landen. Daarnaast ook heel
veel politiecontroles. Het houdt de
reis wat op. maar echt problemen
hebben we er nooit mee gehad.
Soms moesten we wel betalen om
verder te mogen rijden.
De woestijn in Mauritanië vonden
wij qua natuurverreweg het mooi
ste van de hele reis . Zoveel ver
schillende soorten zand, verras
sende plantengroei, af en toe zelfs
een boom, hoge zandduinen en
ook nog superstoer autorijden. En
dande wijdseleegheidendezwar
te donkere nacht met geweldige
sterrenhemel, prachtig. Wat ik
verder heel bijzonder vond van de
woestijn isdat het een soort maat
schappelijk/cultureel niemands-

land is. waar een moslimman wel
over van alles en nog wat kan
praten met een vrouw wat buiten
de woestijn meteen weerverdwijnt.
De woestijn uitkomen was echt
even wennen en omschakelen
naar "normaal". Na de woestijn
door naar Nouakchot, de hoofd
stad van Mauritanië. Een eenvou
dige maar redelijk uitziende stad,
redenerend vanuit Afrikaanse beo
grippen. Mauritanië is een arm
land, maarmensen hebben wel te
eten. Na Nouakchot nog een dag
rijden naar Senegal. Een dag
omdat de weg nogal slecht is,
maar niet omdat het zoveel kilo
meters zijn.

Zwart Afrika
En dan Senegal. Wat meteen cp
valt: Dit is "zwart Afrika" en hier
voor is "wit Afrika". De sfeer hier is
zo anders dan in Marokko en
Mauritanië, terwijl Senegal en
Gambia ook overwegend islarnl
tisch zijn. Hier zie je naast man
nen ook weer vrouwen alleen op
straat. zowel heel modern als tra
ditioneel gekleed. Het straatbeeld
is druk, levendig, gezellig en kleu
rig. In Senegal zijn de meeste
mensen lang, slank en heel erg
zwart. Prachtige vrouwen zie je
er. Je vraagt je af waaromer niet
meer model zijn in de westerse
modewereld. In Mauritanië heb
ben de mensen trouwens ook een
lengte die vergelijkbaar is met die
in Nederland, dit in tegenstelling
tot Marokko waar iedereen veel

kleiner is. Het landschap in Sene
galissavanneachtig en vlak.Apart
zijn de baobapbomen, maar het
stukwaar wij doorgereden zijn von
den we uiteindelijk wat saai. De
eerste stad waar we in Senegal
kwamen was Port St Louis. Een
stad waar je bij een aantal huizen
de Frans koloniale invloed nog
kan zien. Een stad in Afrika heeft
meestal wel één of twee door
gaande wegen die geasfalteerd
zijn maar al de andere wegen en
straten zijn van zand, zowel de
winkelstraten als de woonwijken.
En woonwijken bestaan heel vaak
uit heel veel erg simpele huisjes!
hutjes.

Dakar
In Senegal op naar Dakar, de
hoofdstad. Een grote stad met een
echt modern centrum en echt niet
moderne armoedige buitenwijken.
Hier zijnwe nogmetde helegroep
in een hoerentent terechtgeko
men. Daarschijn je heen gebracht
te worden als je een gids vraagt
naar een uitgaanspiek waar een
band speelt. Wisten wij veel. Ge
lukkig zijn we meer mensen te
gengekomen die op dit gebied net
zo onbenullig waren als wij.
Dan na Senegal , Gambia. Het
eerste Engels en niet Frans spre
kende land na Spanje. Eigenlijk
kun je niet zeggen na Senegal,
Gambia want Gambia wordt om
sloten door Senegal. Het is een
langgerekt stuk land, vanaf zee
het binnenland in, aan weerszij-



den van de rivier de Gambia. Gam
bia is ongeveer zo groot als Gro
ningen, Friesland en Drenthe sa
men. De breedte aan beide kan
ten van de rivier is ooit bepaald
door een schot van een kanon. De
Engelsen die hier toentertijd de
dienst uitmaakten wilden niet al
les aan de Fransen geven die het
omliggende land beheersten. Ze
hebben toen vanaf een oorlogs
schip op de rivier kanonskogels
afgeschoten en bepaald dat de
grens dáár kwam waar de ka
nonskogel landde, want de groot
tevan dat stuk was door de Engel
sen te beheersen.
Gambia is groener dan Senegal
en her en der enigszins bossig.
De kuststrook aan de zuidkant van
derivier heeft een heel mooi strand
met palmbomen. Hier staan de
hotels voor de meest uit West-

Europa afkomstige toeristen . Ze
zijn bijna allemaal van buitenlan
ders. Engelsen, Skandinaviërs,
Duitsers en deduurste is van Ka
dalfi van Libië. De werknemers
komen wel uit Gambia en rondom
de hotels zijn activiteiten die aan
het toerisme gerelateerd zijn. Toe
risme zorgt dus nog wel voor eni
ge Gambiaanse inkomsten. Ver
der is er wat landbouw, hoofdza
kelijk voor eigen gebruik. Gambia
heeft dus niet veel werkgelegen
heideniseen arm land.Toch isde
grond niet onvruchtbaar.

Tumani Tenda
Het dorp wat ons einddoel was,
TumaniTenda, en waaraan wij de
goederen in de auto's en de au
to's zelf hebben geschonken is
een agrarische gemeenschap met
weinig/geen geld, maar wel met

een goede school met regionale
uitstraling. Waarmee ik bedoel dat
door deze school heel veel kinde
ren in de regio naar school gaan
en ook instaat zullen zijnomvoort
gezet onderwijs te gaan volgen.
Mits er natuurlijk voor dit onder
wijs geld isen blijft komen. In ieder
geval hebben wij er met jullie hulp
en die van anderen en natuurlijk
met de hulp van de geweldige
automonteurs die met ons mee
waren, voor kunnen zorgen dat
auto's en goederen allemaal in
Tumani Tenda zijn aangekomen
en dat het dorp na verkoop van de
auto's en bepaalde goederen en
geld. dat geschonken is, tussen
de 10.000 en 15.000 euro zal kun
nen besteden aan allerlei dingen
die nodig zijn voor goed onderwijs
en een goede school. De hulp
goederen die niet voor verkoop

bedoeld waren, zijn met heel veel
enthousiasme en dank aanvaard
en zullen zeker een goede be
stemming krijgen. We verlieten
Tumani Tenda dan ook met een
heel voldaan gevoel.

Terugkijkend op onze lange rit
(zo'n 7500 km) door een deel van
Afrika zijn ertwee dingen waarvan
we voor dit deel van de wereld
overtuigd zijn geraakt.
1. Het wordt tijd voor een goede
afvalverwerking, want 0 wat ligt er
overal veel zooi.
2. Afrika heeft kennis/onderwijs
nodig om zich in deze wereld te
kunnen handhaven
Wat betreft onszelf, we vonden
het fantastischom ditmeegemaakt
te hebben.

Lieske en Jo//jn Mandema

Op naar de ondertiteling
Op de beide monumentendagen in september 2008 werd in de
Kloosterkerk de oude, stomme (niet: domme!), zwart-wit film over
Thesinge vertoond. Dat was een groot succes. Charlolte vld
Hoeven en Hans Prins boden toen aan de film van ondertiteling te
voorzien. Dat aanbod hebben we opgepakt en in eerste instantie
zijn we met Roelie Dijkerna en Roelf Jansen om de tafellvoor de
computer gaan zitten om alfe namen zo nauwgezet mogelijk te
noteren. Natuurlijk kwamen we toen al een heel eind, Roelie en
Roelf weten immers alfes over het dorp.

AI jaren bereiken ons zo nu en
dan klachten over de kwaliteit
van de bezorging door Regio,
post. Bijvoorbeeld : extra (straf)
portokosten omdat de krant er
gens gedurende het bezorgtra
ject alsnog in een TNT·brieven·
bus belandt. Of klachten dat de
krant pas na een week of drie
bezorgd is.

Van de Redactie:

De redactie

Met de bezorging van de kerst
krant van afgelopen december
was het weer raak: na een maand
nog niet bezorgd bij meerdere van
onze abonnees. Dus hebben wij
medio januari via TNT maar een
nieuw exemplaar gestuurd. Voor
de redactie van de G & T was dit
probleem de druppel die de em
mer deed overlopen. Met ingang
van april 2009, die datum is het
startpunt van ons jaarabonne
ment, stoppen wij met de bezor
ging van de G&Tdoor Regiopost.
Dat heeft als consequentie dat de
kosten voor een dertigtal post
abonnees omhoog gaan. Name
lijk met het portoverschil tussen
TNT en Regiopost. Eind maart
zullen de betreffende post-abon
nees ineen briefpersoonlijk opde
hoogte gebracht worden van de
details van deze kostentoename.

bezorging Regiopost
wordt stopgezet

N.B. In Bloemhof hoorden we
van het bestaan van een an
dere, nog oudere en langere
film over Thesinge. Als udaar
iets meer vanweet, horen we
dat graag!

De tweede ronde in Bloemhof;
Jantje en Janko Boss genieten
van de oude beelden. (Foto: Pluc
P/aatsmanj

De eerste ronde in Thesinge:
Roelf Jansen, Roe/ie Dijkema,
Pluc P/aalsman en
Kor van Zanten.
(Foto: Pluc Plaatsman)

Kor van Zanten en Ptuc Plaatsman

Daarna hebben we hem nog een
keer zonder stoppen vertoond.
Groot succes. U kunt zich voor
stellen dat er veel herinneringen
naar boven kwamen.
Nu gaan Charlotte en Hans aan
het werk om de ondertiteling/na
men toe te voegen. Als het geheel
klaar is gaan we zeer zeker naar
Bloemhof om het eindresultaat te
laten zien. We houden u op de
hoogte.

Om de puntjes op de i te zetten
zijn we gevieren naar Bloemhof
getogen. waar we de filmaan oud
Thesingers lieten zien. Een prach
tige middag. Vijfenveertig men
sen zaten er in de zaal, waarvan
dertig mensen van buiten Bloem
hof die via een brief een uitnodi
ging van ons hadden gekregen.
Dorpsbelangen Thesinge 'zorgde'
voor koffie/thee en eenplakje cake
en wij lieten de film zien. Eerst bij
beetjes, elke keer stoppen en vra
gen bv. Wie is dat jongetje daar?
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Oetvoeren Toneelverainen Taisn
Vorig jaar schreef Henri Schijf uit Thesinge speciaal voor de jubilerende Roelie Dijkema een
toepasselijk stuk waarmee VIOD veel succes had. Dit jaar voerde VIOD een stuk op dat door de
spelersgroep is geselecteerd. Dit stuk: "Oma's wens gait ien vervullen" is een blijspel van J.
Hemmink.

De paden op
(deel een)

Joop Blaauw, de verstrooide weduwnaar, die met de verpleegster, Ina
Tel. aanpapt. (Foto: Hans van den Brand)

Wie de rol van oma speelt, laat
zich vrij gemakkelijk raden. Roe/ie
Dijkema zit weer perfect in de rol
van pinnige oma die tijdelijk bij
haar zoon, de schrijver Frank Zui
dema. inwoont. Een grote rol voor
Joop Blaauw waarin hij de ver
strooide weduwnaar neerzet. Hij
heeft het plan om te trouwen met
freule van Haeften, een bekakte
dame die met haar zeer stijve en
zo mogelijk nog deftiger moeder
uit is op een "goede partij". Greet
Blokzijf en Trijn van der Meufen
komen iedere keer chique gekleed
en opgetut op. Ze spreken "hol
lands" in tegenstelling tot de slap
janus van een (adellijke) echtge
noot, Harrie Blokzijl, die iedere
keer de jeneverfles feilloos weet
te staan. Oma heeft een been
gebroken en wordt verzorgd door
een schat van een verpleegster,
Ina Tel. Het huishoudelijk perse
neel. de hoesknecht, Jakob van
der Woude, en hoesholster, Jan
nie Sibma, hebben er geen zin in
om te blijven als de freu le hun
nieuwe werkgeefster wordt. Zo
ver komt het niet omdat de bui
tenshuis studerende zoon Kees,
Andries van der Meulen, samen
met oma bekokstooft dat pa met
de verpleegster aanpapt. Zoon
lief heeft de dainstmaaid, waar hij
zelf verliefd op is. nodig om het
doel te bereiken en raakt haar
daarbij bijna kwijt. Dainstmaaid
Kitty werd gespeeld door Mirjam
Ganzeveld die hiermee een leuk
debuut had bij VIOD.
Eind goed, al goed natuurlijk in dit
blijspelindrij bedrieven.Veurzegs
ter Welly Boer en opvaafster Ida
Oomkes horen er elk jaar bij en
alles gebeurd weer onder de be-

zielende leiding van Arend Ksm
pen. Bertus Kol zorgde voor het
geluid tijdens het toneelspel en de
"muzikoale omliesten" door Rei·
nieBoerinde pauzesennaafloop
maakte er een gezellige avond
van. Alle drie de voorstell ingen

(7,1 4 en 21 februari) waren uit·
verkocht en het is nog niet bekend
ofer voor demensen opdewacht
lijst nog een uitvoering wordt ge
pland.

Truus Top

Voor fietsende Thesingers beo
staat er sinds een jaar of wat
een geduchte concurrent voor
de Stadsweg voorhet dagelijks
school/werkverkeer. Zij slaan
liever vlak voor de Thesinger
maar rechtaf de weilanden rlch
ting Stad in dan een eindje ver
derop de Stadsweg te nemen.

Het betreffende pad slingert zoals
bekend langs de Maar en biedt al
fietsende prachtige vergezichten
op Stad en Ommeland. Het pad is
vernoemd naar de aanpalende
landbouwer Goense, die een
strook van zijn grond langs het
Maar ter beschikking stelde voor
de aanleg van het pad. Het naam
bord van het pad iseen verhaal op
zich. Oorspronkelijk stond op het
bord aan de Lageweg 'Het boer
goense pad' waarvan ooit een
foto in de G&T is verschenen.
Deze spelling heeftmaar kort stand
gehouden. Vrij snel werd het bord
om onduidelijke redenen vervan
gen door 'Boergoensepad'.

Dit bord is vorig jaar op een nacht
door brooddronken jongelui (nou
ja, brood?) gesloopt en de vol
gende dag teruggevonden in de
sloot tegenover Kleine Huisjes.
Een tijdlang bleef de paal leeg,
maar toen het bord uiteindelijk
vervangen werd, was de spelling
opnieuw veranderd, deze keer in
'Boer Goensepad'. Volgens de
regels van de nieuwste spelling
moet de naam tegenwoordig ei·
genlijk gespeld worden als: 'Boer
Goense-pad'. Omdat 'Boer Goen
se' een eigennaam is, gaat de
regel van de tussen-n niet op,
anders had het 'Boer Goensen·
pad' moeten zijn.

Paaseieren zoeken voor de jeugd
Ook dit jaar kan de jeugd van Thesinge tijdens tweede paasdag (13 april) weer paaseieren zoeken,
tenminste... als we iemand vinden die datwil organiseren. De afgelopen twee jaar heeft een aantal mensen
uit de Schutterlaan de organisatie voor hun rekening genomen. Vorig jaar hebben ze aangegeven dat voor
de laatste keer te doen en het stokje graag tewillen overdragen aan 2of 3 nieuwe mensen. Wie wil ditstokje
dit jaar overnemen? Draaiboeken zijn beschikbaar en de oud-organisatoren zijn gaarne bereid e.e.a. toe
te lichten. Als we niemand vinden was het vorig jaar voor het laatst en sterft een leuke traditie (in wording)
uit. Heb je in de periode voor Pasen wat tijd neem dan even contact op met Menco vd Berg (302 33 52).

Dorpsbelangen Thesinge
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De volgende keer gaan we een
ander pad op: het 'Jansenpad'.
En oolt gaat Fredje nog de lanen
in, te beginnen bij de G.N. Schut
ter.

(Wordt vervolgd)

Fredje Bouma
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NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS Bi VLOEREN

NIJDAM
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Melkrobot levert melk én tijd
Op 14november 2008 hoopte ik voor de G&T de eerste glimp op
te mogen vangen van een koe in de splinternieuwe melkrobot op
de boerderij van de familie Ritsema aan de Bovenrijgerweg,
Helaas te vroeg, De primeur zit nog grotendeels in plastic, er
wordt nog druk gezaagd en getimmerd, Ondertussen ploeteren
Jacob en Margreet om alle 110 koeien te voorzien van nieuwe
halsters met speciale zendertjes waarmee ze straks door de
melkrobot herkend moeten worden. Dit is duidelijk nog niet het
moment om de ervaringen uit tewisselen over hetwel enwee van
de robot, de koeien, de boer en de boerin! Halverwege de kille
februarimaand ga ik nog eens een kijkje nemen. De ervaringen
blijken boven verwachting positief, dat is goed van de gezichten
van Jacob en Margreet af te lezen! Het was even wennen voor de koeien om gemolken te worden door de

melkrobothand. (Foto: Myla Uitham)

plaats van 's ochtends vroeg en 's
avonds melken is er nu veel meer
tijd voor het andere werk op de
boerderij , het gezin en het sociale
leven buiten deboerderij. De dag
begint nu om 6 uur inplaats van 4
uur. Op de computer zie ik dan in
een oogopslag hoe de nacht voor
de koeien is verlopen. Welke
koeien zijn gemolken? Zijn er (zie,
ke) koeien met gewichtsverlies?
Welke koeien staan bijna droog
en moeten opnieuw kalven?
Koeien die nog niet gemolken zijn
haal je op en begeleid je alsnog
naar de robot. Na de ronde door
de stal ontbi~en we gezamenlijk.
In de middag is er nu vaak wat
meer tijd voor het gezin, Zo kon ik
met het ijs van laatst mooi even
een tochtje met de kinderen
schaatsen!
Omdat het zware melken voorbij
is kan Margreet ook eens een
dagje waarnemen, Er is meer tijd
om tussen de koeien te lopen,
voor het maaien en de klussen op
en rondom het bedrijf, noem maar
op. Ook kan ik makkelijker eens
een dag op pad voor mijn werk
zaamheden voor de Coöperatie
ve Rundveeverbetering, waarbij

Jacob: "Vroeger bepaalde het
melken het ritme op de boerderij,
hieromheen draaide het hele be
staan - totdat de robot kwam. In

oude melkstal had teweinig capa
citeit voor de huidige veestapel en
was nodig aan vervanging toe.
Met een melkrobot zou de stal
ruimer worden en zouden we twee
maal daags ruim twee uur aan
melktijd besparen. We hadden al
veel positieve ervaringen gehoord,
de keus voor een melkrobot stond
voor ons snel vast:
Toen de beslissing voor de over
stap naar de melkrobot gevallen
was besloot Margreet haar vaste
baan in de zorg op te zeggen: "Ik
wilde graag meer betrokken zijn
bij de boerderij , en wilde mijn tijd
zelf indelen en bij de komst van de
melkrobot mijn handen vrij heb
ben voor de begeleiding van de
koeien en deingebruik name van
het nieuwe computersysteem. Nu
ik alleen nog op oproepbasis be
schikbaar ben heb ik veel meer
rust gevonden voor het gezin,
meer tijd voor de school, dekinde
ren, de boerderij. Dat bevalt alle·
maal heel goed!"

en hoeft nu niet meer twee keer
per dag naar de melkmachine te
worden opgejaagd, ze gaan nu op
hun eigen tempo naar de melkro
bot om gemolken te worden, Om
dat de koeien nu vaker, maar met
kleinere hoeveelheden, worden
gemolken geven ze bijna 10%
meer melk dan voorheen. De com
puter zorgt er echter voor dat ze
niet vaker dan 3 à 4 keer per dag
worden gemolken. Aan de hand
van het zendertje weet de melkro
bot precies om welke koe het gaat,
hoeveel ze die dag al gegeten
heeft en hoe vaak ze gemolken is.
Als het voor de koe tijd is mag ze
door het poortje, krijgt ze voer en
wordt door de robotarm gemol·
ken. Met een laser wordt precies
de plaats van de spenen opge
zocht. Als er iets mis gaat krijgen
we direct een oproep via het mo
bieltje en zijn zo ter plaatse:

Grote veranderingen in het dage
lijkse leven
Niet alleen het dagelijkse koeien
leven is veranderd. Ook het dage·
lijkse leven voor de Ritsema'sblijkt
sterk veranderd. "Overstappen op
een melkrobot speelde al meer
dan een jaar door ons hoofd. De

Rust in de stal
"Met de komst van de melkrobot
zijn de dieren een stuk rustiger
geworden. Het vee gaat haar gang

De omschakeling
Op 18 november was het moment
suprème. De nieuwe melkrobot
was klaar, inclusief nieuwe koel
tank, koelsystemen en computer
programmatuur. Van het ene op
het andere moment moest de hele
melkerij worden omgezet naar 'het
nieuwe melken', Alles moest in
één keer goed gaan. Jacob en
Margreet familie en vrienden had
den er hun handen vol aan om
hun koeien stuk voor stuk tebege
leiden en te laten wennen: van het
'ouderwetse' tweemaal daags
melken door boerenhand naar het
nieuwerwetse melken door de
melkrobothand. Het vergde twee
hectische lange dagen en nach
ten,
Jacob en Margreet: "In de weken
daarna werden de laatste kinder
ziektes verholpen, ook is er toen
nog een mestrobot geïnstalleerd,
dat iseen apparaat die de looppa
den van de koeien schoonhoudt.
De koeien vonden hun draai en er
kwam rust op het boerenbedrijf:

www.jellevanderveen.nl

;j;/(.:'~'--<~ 'Flokslra
, j~~~. -:, iGroninge.n

, \ It ' \,
Materialen,<f<~' '.' .'r:;l,:.; , -:

\.:" • ·\.I.-~ l ..)---...:~\ . ...

voor kunstenaal'S" _-'., /%~~, ,''' ,"
.. ' .... ..;.: """'::::~ .. )~ ..:'~"("" .' .~.

FLOKSTRAGRONINGEN STOELDRAAIERSTRAAT 35, 9712 BVGRONINGEN 050 3132453

www.NEEDSER.NL
NATIVE·ENGLISH EDITING SERVICE

LUDDESTRAAT 7, 9797 PMTHESINGE

REDIGEREN
VAN ENGELSE TEKSTEN
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De familie Ritsema; Jacob, Margreet, Mar/een en Michiel. (Foto: Harry Luders)

ik weer nuttige contacten en ken
nis opdoe:

Nog koeien in de wei?
Dat blijkt voor Jacob een nog las
tig te beantwoorden vraag. "Ko
mende zomer willen we er achter
komen of de koeien nog het land
in kunnen. Dat zou natuurlijk mooi
zijn, maar de afstand met de robot
kanniet tegrootworden.Dekoeien
moeten op eigen gelegenheid uit
het land naar de melkrobot kun
nen komen; de vraag is of ze de
sappige wei dan even willen ver
ruilen voorhet voer en het melken
in de melkrobot. Ook moeten er
dan weer extra investeringen wor
den gedaan, zoals het plaatsen
van selectiepoorten bij de ingang
van de stal:

"De steeds sterker wordende
marktwerking, de concurrentie
vanuit verre landen, een steeds
meer terugtrekkende EU vereisen
een steeds efficiëntere bedrijfs
voering. Je moet met de tijd mee
om het hoofd boven water te hou
den. Dat gaat ten koste van veel
mooie zaken. De gezellige warm
te van de grupstal van de ouderlij
ke boerderij van de Ritsema's aan
de Kerkstraat in Thesinge, het in

Wist-n-dat. ..
• de familie Ritsema op zaterdag
14 maart van 11 tot 16 uur open
dag heeft op hun boerderij?
• je laarzen mee moet nemen?!!!
• er in de maanden mei, juni, juli
een wandeling rondom Thesinge
plaatsvindt, met als thema: 'In het
voetspoor van Calvijn', dit ivm het
Kalvijnjaar?

alle vroegte halen van de koeien
uit de wei, het eerste licht van de
dag, prachtig... Gelukkig blijft er
nog voldoende werk over om nog
vaak genoeg de zon boven het
land te zien opkomen..."

• u er meer over hoort?
• het christelijke onderwiisinThe
singe dit jaar 125 [aar.bestaat?
• er op 5 september een reünie
georganiseerd wordt?
• de gemeenteraad vanTen Boer
weer op "dorpenbezoek" gaat?
• het thema deze keer leefbaar
heid zal zijn, waarbij het aspect
veiligheid in ieder geval een be
langrijke rol speelt?
• nadere informatie in de persen
opde sitevandegemeente volgt?

Als ik afscheid neem krijg ik nog
een verrassingspakketje mee van
dochter Marleen (dat valt thuis in
goede aarde!). Wilt u ook het ver
haal horen en zien over de melk
robot? Dat kan: op zaterdag 14
maart (11.00 - 16.00 uur) houdt

• de raad op deze wijze van de
burgers in de gemeente hoopt te
horen wat van belang isominhet uit
tewerkenbeleid en de plannen voor
de komende tijd mee te nemen?
• eerdere dorpenronde rondes
hebben geleerd dat veel inwoners
met goede en bruikbare ideeën
komen?
• het gezamenlijke dorpenbezoek
voor Garmerwolde en Thesinge
op 18 maart plaatsvindt in het
Trefpunt in Thesinge?

de familie Ritsema (Bovenrijger
weg 16, Thesinge) een OPEN·
DAG .

ErnstLofvers

%iJ!fame~

tYöR/e
Kapelstraat 1

9797 PJ Thesinge
(050) 3023045

. . _-- . ---_ . ...... . .. ...... .... ...... ........ .. • . . .. . .

• VO RMGEVING
• DRUKKERIJ
D U ITGEVERIJ

• Rijksw eg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 302196 1
E info@blu emule.nl

ons werk!Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft ,
wij makenhet ontwerp
dat bi j upastI.

Jan van derWoude
Tel.06 12154825

la9eweg1(
9798 TG Garmerwotde

in fo@hoven iersbed riJfvande ~'aude.nl

www.hoveniersbedrijNaoderwoude.nl

't Gonlnger lO"ldSChOP op z'n mooi st

Havenstraat 5 - 9797 Pl The~nge
WMN.k.ingma.nu

gera rd@kingma.nu
050 3023813.. .

Bezoekde weosnevoor het laatste
nieuws over WOfkshopS en exposities

Gerard Kingma
reis- en naluurfolografie

Geef een afdruk cadeau 
ol'lg ineel en pefSOOr'lfijkl
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Onderhoud algemene
begraafplaats Thesinge
Wellicht is het bij u bekend dat we sinds enkele maanden in
Thesinge één algemene begraafplaats hebben, in plaats van
twee. De twee exploitanten die de begraafplaats jaren naar alle
tevredenheid hebben beheerd, de Protestantse kerk Garmerwol
defThesinge en Stichting begraafplaats Thesinge, hebben een
akkoord bereikt over het toekomstige beheer en vanaf 1 januari
2009 is Stichting Algemene Begraafplaats Thesinge de organisa
tie die het gehele kerkhof exploiteert en beheert. Hiermee is ook
een stukje historie verdwenen. De unieke situatie van twee be
heerders op één begraafplaats is nu verleden tijd.

Het onderhoud van een groot deel
van de begraafplaats is jarenlang
uitgevoerd door Willem Oomkes.
Hij heeft dit onderhoud jaren met
plezier gedaan en iedereen is be
kend met dekwaliteit die hij lever
de. "Het ligt er weer mooi bie" was
een vaak gehoorde opmerking .
En zo was het. Vlak voor een
begrafenis liep Willem nog even
over de begraafplaats, en keek
nog even ofalles inorde was. Een
stuk betrokkenheid die resulteer
de in kwaliteit.

Willem heeft aangegeven dat hij
het komende jaar gaat stoppen
met het onderhoud. Wij betreuren

dat, maar respecteren het ook.
Daarom zijn wij nu op zoek naar
iemand die bereid is omde taken
van Willem over te nemen. Mocht
u interesse hebben dan willen wij
daar graag met u over in gesprek.
Ook mensen die een deel van het
onderhoud zouden willen doen,
kunnen reageren. Wij kunnen u
dan informeren over de daadwer
kelijke invulling, vergoeding en
andere zaken. U kunt zich aan
melden bij Kees van Zanten aan
de Kerkstraat 10; het telefoon
nummer is 3023426. Wij zien uw
reactie graag tegemoet .

Peter Heidema

Opruimen
'Geweldig, wat leuk'
Op nieuwjaarsmorgen waren de reacties van de dorpelingen op
de traditionele stunt positief. Iedereen had het erover. 'Heb je het
barretje gezien? Er zitten zelfs lampjes op!'

Diezelfde lampjes zijnnu bezig - methet hele barretje en de poppendie
erop zaten - te verzinken inhet Maar. Geen bergingsploeg bemoeitzich
ermee. Kunnen de kinderen in de zomer nog veilig met hun opblaas
bootjes spelen? Zwemt er straks een reuzensnoek met twee Iedlamp
jes in z'n ogen?
Bij deze een oproep. Wie laat nog even een superstunt zien, namelijk
het opruimen van de troep...

Op de jaarvergadering van kaartclub "De Eendracht" in Thesinge
waren 24 leden aanwezig. De dames Greet v.d, Meer en Roelie
Dijkema werden met meerderheid herkozen in het bestuur.

Sien Steenhuis kaartkampioen

De klaverjasavond in februari
heeft de volgende stand opçele
verd:
1. Henk Vliem 5527
2. Annie Foekens 5392
3. Kees Wierenga 5096
4. Jannes Ramaker 5014
De volgende keer is op dinsdag
10 maart, aanvang 20.00 uur.

• Zoekt u:
GRATISboeken? Thrillers, detec·
tives, action (Stephen King, John
Le Carre, Hammond Innes, enz.),
allemaal Engelstalig . Kom eens
langs of bel 050 302 41 39, Gini
Werner, Luddestraat 7, Thesin
ge.
• Gezocht:
jonge poes. Het is de bedoeling
die ie muizen vangt, als het even
kan van de vogeltjes afblijft, en
verder gezellig op de bank ligt.
Karel Drabe, tel. 050 541 10 19

"De Soos"

Voor particulieren
en bedrijven

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ
• Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
(050) 3021715
info@b luemule.nl

Van simpel tot exclusief,
van klein tot groot,

van idee tot drukwerk

ONDERNEMERS OPGELET!
Dit jaarverschijnt
de gemeentegids

en Boer 2009/2010

Roelie Dijkema

Na afloop vanhet officiële gedeel·
tewerd ergekaartom mooievlees
prijzen. De competitie is hiermee
weer van start gegaan. Nieuwe
spelers zijn van harte welkom. Er
wordt gekaart op iedere laatste
zaterdag van de maand in café
Molenzicht, aanvang 20.00 uur.
Kom eens kijken als u belangstel
ling hebt en doe een keertje mee.

Er is zaterdag 21 maart weer een muzieksessie in Thesinge. Bij deze
maandelijkse sessie zit een wisselende groep muzikanten (viool, fluit,
trekzakken, gitaar, ritme-instrumenten, maar ook zang) rond de tafel.
Om beurten zetten de muzikanten een nummer in, de anderen spelen
mee of luisteren. Voor meer informatie: gOO9le naar FolkNoord. Wie
een instrument bespeelt, kan aanschuiven; ook publiek is welkom, in
café Molenzicht. vanaf 20.00 uur.

Muzieksessie in Thesinge

De beker voor het hoogst behaal
de aantal punten van het afgelo
pen jaar was voor Sien Steenhuis.
Zij behaalde, over acht wedstrij·
den geteld, 54142 punten, Twee·
de werd Gerrit Boer met 52629 en
derde Roelie Dijkema met 52278
punten .
De beker voor het behalen van de
meeste marsen, nl. 24, was voor
Roelie Dijkema.
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Undenstraat 1 • Ten Boer

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

Winkelcentrum LewenborgGroningen(050) 5410508

.................
o.5DM1_YalMi:&45 - 17A5...

ZATIIIDAGi:... · 1s.IG ....Dames & Herenkapper _
zonder afspraakl

VERSTOPPING?
Alarmtelefoon

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

P~KU'L'il#':' trtUtt!Ii#;11 t94
Osloweg 126
9723 ex Groni ngen
T(050) 5421890
F(050) 5423778
Iwww .kull relnlglng.nl

HOf 5TEDE-
~SCHILDERS v.o.f

\~ or
~\~~-
G,N, Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telef oon 0 50 • 3021957

Fax050 - 3021574

AGRIS HOP
divers in groenten & fru it

Directeboerderijverkoop
• groenten & fruit

• aardappelen t4\
• scharreleieren

• vlees
• boerenzuivel
• sulodes & rauwkost

• brood
Dorpsweg 1Garmerwolde

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

Goed engezond van deboerengrond

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particulier
handel in:
• Pal/et- enmagazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Pal/etwagens
• Kantoorl<asten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way· prol. aluminium

steigers. trappenen ladders

Nijverheidsweg 6Ten Boer
Telefoon 050 • 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 060 51581046

Installatiebedri jf
THESINGE v.o.f.
Verbindingsweg 17a
9781 DA Bedum
T (050) 3024536
F (050) 3024693

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

M . R i tsema - Bedu m - T (050) 30 10735
K. v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504

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

Bakkerij van het jaar 2004
Warme bakker voor ieder eetmoment

terk in senioren fauteuils

ol tG SLAGTE
WONINGINRICHTING SINDS 1932

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

Bijons een grote keus
uit diverse modellen!
Ook fauteuilsmet opstaphulp.

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

RITS~MA
Sierbestrating

Showterras 3000 m2
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Een Juf met een Missie!
De peuterspeelzaal "de Benjamin" in Thesinge heeft een nieuwe
begeleidster. Zij is al enige tijd aan het werk. Tijd om eens met
haar kennis te maken,

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

IngridOudman

Je bent altijd welkom om even te
komen kijken en informatie te krij
gen, want zoals u heeft gelezen,
ditiseen Juf met een Missie! (dins
dag- en donderdag ochtend van
8.30-11 .45 uur in het Trefpunt te
Thesinge).

Buro Ritsema
Administratie- & belastingadviesburo Ritsema aan de Luddestraat 6.
(Foto: Sieb-KlaasIwema)

Het administratie· & belastingadviesburo Ritsema is sinds een tijdje
gevestigd in het pand aan de Luddestraat 6 te Thesinge. Na jaren aan
huis kantoor te hebben gehouden, barstte het bedrijf door een alsmaar
groeiende portefeuille uit zijn voegen. Steeds meer mensen wisten
hem te vinden: laagdrempelig, met de deur los, scherp met de pen
(prijs) en vriendelijke mensen. Tja, wat wil je dan, Dan wordt het tijdvoor
verbouw, nieuwbouw of een pand kopen. Dat laatste deed ie met
nummer 6. Het pand blijft zoals ie is en de ruime kamers geven ieder
weer meer armslag. Alles draait nu naar tevredenheid; door de drukte
staat nog niet alles in de kast, maar dat hopen ze binnenkort ook
opgelost te hebben.
We wensen Ritsema en medewerkers veel succes op hun nieuwe
werkplek.

Bent u nieuwsgierig geworden
naar ''Juf Linda" en haar peuters?

Wil je verder nog iets kwijt?
"Ja, in Thesinge is op dit moment
geen actieve ouderraad en ouder
commissie; graag wil ik dit weer
actief maken."

Hoe kom je aan je ideeën?
"Stichting Peuterspeelzaal Ten
Boer bestaat uit vier locaties (Ten
Boer, Woltersum, Ten Post en
Thesinge) daar werken wij met vij f
leidsters. Wij bedenken samen de
thema's enwerkendiedan uit. We
bedenken bijpassende actlvitel
ten, en stellen de doelen vast die
we met de peuters willen berei
ken. (Bijv. : Wat willen we de peu
ters hiermee leren?). Zo willen wij
met z'n vijven op één lijn blijven
werken.Ook de uitjes willenwij als
stichting aan elkaar aan passen.
(bijv. Ten Boer gaat in het voor
jaar naar een boerderij toe, dan
proberen wij indiezelfdeweeknaar
diezelfde boer te gaan). "

Heb je ook een dagindeling?
"Bij binnenkomst ontvangen we
de peuters persoonlijk, en gaan
we met ze aan de tafel zitten om
een spelletje of puzzel te maken.
Om 9.00 uur mogen ze vrij gaan
spelen d.W.Z. autohoek, poppen
hoek, puzzelkast, knutselkast,
verfbord of krijtbord en de bouw
hoek. Om 10.00 uur gaan we sa·
men aan tafel eten en drinken;
daarna doen we de activiteit van
het thema. Met mooi weer gaan
we daarna buiten spelen, en an
ders binnen. De ochtend sluiten
we weer af aan de tafel door het
zingen van een liedje of het voor
lezenvan een verhaal. Vanaf 11 .30
uur ontvangen we de ouders, om
daarna de jasjes en schoentjes
aan te trekken en weer naar huis
te gaan."

De thema's sluiten aan bij de be
levingswereld van de peuters. Zo
kun je een helikopter gaan knut
selen. Maarals we erover zingen,
lezen en praten wordt het maken
van die helikopter duidelijk leuker
voor de peuters, het gaat meer
'leven'. Met behulp van al deze
activiteiten kun je bijv. alle onder
delen gaan benoemen (propeller,
cabine, enz.) om zo de woorden
schat weer uit te breiden. Ook
hebben we een thema tafel die
helemaal vol staat met boekjes,
speelgoed en knutselwerkjes die
met het thema te maken hebben.
Op deze manier is het thema bij
de peuters (en de ouders) ook
duidelijk."

Wie ben je?
"Ik ben Linda Pikkert - van
Goethem en woon met mijn gezin
in Ten Boer, Hiervoor hebben we
acht jaar in Groningen gewoond
en dáárvoor woonde ik bij mijn
ouders in Almere, Ik ben geboren
in Amsterdam."

Wat wil jebij de peutersbereiken?
"Ik wil meer met thema's gaan
werken (nu doen we verkeer en
vervoer) . Door middel van ver
schillende activiteiten "puzzelen,
spelen, lezen, knutselen, praten
en zingen" proberen we de woor
denschat uit te breiden.

Wat hoop je tebereiken in Thesin
ge?
"Mijn missie is om 14 peuters te
hebben ! De peuterspeelzaal kan
een belangrijke rol in het leventje
van een peuter zijn. Spelen staat
namelijk voor ontwikkelen. Zich
inleven in het fantasiespel, om
gaan met andere kinderen en spe
len met verschillende materialen,
zijn voor iedere peuter waarde
volleervaringen, waar hij of zij van
kan leren en groeien. Op de peu
terspeelzaal worden deze activi
teiten heel bewust en gestructu
reerd aan de peuters aangebo
den. Natuurlijk is de peuterspeel
zaal ook een voorbereiding op de
lagere school.
Op dit moment zijn er zeven kind
jes, begin maart komt er nog een
tje bij. Dit is wel een punt van
aandacht, want bij dit aantal zal de
peuterspeelzaal in Thesinge niet
kunnen blijven bestaan. Daarom
zijn die 14 peuters mijn missie!
Het zou echt zonde zijn wanneer
er geen peuterspeelzaal in een
dorp met zoveel kinderen is! "

Waarom peuterspeelzaal "de Ben
jamin" in Thesinge?
"Sinds april 2008 vervang ik colle
ga's die met zwangerschapsver
lof gaan binnen de peuterspeel
zaal, en dit is mij goed bevallen.
Dus toen de vacature in Thesinge
kwam, wist ik het wel; en het was
ook zo rond . Daarnaast ben ik
invalkracht in het basisonderwijs.
Hiervoor heb ik zo'n acht jaar een
vaste baan als leerkracht op een
school inNoord-Groningen gehad,
maar ik wilde wel eens wat an
ders."
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AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
stehi gKtrtifl(~ " C&;;"1-..

~ ~~ i'D\~
.~ BoU~ Nederland '~f

hO(l fda"f\n ~r'I'I e r ... ---...______ \o'tA

Oude Rijksweg 11• 9798 PAGARMERWOL OE
T. (050) 541 6501 · F. (050) 54 19268 · www.havengo.com - info@hovengo.cam

Rijksweg 15
Garmerwolde

(050) 3021624

Gaykingastraat 32
979 1 eH Ten Boer
T (050) 3021488

Klant-, kind- en
rals/oelvriendelijk

NeLLian Dijkema & AnnaPoppink
uitvaartverzorging en -begeleiding

Bovenri jgerweg 19 9797 TO Thesinge

050 302 1731of 0653767142

www.nellianenanna .nl

informati e en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 1. Groningen

~i L.~?b ;~'ne
~ Hoofd weg 70 •t _ 96 11 AJHarkstede •

\~. Tel.: OSO' 4040791 •

~ :/~'l....... Fax OSO' 4040859 •

,'- ges?e.c.it'.-t1se.er~ in «tte btllem-enwerlun

..jans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel. : 050-5410286

JOOP NOORDHOf

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid - 00. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accesso ires leverbaa r
Prima service en reparat ie

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

loonbedrijf
I .•;r.... tl...ff

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 542 1535

zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien,
Groot pakpersen, Grondtransport,
Mes/ verspreiden en
S/eufkouter bemesten.

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde050·5416244

Gediplomeerd
schoenhersteller

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

• de nieu wste generaties glazen . supcrlicht en ul trad un

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Co ntactlenzen - Hoorto este llen

WinReIcentrum Lewenborq
Kajuit 28 1 - 9733 CV Gronlnçen

Telefoon/Fax (050) 54905 49
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Foto van de maand
Nieuwe fotograaf gezocht voor de G& T!
De G&T zoekt een fotograaf voor Garmerwolde. Heeft u belangstelling voor deze klus (want het kost wel
wat vrije tijd) of wilt u meer informatie? Wij staan u graag te woord.

De redactie

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree lui ken
l uddestraat 3 - 050-3023352
9797 PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe, Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,15 p.j.
Bij automatische incassc€ 11 ,15p.j.
Postabonnees:
basistarief+pcrtokosten
Prijs per krant € 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren vla:
GenTexpresS@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. SChutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
17maartvóór18.00uur.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge

Agenda Zondag 15 maart Maandag 23 maart Zondag 1 maart
Kloosterkerk Thesinge; 1S.OO uur: Dorpshuis "De Leeuw" te Garmer- 11.00 uur in Thesinge
OSA-concert. "Doulce Mémoire": wolde; 20.00 uur: Voorjaarsver- ds. Diemer uit Bedum
madrigalen door Ensemble Roun- gadering van de Vereniging Dorps-

Elke zaterdag (behalve de eerste delay o.l.v. Ludy Vrijdag, m.m.v. belangen Garmerwolde. De zaal Zondag 8 maart
zaterdag van de maand) Eelco Kooiker (klavecimbel). En- is open vanaf 19.30 uur. Naast de 10.00 uur in Thesinge
Trefpunt, Thesinge: Dorpsborrel tree € 3,SO (CJP/6S. € 2,SO), reguliere onderwerpen zal Lieske dhr. Kruit uit Leek
van 16.00 tot 18.30 uur kinderen tot 12 jaar gratis. Mandema uit Garmerwolde ver-

slag doen van haar reis die zij Woensdag 11 maart
Elke eerste zondag van de Woensdag 18 maart samen haar dochter Jolijn in no- biddag voor gewas en arbeid
maand • Trefpunt Thesinge; 20.00 uur: vember 2008 heeft gemaakt naar 19.30 uur in Thesinge
13.00 - 17.00 uur: KAT, Open Dorpenbezoek gemeenteraad het dorp Tumani Tenda in Gam- dhr. Dijkstra uit Gasselternijveen-
atelierroute Ten Boer voor inwoners uit Garmerwolde bia. semond
Vrijdag 6 maart en Thesinge.
Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur: • Dorpshuis De Leeuw, Garmer- Donderdag 26 maart Zondag 15 maart
toneelavond voor 50• . "Old Egyp- walde; 19.45 uur: Gezamenlijke Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00 11 .00 uur in Garmerwolde
te" uit Woltersum brengt het blij- avond NBvP afd. Garmerwolde, uur: Koffiemorgen voor zowel ca- ds. vd. Mark uit Uithuizen
spel "De Kerkstroat is n keurege Ten Boer en Ten Post m.m.v. het mes als heren. Gezelligheid troef.
stroat". Entree € 5.- p.p. (ANBO) "Duo B dubbel 0" met liedjes en Zondag 22 maart

sketches. zaterdag 28 februari 10.00 uur in Thesinge
Zaterdag 7 maart Thesinge; vanaf 9.00 uur: opha- themadienst in de veertigdagen-
t Jopje Thesinge; geopend van Vrijdag 20 maart len oud papier. tijd verzorgd door de liturgiecom-
16.00-19.00 uur. Café Molenzicht Thesinge; aan- missie

vang 20.00 uur: Jaarvergadering Vrijdag 6 maart
Zaterdag 14 maart Dorpsbelangen Thesinge; aan- Garmerwolde: ophalen oud pa- Zondag 29 maart
• Bovenrijgerweg 16; 11.00 - sluitend "brainstormen" over het pier. 9.3Duur in Thesinge
16.00 uur: Open dag bij defamilie dorpsfeest in 2010. dhr. Bronsema, Uithuizen
Ritsema en hun melkrobot.
• Smeerpijploop over de route zaterdag 21 maart
van de gesaneerde smeerpijp tus- Café Molenzicht Thesinge; vanaf
sen Groningen en Delfzijl. 20.00 uur: Muzieksessie.
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