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B-boys winnen Jetix Mega Talent

zus Isabel zagen een jong talentje
die hoog nodig voor zijn leven
moest worden beschermd. En zo
kwam hij terecht bij de befaamde
en super aardige breakdaneer
Dikkie, die later ook nog naar de
Molenweg werd gehaald om Lu
cas en Tim op de deel van de
boerderij de kneepjes van het
breakdancevak bij te brengen.

B-boys duo Tim & Lucas
Lucas leerde bij Dikkie al snel
vriend Tim (uit Haren) kennen. Ze
schelen amper een maand en zijn
aan elkaar gewaagd met het dan-
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gaan. Op het dak van de limousi
ne hebben we later gedanst terwijl
hij reed ! De chauffeur was ook
een breakdaneer van vroeger,
vandaar:

Waarom eigenlijk Breakdance?
Hij was nog maar amper zeven
jaar of Lucas begon spontaan te
breakdaneen bij het zien van wat
TV-beelden. Dat wilde hij ook wel
eensproberen! Enhij maakte van
af de bank een salto (bijna morta
Ie) en breakte zowat zijn nek.
Ouders Deirdre en Thomas en

lemaal los en dat geeft een enor
me kicki"

Lucas doet met Tim een move op de McCormick

"Na de finale mochten we optre
den opeen gala over kind en TV.
Na afloop was er een VIP-party
waarbij vele bekende Nederlan
ders aanwezig waren! We werden
ermet een lange witteAmerikaan
se limousine naartoe gereden, net
een film. Helaas waren we na 20
meter al bij de rode loperwaar we
weer moesten uitstappen, om
daarna langs de cameraploegen
en journalisten van o.a. TMF en
het Jeugdjournaal naar binnen te

"Omdat we ver uit elkaar wonen
moesten we steeds ver reizen om
in Amsterdam (samen met juryle
den Marco en Ingrid) te kunnen
trainen. Wij vanuit Groningen. de
anderen uit Helmond en Roller
dam!" Direct na school weg, en
onderweg vaak een snelle hap. Bij
Lucas kun je nu goede tips krijgen
bij welk tankstation je de lekkerste
en gezondste broodjes kunt ha
len !

Nadat zij auditie hadden gedaan mochten 'b-boys' Lucas Meusel uit Thesinge en vriend Tim uil Haren met hun Breakdance-acts
meedoen aan de JETIX Mega Talent, onderdeel 'Mega Dans'. Daarna volgden nog vele weken van intensief trainen, voorselecties,
kwartfinales en halve finales, maar toen was het zover. Samen met nog drie jonge danstalenten stonden ze op 25 mei in het
Eftelingtheater op het podium en wonnen de finale! En dat allemaal voor het oog van de Tv-camera's!

Het leven van een jonge TV-ster
Wekenlang trainde de 11-jarige
Lucas samen met Tim voor hun
breakdance-act onder bezielen
de leiding van trainers Khalid en
Dikkie. Als duo 'Tim&Lucas' kwa
men ze daardoor al snel door de
audities van de JETIX Mega Ta
lent en kwamen samen totde fina
le. Vanaf toen gingen ze samen
verder met nog drie finalisten (Lu
ciano, Lindsey en Yalisa), en won
nen met z'n S-en glansrijk het on
derdeel Mega Dans'

Op de rode loper met (andere)
BN-ers
"De optredens werden op TV via
JETIX uitgezonden. We kregen
heel veel leuke reacties. We wor
den nu soms ook op straat her
kend. hartstikke tof! Het enige dat
niet leukwas, washet langewach
ten voor de optredens. Dat zie je
natuurlijk niet op TV, want dat was
wel heel erg saaaai ...!"

Echt zenuwachtig waren ze niet
voor hun optredens, want ze had
den al vaker voor groot publiek
gestaan. "De optredens zijn juist
super leukomtedoen, het publiek
gaat tijdens ons dansen vaak he-



Fietstocht Thesinge
Alweer bijna twee maanden geleden organiseerden de ereleden
van de Vereniging van Dorpsbelangen Thesinge de jaarlijkse
fietstocht. Omdat Roelie Dijkema en Roelf Jansen er weer hun
uiterste best op hadden gedaan om een aantrekkelijk rondje te
bedenken wilfen we u een korte omschrijving niet onthouden. Als
het weer eens een mooie zomeravond is dan is het een aanrader
om deze route te nemen.

Truus Tap

een kop koffie. In Middelbert re
den we via het kerkpad weer rich
ting Ruischerbrug om daarna via
de Stadweg weer in Thesinge te
belanden.
Bij Dora, waar we een afzakkertje
namen, werd duidelijk dat er in
ieder geval twee dames een vol
slagen eigen route hadden ge·
fietst. Nadat ze bij de roeibaan in
de fout waren gegaan hebben ze
een uniek ommetje gemaakt.
Ofhet ook zo'n 25 km. is geweest
konden ze niet vertel len maar ook
hun tocht was de moeite waard.

Niet alleen de JETIX Mega Talent
werd gewonnen. Ook won Lucas
samen met Tim in 2008 de talen
tenjacht de Noorderbatlle. Dat le
verde als hoofdprijs een videoclip
op: "Tim&Lucas, featuring US met
de titel "Ik kan niet stilstaan" (het
kan niet toepasselijker!), met rap
pers Iwan (Maddy Madpack) en
Jeroen (Spikey), te zien op U-tube.
De gastrollen waren voor de opa
van Lucas en de oma van Tim.
Helaas was de beeldkwaliteit net
niet voldoende voor TMF anders
was Thesinge helemaal platgelo
pen door de hiphoppende tans l
Verder stonden ze dit jaar nog in
de Oosterpoort en op het hoofd
pod ium bij het New Atlraction fes
tival in Kardinge (was zelfs inThe
singe te horen!).
En de toekomst? Misschien naar
de dansacademie, zelfs Amster
dam schijnt interesse te hebben...
Maar eerst gaan de jongens nog
in training om nóg beter te wor
den. En, oh ja, ze moeten straks
ook nog naar de middelbare
school. Even stilzitten of stilstaan
zal er komende tijd wel niet van
komen!
ErnstLafvers

maaier en trekker. Ik blijf aan de
picknicktafel achter met mama's
Deirdre en Eline om de rest van
het verhaal van de jonge talentjes
aan te horen.

Op 5 juni fietsten wij met slechts
18 deelnemers vanuit café Mo
lenzicht via het boer Goenzepad
naar Ruischerbrug.
Halverwege richting Harkstede
sloegen we linksaf het land inwaar
al flink voorbereidend werk verzet
wordt voor de nieuwe wijk Meer
stad. Aan het einde van dit pad
linksaf en om de roeibaan heen
voerde de route langs de kijktuin
"de Drie Wilgen".
Over de Bieleveldslaan ging het
richting Harkstede langs de cam
ping bij het Grunostrand en zetten
we koers naar Engeibert. In Har
ry's café zaten Roelie en Roelf als
controlepost en genoten we van

Even stilstaan of stilzitten
Dat blijkt lastig!Naeen paar minu
ten zijn onze jonge 'b-boys' al
weer weggerend en doen acroba
tische 'moves' op trampoline, gras-

swipe, freezes, six step.... break
dance is dus een héééle uitge
breide dansvorm met vele ele
menten. van hoog naar laag, van
snelle draaiingen naar stilstaande
bewegingen.... Bij een breakdan
ce wedstrijd (battle) 'strijden' de
b-boys' om de beurt om de mooi
ste en beste bewegingen die door
een jury worden beoordeeld.

Lucas met Tim in the air.

sen. Tim, die ook voor het inter
view naar Thesinge is gekomen,
vertelt hoe hij eerst opvoetbal zat,
maar op het voetbalveld vooral
opviel door zijn salto's en stunts.
Op de dansvloer vullen ze elkaar
als duo perfect aan! Lucas en Tim
zijn in 2007 bij Dansschool Frees
tyle (aan het Damsterdiep) be
gonnen. Sinds die tijd worden zij
getraind door Khalid, een kei in
hiphop en streetdance. Khalid
heeft ook alle choreografieën voor
JETIXgemaakt en heeft hen tot in
de finale begeleid (discipline!!!).
Zij hebben dus veel aan hem te
danken! AI 3 jaar trainen ze mini
maal drie keer per week en treden
ze op onder de naam 'Tim&Lucas'.
Trouwens. ook een enorme op
gaaf voor de ouders die hun zo
nen overal heen moeten bren
gen! "In de lessen zijn we niet al
leen bezig met Breakdance, maar
ook met Streetdance en Ballet.
Ballet is super belangrijk als je een
goede b-boy wilt worden. Het is
goed voor de ontwikkeling van de
spieren en evenwicht, endat heb je
nodig als jebij het dansen lang op
je hand(en) wilt kunnen staan !!"
Met de professionele aanpak zijn
ze inmiddels 'supergoed' gewor
den, watblijkt uit de resultaten van
de optredens als JETIX Mega Ta
lent!

Wat houdt breakdance eigenlijk in?
Breakdance is eigenlijk acroba
tiek en dansen tegelijk. Een inten
sieve dansvorm waarvoor jesterk,
snel en lenig moet zijn en een
goed ritmegevoel moet hebben.
Allerlei termen vliegen me tijdens
het bezoek aan Tim&Lucas om de
oren als ze het over allerlei 'break
dance-moves' hebben; zoals de
powermoves salto, windmill en
headspinn, de backspin, alrflalr,
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"Ik zou het zo weer doen..."
U heeft het ongetwijfeld ergens gehoord, gezien of gelezen: op
zaterdagmorgen 20 juni belandde een vrachtauto - rijdend vanuit
de richting Ten Boer - in de sloot achter het huis van de familie
Guikema aan de Oude Rijksweg in Garmerwolde. De 22·jarige
Freddie was er als eerste bij.

De werkgroep 'Thesinge poepvrij,
iedereen blij'

Daphne Wiegertjes,
Carla Winkelman.

Elisabeth Tolenaar,
HattaSmit en Susan deSmidt

gedurfd voorstel. Een voorstel dat
uniek is in Nederland. Het voor
stel houdt in dat de hondenbezit
ters van Thesinge een waarde
ringssubsidie krijgen ter hoogte
van de hondenbelasting en als
tegenprestatie het dorp poepvrij
houden.

Het woord is nu aan alle honden
bezitters van Thesinge. Zij heb
ben een brief gekregen van de
werkgroep en van de gemeente
met een uitnodiging om op maan
dag 17 augustus naar het Tref
punt te komen. De burgemeester
zal het voorstel dan toelichten.
Het plan gaat alleen door als mi
nimaal 50% van de hondenbezit
ters ermee akkoord gaat. Alsmeer
dan voornoemde 50% akkoord
gaat, zal dinsdag 18 augustus de
officiële start zijn.

Hillie Ramaker·Tepper

worden. Je doet het gewoon. Als
het weer gebeurt, zou ik het zo
weer doen ...-

Reddingsactie (Foto: Tonnie Guikema)

De gemeenteraad vond het een
goed initiatief en heeft het college
gevraagd om te kijken hoe we dit
plan kunnen laten werken . De
gemeente Ten Boer heeft het plan
voorgelegd aan de Vereniging
voor Nederlands Gemeenten. Ook
daar vond menhet eengoed plan.
Helaas bleek echter dat het wette
lijk niet mogelijk is om één dorp
geen belasting te laten betalen.
De werkgroep heeft de gemeente
uitgedaagd omhet daar nietbij te
laten zittenen omlef tetonendoor
het eens helemaal anders te doen.
De gemeente heeft de uitdaging
aangenomen en komt nu met een

Hondenbezillers zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen van
de hondenpoep. Steeds meer van hen geven hier gelukkig blijk
van. Toch ligt er nog steeds veel hondenpoep in hetdorp. Daphne
Wiegertjes kwam met het volgende idee: in ruil voor ontheffing
van de hondenbelasting beloven de hondenbezillers de poep
van hun honden zelf op te ruimen. Zou de gemeente erop durven
te vertrouwen dat de hondenbezitters hun belofte waarmaken?
En zouden de hondenbezillers hun verantwoordelijkheid ne
men?

In november 2008 heeft Daphne,
samen met een aantal (ex-)hon
denbezitters het burgerinitiatief
'Thesinge poepvrij, iedereen
blij' ingediend bij de qerneente
raad. Het burgerinitiatief houdt in
dat de hondenbezitters uit Thes
inge geen hondenbelasting meer
betalen en als tegenprestatie het
dorp poepvrij houden. Veel hon
denbezitters uit Thesinge hebben
dit initiatief destijds ondertekend.

En Freddie? Die blijft er nuchter
onder. Tijdens zijn reddingsactie
heeft hij geen moment stil gestaan
bij de mogelijke gevolgen. 'Dieman
zat in de auto en moest geholpen

Thesinge poepvrij, iedereen blij?
De naweeën...
Ten tijde vandit schrijven staan de
pilonnen nog op de weg enook de
rommel ligt nog in de berm. Een
zuigauto van de milieudienst heeft
het bovenste wat in de sloot dreef
opgezogen. "Dikke zwarte troep;
motorolie? Een beetje stroopach
tig spul; van.de week dreef er nog
wat in:
De plantjes van de familie Guike
ma hebben het loodjegelegd en of
de boom bij Jos Mocking het redt,
is nog afwachten. Hopelijk is het
met de chauffeur goed afgelopen:
de familie Guikema heeft - on
danks het mailen van een aantal
foto's - (neg) niets vanhet bedrijf of
de chauffeur gehoord...

ten in eerste instantie aan een
aardbeving. Vader Tonnie: "Het
waseenklap!Het helehuisschud
de! De hele buurt is wakker ge
worden. Die chauffeur heeft geluk
gehad: als hij 4. 5 meterwasdoor
gegleden. hadden wij hem achter
op het terrein gehad en was ie
helemaal gekanteld...
Het was een koeltrailer, voor het
vervoer van zuivelproducten. Die
koelmotor gaf zoveel rook; een
verbrande olie lucht.
Misschien is de chauffeur wel ge
schrokken van de vluchtheuvel;
schoot het fietspad op, gaf een ruk
aan het stuur, en reed rakelings
langs de boom... Omde haverklap
zat er een auto op die vluchtheu
vel; 't is wel beter geworden toen
die verlichting er gekomen is:

Een aardbeving?
Ook de ouders lagen tijdens het
gebeuren tetrillen in bed en dach-

"Het was tegen kwart voor zeven.
Ik lag te trillen in bed; er was een
hoop kabaal. Toen ik uit het raam
keek. zag ik een hoop rook; dat
was waarschijnlijk van de banden.
Bij het keukenraam zag ik opeens
dat er een vrachtauto in de sloot
lag. Ik ben naar buiten gerend en
keek door de raampjes. Ik zag
eerst niks... Toenbleek dat ernog
eentje in zat: hij bewoog heen en
weer. Ik vroeg aan die man: Alles
goed?"
(Moeder Janet heeft meteen 112
gebeld en kon inmiddels meede
len dat de man aanspreekbaar
was.)
"Ik ben omgelopen en bovenop
detruck geklommenenvroeg nog
maals: Alles goed? 'Ja, ik zoek
mijn telefoon...'
Die deur was loodzwaar... Ik heb
dedeur opengehouden en toen is
die man eruit geklommen. Hij zag
lijkbleek; misschien was ie wel in
shock. Hij heeft verder geenwoord
gezegd.
Toen kwam de ambulance er aan
en zat mijn werk erop:
Ook de traumaheli. politie en
brandweer waren snel ter plaat
se. Veel mensen stonden bij hen
op het erf tekijkenen tefotografe
ren (daar stonden ze de hulpver
leners niet in de weg) en het ver
keer werd nog een hele tijd omge
leid.
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Een dijkpark langs het Eemskanaal?
Ongetwijfeld heeft u in de afgelopen paar weken al eens de term 'dijkpark' gelezen of gehoord. En dan meestal met de toevoeging:
'langs het Eemskanaal in Garmerwolde '. Het onderwerp is immers onlangs ook in het Dagblad van het Noorden en op RTV-Noord aan
de orde geweest.

Over eenpaar jaar ligterop deze dijkeen riant fietspad. Met hier en daar op een verbreding van dedijkkruin,
een bankje. Even rusten en genieten van het wijdse uitzicht, terwijl u een fietstochqe maakt van Groningen
naar Woftersum ? Althans: dat zijn de plannen. (Foto: Henk Vliem)

GEO naar 3e klasse
Op 16 mei speelde het l ' van GEO een play-off wedstrijd tegen Klazinaveen om uit te maken wie
volgend seizoen 3' klasse mag spelen. GEO verloor met 1-0, maar omdat een vorige wedstrijd met
2-0 was gewonnen, promoveert GEO naar de 3' klasse. Het is voor het eerst in het 61-jarig bestaan
van GEO.

Karel Drabe

klasse, en ongeveer 28% in de 3'
klasse.
Inde 4' en 5' klasse spelenonge
veer de helft van amateurs, in de
3' Um l ' de ander helft. Kortom,
de derde klasse hoort zeg maar
tot de voorste helft van het ama
teur peloton.
Het was de bedoeling dat over
deze bloedstollende wedstrijd een
pakkend verslag geschreven zou
worden. Helaas kwam toen Ebel
Vaatstra zeer onverwacht teover
lijden, en toen was bij iedereen de
lol er van af.

Henk Vliem

Opmerking: zodra er meer duide
lijkheid is over onder andere de
financiering gaat Dorpsbelangen
een lnlormafte-avond organise
ren. naar verwachting zal dat op
z'n vroegst eind oktober zijn.

niet gedegradeerd worden. De 7'
en 6' klasse komen niet in heel
Nederland voor. In de het meeste
streken van Nederland is de 5'
klasse de laagste, en degradatie
naar 6' klasse kan daar niet.
Op een website werd gesproken
over de "kelders van het KNVB
voetbal".Vergeten we depaarstre
ken met 6' en 7' klasse, dankwam
ik na wat turven er opdat (in heel
Nederland) in de 5' klasse 132
teams spelen, in de 4' klasse 312
teams, in de 3' ongeveer 240
teams, in de 2' 120 en in de l '
klasse 60 teams. Dus ongeveer
36% van de amateurs speelt 4'

dan startend rondom de RWZI.
Onder een dijkpark moet u in dit
verband verstaan: een zeer vrien
delijke fiets- en wandelroute over
en naast de Eemskanaaldijk, waar
bijde dijkkruinhier en daarook nog
verbreed is zodat er prachtige rust
en uitzichtpunten ontstaan.

Omdat ik niet echt benul heb van
voetbal is derhalve ruimte voor
vragen als "wat stelt dit nuprecies
voor" en zo. Welnu, het betaald
voetbal speelt in de eredivisie en
eerste divisie. Iemand behoedde
mij voor de blunder om eerste
divisie te verslijten voor eerste
klasse.
Het amateur voetbal speelt l ' Um
7' klasse. Bij de amateur is boven
de l ' Um 7' klasse de Hoofdklas
se, en in 2009 ook nog zoiets als
de Topklasse, dit in verband met
promotie van amateurvoetbal
team naar betaald voetbal. De 7'
klasse is de laagste en hier kan

tedoen met deze route, en omop
zeer korte termijn de nodige be
sluiten hierover te nemen.
Als de gemeenten en de water
schappen positief beslissen zou
de uitvoering vanaf 2010 kunnen
starten. Te beginnen met het dijk
park langs het Eemskanaal en

Hoe past dit nu inhet Dorpsomge·
vingsplan van Garmerwolde,
vraagt u zich misschien af? En
waarom heb ik in de voorjaarsver
gadering van Dorpsbelangen daar
niets over gehoord?
Wel... dat zit zo: als dorp maken
we al jarenlang plannen over een
optimale inrichting van het hele
gebied tussen het Damsterdiep
en het Eemskanaal. Met name de
driehoek vanaf de Bronssluis tot
net achter de RWZI. Twee jaar
geleden is er bijvoorbeeld een
haalbaarheidsstudie uitgevoerd
voor een mini·camping en haven
tje. Conclusie: zonder grote sub
sidies niet haalbaar. En vorig jaar
was er het POP-Pilot-project met
onder andere de optie voor een
(kleinschalig) bedrijventerrein.
Ongetwijfeld herinnert u zich dit
nog. In de G&Theeft uerdestijds
ook over kunnen lezen.
Ook de Provincie en gemeenten
maken studies en plannen. Zo is,
alweer een jaar of vijfgeleden, de
'Damsterdiepvisie' gepresenteerd.
Verder is er natuurlijk het Provin
ciale Ontwikkelingsplan (POP-3) .
En zeer recent is door de Provin
cie de nota 'Stadsrand Groninger
Ommelanden' opgesteld. En, niet
te vergeten, er loopt een uitbrei
dingsplan voor de RWZI en een
tracé-studie voor de N360. Kort
om, als er zoveel belanghebben
den zijn dan moeten er vroeg of
laat wel knopen doorgehakt wor
den. En dat blijkt nu het geval. De
Provincie heeft door ingenieurs
bureau Areadis een haalbaar
heidsstudie laten uitvoeren om te
bepalen in hoeverre de gewenste
herinrich ting van het gebied
(mede)gefinancierd kan worden
door zogenaamde 'secundaire
grondstromen' te gebruiken. Een
secundaire grondstroom is blj
voorbeeldde grond die over is als
men een meer aanlegt. Die over
tollige grond moetmen kwijt en bij
gebruik elders krijgt men geld toe.
Hetzelfde geldt voor baggerslib
(bij Winsumbouwt men met scho
ne baggerslib een terp). Uit de
studie van Areadis blijkt dat die
(gefaseerde) aanpak veel belo
vend is. De Provincie heeft daar
om eind mei aan de gemeenten
Ten Boer en Groningen en aande
waterschappen Noorderzij lvest en
Hunze &Aa's gevraagd om mee
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Bart is gefinished In memoriam Ebel Vaatstra
Bart Boosman uil Garmerwolde is op 17 juni om 's ochtends om
4 minuten over half negen gefinished in de OSTAR. Als derde in
zijn klasse. De OSTAR is dewereldberoemde solo-zeilrace over de
Atlantische Oceaan: van Plymouth in Engeland naar NewPort,
Rhode Island in de VS. Bart had er toen ruim eenentwintig dagen
zeilen opzitten.

Toen we die zondagavond Thesinge binnenreden was het
stil, zoals altijd op zondagavond. Maar deze stilte voelde
anders aan. Zo'n vreemde stilte. Het was een doodse stille.
Geen fluitende vogels, geen muziek, alleen de klok sloeg
zijn uren.

toch gain viefteg". "Nou, nou
Ebel niet zo negatief". Lang
waren de gesprekken nooit.
Ebel had het altijd druk. Dan
had die hem nodig en even
later die. Vol trots - en terecht
- vertelde hij over zijn Saskia,
de kinderen (Tjeert. Susan en
Roos) en zijn bedrijf met al die
medewerkers die er in al die
jaren kwamen werken.

Jakob v.a. Woude

En toen kwam die dag. Nog
net geen 50 geworden brach
ten we hem naar zijn laatste
rustplaats. Weer was er die
stilte, maar weer anders. In
een lange stoet liepenwe zwij
gend richting begraafplaats.
De klok luidde, de paarden in
de wei renden heen en weer
en de schapen keken ver
baasd naar zo'n lange stoet
van mensen. We bewezen
allen op onze manier de laat
ste eer, met meer dan dui
zend mensen. aan deze mar
kante man en deze persoon
lijkheid uit ons dorp.

De tijd heelt alle wonden zegt
men. Maar het verlies van Ebel
Vaatstra is een enorm grote
wond. Allereerst voor z'n
vrouw, kinderen en verdere
familie, maar ook voor ons als
dorpsgenoot. Het zal nog lang
duren voordat deze wond ge
heeld is.

De volgende dag hoorden we
van het overlijden van Ebel.
Wat? Dat is toch zeker niet
waar, dat bestaat toch niet,
waren de reacties in het dorp.
En toch was het zo. Ebel
Vaatstra was op die zondag
avond in zijn eigen thuis te
midden van zijn geliefden ge
storven .

Ebel die (bijna) iedereen ken
de, een lief en gezien iemand.
daar kon het dorp toch niet
zonder? Geboren in Zuidwol
de, woonde hij al vele jaren in
Taisn. Hij had er zijn hart aan
verpand. Je kwam hemoveral
tegen. Bij het Oranjecomité,
in de kroeg, in de kerk, vv
GEO en bij de FC. En altijd
vriendelijk en vrolijk, langs 's
Heren wegen gaande,
Ebel een mens onder en met
de mensen. Maar ook een
mens die een serieuze kant
had, die soms kon discusslë
ren met jeover kerk en geloof.
Diewist waar hij het over had.
Onder het genot van een glas
kwamen we er meestal wel
uit. Even later ging het weer
over zijn Zuidwolde. Daar had
hij nog steeds een speciale
band mee. Endan ouwe hoer
den we door. Totdat hij weer
serieus werd. "Ik mot aldeur
housten". "Den mos noar dok
ter gaon". "Ach nee. het is
vanzulf kommen, dus het gait
vanzulf weer over. En ik word

Bedankt!

Henk Vliem

in een zware onweersbui terecht
en even later: blikseminslag in de
mast. Zoals hijzelf zegt: "een felle
flits, een knal en de helekajuit vol
met rook en de stank van ver
brand plastic en rubber". Alles wat
met elektronica en elektra te ma
ken had in één keer kapot. Lap
top, navigatie·instrumenten, stuur
automaat. dynamo, verlichting,
antennes, radio etc: alles weg.
Gelukkig was de boot niet lek ge
slagen, wat vrijvaak wel het geval
isbij een blikseminslag. Terug dus
naar de haven waar hij net van
daan kwam. Na een week van
elektronica-inkopen, van bijna dag
en nacht doorwerken , en een bult
geld armer, had Bart de meest
essentiële apparatuur weer geïn
stalleerd en werkend. En kon de
reis dus vervolgd worden.
Op dit moment zeilt Bart langs de
Canadese kusten (en over een
walvis, lees ik net) en over een
paar weken gaat hij danweerrich
ting Europa. Ook dan weer een
solo-zeiltocht. Petje af, vind ik.
Opmerking: Bart is van plan om
komende herfst in Dorpshuis de
Leeuw een lezing over deze race
te houden, compleet met filmpjes
en loto's.

Op zijn web-site (Franschman.nl)
kun je zijn belevenissen vrijwel
'live' meemaken. Het is onqelole
lijk wat de techniek tegenwoordig
allemaal kan real iseren. Zo was te
lezen dat Bart, vrijwel direct na de
start. het luikopde voorplecht van
zijn boot verspeelde. Eén grote
golf en weg was ie. En natuurlijk
meteen plenzen water naar bin
nen. Na uren ploeteren heeft hij
het gat kunnen dichten met een
vloerschot en veellijmkit. Endaar
na maar zien dat de spullenboel
weer droog werd. Verder waren
er stormen en windstiltes en, ge
lukkig heel in de verte, ijsbergen.
Uiteindelijk, na alle ontberingen,
kwam dan de finish in zicht. maar
wel tergend langzaam. Want juist
toen viel dewind weer weg en ook
de stroming zat erg tegen. Maar
deovelWinning was een feit: Bart
had het gehaald.
Na een feestelijk onthaal dat zo te
lezen. een paar dagen duurde en
waaraan ook Barts vrouw Jurrien
en haar dochter Minke, deelna
men zijn ze gedrieën naar Ne
wYork gevaren. Even een weekje
New Vork bekijken en dan weer
de zee op. Net nadat Bart af
scheid van Jurrien en Minke had
genomen om zijn tocht te vervol
gen sloeg het noodlot toe.Hijkwam

Bedankt lieve mensen voor alle hulp gevraagd of spontaan aangebo
den bij de herdenkingsdienst van Ebel. Het was hartverwarmend te
ervaren dat ook jullie zeer betrokken waren, zowel bij de opbouw van
de tent, de inrichting, bediening en alles weer opruimen. Alle hulp was
welkom, want onze grootste zorg was, hoe krijgen we de tent in een
zeer kort tijdsbestek omgebouwd, dankzij jullie hulp is dat perfect
verlopen. Ook demensen die tijdens de samenkomst na debegrafenis
de bediening op zich hebben genomen, alle waardering daarvoor. Wij
zullen Ebel als dorpsgenoot gaan missen, dit was het laatste wat wij
voor hem konden doen. Nogmaals onze dank en waardering namens

De boot van Bart, een paar dagen voor de start in de haven van Stiekema Catering en beheerders Trefpunt.
Plymouth. Bart heeft 'De Franschman', zo heet de boot, helemaal zelf
ontworpen en eigenhandig gebouwd (Forog: Bart Boosman) Janen Henny Mollema
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Drogisterij de Vries is gestopt
In de aprilkrant stond het familiebedrijf van drogist de Vries van
het winkelcentrum Lewenborg in het zonnetje. Het 71-jarig be
staan van de drogisterij werd gevierd in november jongstleden.
Fred de Vries volgde zijn vader op die al op twee locaties in de
stad een drogisterij had. Nu zou hetdebeurt zijn aan zijn zoon, die
ook alle papieren heeft, om de zaak over te nemen.

DeVries isbijna65 jaar en zit vanaf
1967 zellstandig in het vak. De
zaak in Lewenborg runt hij samen
met zijn vrouw ruim 31 jaar in het
winkelcentrum. Sinds die begintijd
is hijookal adverteerder indeG&T
(35' jaargang!). In de plannen van
de projectontwikkelaar voor het
vernieuwde winkelcentrum is de
mogelijkheid om te bestaan voor
dit gespecialiseerd bedrijf onvol
doende. Er bleek minder ruimte
danbeloofdbeschikbaartezijnvoor
de zaak en bovendien komt er een
vestiging van een concurrerende
winkel van een grote keten. Na een
periode van twee jaar procederen
isde beslissing gevallen. "Westop
pen per1Bjuli enna alledrukte van
de opheffingsuitverkoop gaan we
de toekomst voor de zoon onder
zoeken."

Familiebedrij f
"Mijn vrouw was schoonheidspe
cialiste en heeft altijd minstens 3
dagen in de zaak gewerkt Ook de
kinderen hebben zodra het kon
meegeholpen. Een dochter werkt
er ook nu nog 2 dagen per week
en de andere dochter is verpleeg
kundige en springt op hoogtijda
gen wel bij . Onze zoon heeft alle
benodigde diploma's behaald en
voelt ook veel voor het vak. We
hadden gehoopt de honderd te
halen met ons famil iebedrijf. We
hebben met heel veel plezier ge
werkt in dit vak. Vooral het geven
van persoonlijk advies op het ge
bied van homeopathische midde
len en geneesmiddelen is werk
wat ons voldoening gaf. We heb
ben er ook steeds in geïnvesteerd
door bijscholingen te volgen. De

Familie De Vries (Foto: Myla Uitham)

laatste weken zijn voor ons heel
zwaar. Vooral van oudere klanten
komen emotionele reacties op de
sluiting van de zaak. Men komt
speciaal om afscheid van ons te
nemen. Een mevrouw uit het ver
zorgingshuis die met een elektri
sche rolstoel rijdt wilde ons beslist
nog de hand schudden. We krij
gen kaarten en bloemen en veel
klanten komen speciaal om ons
bedanken voor de bewezen dien
sten. Ik denk ook dat men vooral
de persoonlijke benadering gaat
missen."

Namens de G&T bedank ik de
familie de Vries voor de jarenlan
ge steun aan onze dorpskrant.
Het komend jaar mogen we zelfs
nog even op hen rekenen . De
termijn loopt pas af in april 2010.
Hopelijk kunnen we tegen de tijd
vermelden dat het bedrijf op een
andere locatie een doorstart
maakt.

Truus Top

Perre de la Casa Negra
Op bezoek bij Djima (1 jaar), Ramses (4 jaar) en Ishtar (3mnd) plus
Ellen Beihuizen en haar steun en toeverlaat. Ellen heeft een
Groenendaeler kennel aan de Oude Rijksweg te Garmerwolde,
waar ze sinds 2007 wonen. Groenendaelers vallen onder de
Belgische herders; deze heeft vier stromen, waarvan een dus de
Groenendaeler. Een pikzwarte, rustige, en niet op de voorgrond
tredende hond; van huis uit sociaal voor mens en dier.

Hartelijk dank voor de thee en de
tijd en veel succes gewenst.

Groeljes, Sieb-Klaas fwema

aanwinst voor de Nederlandse
bloedlijn (vers bloed). Er qua werk
lijn vanuit gaande dat zij eengemid
deldeleeftijdvan10tot 12jaar haalt.

ten halen voor de onderdelen speu
ren, appèl en manwerk (in volgor
de van belangrijkheid). Het is na
tuurlijk de sport om zo hoog moge
lijk te komen en naar steeds meer
wedstrijdentegaan, eventueel over
de grens. En dan niet alleen Fries
land, maar b.v. Duitsland.
Ishtar komt uit Zweden en is een

Ellen met Djima (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

nen of het ook past; zo niet, dan
gaat het niet door. Maar ook bij
latere problemen - al is ie inmiddels
3 of 4 jaar of nog ouder - zal de
fokker altijd zijn best doen voor
herplaatsing dan wel terugname.
Dit laatste is ook met Ramses ge
beurd.
Ze houden zich aan de ip.o.: vrij
vertaald; internationale proeven en
werkhonden africhting. Dit houdt
in: proberen een gezond en zeer
moedig dier te fokken. Er niet zo
zeer een politiehond van te maken,
maar vooral speurhondenommen
sen - en eventueel dieren of spul
len . op te sporen in gebouwen; of
diede weg kwijt zijn in het bos.
Er zit veel tijd in de opleiding van
het geheel; het is haast net als bij
de paardendressuur: hoe meer
punten hoe beter, of andere klas
se. Op bijvoorbeeldde i.p.o, "sport
honden" kun je maximaal 300 pun-

De kennelnaam en webpagina
www.perrodelacasanegra.nl be
tekent: huis van de zwarte ras
hond. Ellen is van plan omin 201 0
een nestjebij Djimatenemen,want
om een kennelnaam te behouden
moet je ongeveer om de vier jaar
een nestje hebben. Niet iedereen
krijgt de jonge hondjes zo maar
mee. Een goede fokker gaat een
toekomstige eigenaar eerst scree-
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sanitair en verwarming

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

-#-...........B......U.....RINGA
MAANDA G GESLOTEN

DI NSDAG f lM VRIJDAG: 08,45 · 17.45 UUR
ZATEROAG: 08 .JO · 15.00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer
Dames 11 Herenkapper

zonder afspraakI

SINDS 1932

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050)4042921/ 5418462

Fax(OSO) 4042922
Goedengezondvan d, boerengrond

Directe boerderijverkoop
• groenten & f ruit
• aardappelen I/;;::.
• scharreleieren ~
• vlees
• boerenzui vel
• salades & rau wkost

• brood

divers in groenten & fruit

AGRl SHOP

terk in senioren fauteuils

1_ ---"
WONINGINRICHTING

Bijons een grote keus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils metopstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

050 - 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

kjvva

riool inventarisatie
complete aan/eg
service'tm onderhoud

Telefoon :
Fax
Email

Rioo/service
VAATSTRA B. ti.

VISHANDEL
.,~it:,.

Smit

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

Verbindingsweg 19
9781 DA Bedum
T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra.nl

LEVERANCIERCiROOTKEUKEN EN HORECA

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKE NS & VLOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL

I/IJDA_II ...
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Zomerfeest De Til!!

Reünie CBS de Til
De reünie ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van deschool
in Thesinge word t, zoals al eerder aangekondigd, gehouden op 5
september. De organisatie heeh het draaiboek rond en het wach·
ten is op de toestroom van aanmeldingen. Half juli loopt het nog
niet storm maar zoals meestal bij dit soort evenementen neemt
men vlak tevoren het besluit om te gaan.

In 1984. toen de school het eeuwJeest vierde. waren er ruim 300
bezoekers. De organisatie wacht met spanning af tot zo rond half
augustus. Zij gaan uit van 200 deelnemers aan het feestprogramma.
Liefst aanmelden voor 5 augustus staat in de aankondiging. Voor
verdere informatie kunt u kijken op de website (www.cbsdetil.nl) of
contact opnemen met Willie Havinga (050-3022102)

Nogmaals het programma in grote lijnen:

Truus Top

4 september Feest voor de huidige leerlingen van de Til.
De organisatie hiervan is inhandenvande ouders en de
leerkrachten.

6 september Afsluitende bijeenkomst in de tent bij het Trefpunt.
De organisatie hiervan is in handen van
Irene Plaatsman en Mieke van 't Hoog.

ontvangst in het Trefpunt
opening van de reünie
rondwandeling door het dorp en
bezoek aan de gebouwen die
open zijn zoals school. smederij.
molen.
warme maaltijd in het Trefpunt
avondprogramma met medewer
king van de Ten Boerster band
E· Square. Dit avondprogramma
is ook bedoeld voor de dorpsbe
woners.

18.30 uur
19.30 uur

5 september Reünie
13.00 uur
14.00 uur
15.30-18.30 uur

Stoomfluitje
• Vermist:
Wie heeft Jordy (7 jaar) zijn geleskelter meegenomen? Hij stond bij opa
Willem achter café Jägermeister. Maak Jordy blij en breng de skelter
terug of bel 050 . 5416062 voor informatie

Jamie van Zanten

Op het zomerfeest van CBS De Til wordt ergedanst door jong en oud
(Foto:Myla Uitham)

Het zomer feest was best leuk het thema was dansen.
Groept /213 gingen eerst dansen het was een Italiaanse dans.
Daarna kwam groep 5/6 deden een Spaanse dans.
Daarna kwam weer groep 1/213 deden een Chinese dans.
Daarna kwam groep 4 deed een Brazilië dans.
Daarna kwam groep7/8 deden een cobydans.
Toen het dansen afgelopen was mocht je een hamburger halen of een
frikadel je mocht ook grabbelen op fruitspiesje eten of popcorn eten.
Het feest was heel leuk!

- - - . -- - - .. ---..... - -- .. - -- -.' . --..... - - - . - . -- - - . - -- . .

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenmakerij
1 ?" , <"1 .S eute service

Midä'eljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

LANDBOUW·
MECHANI5ATIEBEDRIJF

~udman

Thesinge
' Verkoop, verhuur en
reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10
050 . 3021321

I I '

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ

UITGEVERIJ

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

ons werk!Uw uitstraling:
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl.
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Een lekker bakkie voor de peace!
Wat hebben twee waspoedermerken, het paradijselijke eiland
Jamaica en echte DE-koffie met elkaar gemeen? We zagen het 1
juli in het Trefpunt waar groep 7 en 8 de sterren van de hemel
speelden in hun eindmusical HiBye!

Op het prachtige reggae-eiland
Jamaica is Annie Stroop met haar
man Theo en kinderen Sven en
Angelique op vakantie. Ze heeft
met een slagzinwedstrijd een ge
heel verzorgde all-lncluslve va
kantie ('je knipt met je vingers en
ze gieten het zó bij je naar bin
nen') gewonnen. De slagzin die
Annie bedacht was, uiteraard, voor
een waspoedermerk genaamd
Sunny Bright. "Zelfs de gemeen
ste vlek is er bang voor!"
De directeur van Sun ny Bright
Frits van Dam heeft de internatio
nale pers en een groot aantal be
roemdheden uitgenodigd om de
nieuwe slogan te presenteren. Op
Jamaica wordt tevens de nieuwe
reclamespot voor het wasmiddel
opgenomen. Wat Frits echt niet
weet is dat zijn ex-echtgenote
Madeleine du Gourlan ook naar

Jamaicaisgekomen om alleseens
flink in de soep te laten lopen.
Madeleine is haar eigen waspoe
dermerk Sjaff begonnen sinds zij
haar man vaarwel heeft gezegd.
Volgens haar was Frits namel ijk
altijd op zakenreis met die lelIe
belle van een Annabelle (zijn as
sistente).
Allereerst laat Madeleine de op
names voor de reclamespot sa
boteren door de bekende soapac
teur Bas van Driel. Daarna komt
Annie niet tevoorschijn tijdens de
Beach Party, waar de nieuwe slo
gan gepresenteerd zou worden.
Annie's man Theo komt schreeu
wend opgerend met een vreemd
ontvoeringsbriefje. Frits merkt dat
Madeleine hierachter zit en twee
detectives moeten Annie vinden.
Annie moet ondertussen in op
dracht van Madeleine een slagzin

Musical De Til. (Foto: Henk Tammens)

bedenken voor Sjaff. "Met Sjaff
kom je van je vieze vlekken af!"
Als voor hetoog van internationa
le pers tijdens de Sjaff-happening
wordt aangetoond dat Sjaff veel
schoner was dan Sunny Bright
komt Frits van Dam briesend op
rennen. Dan staan de twee ex
echtgenoten weer tegenover el
kaar, en ook Annabelle moet het
ontgelden. Dan blijkt een oer-Ne
derlands bakkie troost dé oplos
sing voor het conflict; dé DE-koffie
van Annie.

Groep 7 en 8 hadden zichtbaar
veel plezierin het spelen, Hetwas
eeningewikkelde musical met veel
Engelse teksten. Verschillende
leerlingen hadden dubbelrollen ,
want het ook niet gemakkelijk
maakte. Ze speelden en zongen
heel goed, waardoor je je zelf ook
even op het zonnige Jamaica
waande. Kortom, petje af!

Annemiek Havinga
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Terug in de tijd
en toch zijn we naarDulyKomen luisteren
Zo druk is het volgens ondergetekende nog nooit geweest op
deze (zonovergoten) zondag in Taisn. Gingen al deze mensen ter
kerke? Ja en nee! Eerst werden we verwelkomd in huiskamercafé
t jopje met koffie en kouk, olie wieven. Velen waren gekomen uit
devervlogen jarendatde OSA bestond. En toen begon dedag met
het kopen van een passe-parteut voor 10 euro (geen geld),
inclusief 3 consumptiebonnen.

T en B o er

WigbaldstrBat 6 - Ten Baar

• Tobias Böhm uit Thesinge
van 31 juli Vm 13 augustus
samen met tien andere kun
stenaars exposeert in de Der
Aa-kerk in Groningen? (teke
ningen, foto's en schilderijen)

• iedereen die in het bezit is
van een old-timer van harte
wordt uitgenodigd om mee te
doen aan de old-timer mani
festatie in Garmerwolde op
zondag 6 september?

• de nominatie van Jan Mol
lema voor Ned. Vrijwilliger van
het jaar 2009 niet gelukt is?

• de landelijke collecte voor
de Maag Lever Darm Stich
ting van 8 Vm 13 juni jl. in
Garmerwolde € 255,39 heeft
opgebracht?

• Jan wel een horloge en
een oorkonde rijker gewor
den is?

Jakob V.d. Woude

• u hierover meer informatie
kunt inwinnen bij Aafke Kooi,
tel. 06-2558445, mail:
aafkekooi@kpnplanet.nl

Wist-u-dat...

En dan ishet prachtigaan het eind
van zo'n muzikale dag, om nog
even bij aardige mensen op het
terras een glas te nemen. En wie
zingt dan het hoogste lied? De
geteling of die Ansel (merel) als
slot op een muzikale dag die niet
meer stuk kan. Prachtige vogel
muziek als besluit. Misschien wil
den ze daar mee zeggen: Rudy
we zul len jouwen je muziek mis
sen.

Maar liefst 4 Thesingers waren de
hele dag aanwezig, Die 4 (Evelien
- Theo, Marion - Teun) wat von
den ze ervan. De invulling was
heel divers, prachtig. mooi, mu
ziek die je niet alle dagen hoort en
daarbij dekomische aspecten van
Rudy, Leo van Noppen (20 jaar
secretaris): gevarieerd, hoog ni
veau, professioneel, heel goed om
met schotse volksmuziek te eindi
gen, een passende afsluiting van
deze dag.

Zeven sloeg de klok, en een ge
zellige maar vooral muzikale dag
was voorbij,
Voor jouw nog de zinnen die de
abt van het voormalig klooster
Germania uitte. En toch Rudy,
hebben we steeds naar jouw stem
geluisterd. Die stem die ons zo
vertrouwd is geworden, bij iedere
aanvang van de concerten, Als
een klok riep hij ons ter kerke. Je
vertrekt naar elders. Die stem
neem je mee. We zullen jouwen
die stem missen in ons oude dorp.
Het ga je goed,

de. Na een dansje legde hij zijn
hoofd niet in de schoot, maar te
gen dekoude kachel aan, omdan
weer door te gaan.
En toen was het voorbij , Nee nog
niet. Pluc Plaatsman, vandeplaat
selijke Commissie Stichting Oude
Groninger Kerken, sprak Rudy toe.
Hij memoreerde dat Rudy Thesin
ge op de (landelijke) kaart had
gezet. Daarna overhandigde hij
een schilderij van Gerard Kingma
aan Rudy,

Dames &

Herenkapp er

mét afspraa k!

1050)3022151

ring droeg ze aan haar rechter
hand. (P.S. Rooms Katholieken
dragen hun trouwring aan de lin
kerhand. Is ongeveer in het jaar
800 bepaald door het Concilievan
Trente. En Protestanten dragen
de trouwring rechts. Vroeger als
Rooms-katholieken zich gingen
verloven , droegen ze de ring
rechts. Bij Protestanten net an
dersom. Maar wanneer zie je dat
nog. Verloofd is een woord datde
meeste mensen niet meer ken
nen).
Tussen iedere aanvang van de
concerten, vertelde Rudy ons wat
er kwam . En hij eindigde dan
steeds, zoals hij dat vele jaren
deed, met die onvergetelijke zin:
"U bent hier natuurlijk niet geko
men om naar mij te luisteren,
maar." en dan volgde de naam
van de optredende.
Rudy: Bij het laatste concert heb
ik maar weinig te melden. Geluk
kig, was het commentaar van een
bezoeker in de kerk. En dat laat
ste concert, Ja wat zullen wij van
deze muziek zeggen. Iets totaal
anders,
Vanaf 16,30 uur werd de dag
muzikaal besloten met traditione
le lerse- en Schotse feestmuziek
door de Ceilidband Star of the
North. Eén van de dames - die
trouwens vanaf het vroege tijdstip
op deze zondag aanwezig was 
vroeg ik: Dat kleine instrument dat
je bespeelde, hoe heet dat? Dat is
een concertina, een kleine trek
harmonica.
Het deed Rudy zichtbaar goed,
de man die jarenlang deze prach
tige OSA·concerten organiseer-

haarstudio

salitai

Het spitswerd afgebeten door The
Northern Consort. Hanneke Wie
renga - viool. Vincent van Balie
gooijen - hobo, Vincent van Laar 
clavecimbel. Hanneke begon het
programma met een gedicht,
waarin naar voren kwam, dat de
Heilige Caecilia de schutspatroon
- de heilige is voor de muziek. En
Rudy, aldus Hanneke is deheilige
van de OSA-concerten.
Na prachtige muziek van Kirnber
ger (leerling van J.S. Bach), lsa
bella Leonarda. werdbesloten met
C.Ph.E. Bach (zoon van). Daarop
volgde een daverend applaus, wat
zeer verdiend was. En tot slot al
dus Hanneke, zullen wejou, Rudy,
missen. Prompt werd hij benoemd
tot erelid van The Northern Con
sort.
Voordat erweer eenoptreden was,
kon men de lunch gebruiken. Dat
hoorde er eigenlijk een beetje bij
in al die jaren.: een programma
wijziging.
Het ensemble Josquin Desprez
o.l.v. AndréCats trad opom 13.00
uur. Vier heren die à capella zon
gen. Mismuziek. muziek die ook in
een ver verleden ongetwijfeld ge
zongen werd in het klooster en in
de kerk.
In 2008 overleed de sopraan en
zangpedagoge Lida Dekkers. Dat
was de reden dat er een vocaal
concert aan haar gewijd werd. Om
14.45 uur trad het vrouwenkoor
Cercamon op. Zij zongen werk
van Hildegard van Bingen. De tek
sten tussen het zingen werden
uitgesproken door Mieke Kock
Rademakers. Theologe van (ex)
R.K.huize?? Alhoewel . de trouw-
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LOONBEDRIJF

W. LODE
bouwe rschapweg 48

979 1 TJ Ten Boer
Telefoon 050 - 5418610

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

--

De witgoed
elektro specialist•

Reparatievan alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers

en andere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voorinbouwapparaten.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kollerijweg 14

Woltersum
Tel. 050 - 3021796

lv1 liLt't"'UlA/
lv1~
Lageweg 13A
9797 TA Thesinge
050· 5416272
www.romantico.nl

.t. Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

.t. Pensionstalling

.t. Tevens ter dekking:
debewezen NRPS·rijpaardhengst
RomantIco endeuniek goudgele
ponyhengst (1.48m)
RomanticPopcom v. Romantica

Oude Ri jksweg 11 . 9798 PAGARMERWOlDE
1. 10501 54165 01. F. (aSO) 541 92 68 • www.hovengo.com·i n!o@hovengo.<om

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud

'~d \~ .@" ';
~ Bouwend Nederland :"

koofda an "u,m l.'1 ._....... _ \~

Prunusstraat 51
wij k: Se twerd

Telefoon (050) 5736989
Marlen Ossc ntj uk

\l' rlfJ rJ.: l h · \ ll l 'l t'l1 kunu-u verder

Gespeclalisce rd,
Diabetes-reu rna voet

In(Jegrocid c naóclsb _ b

Ook vno r de zn nneba nk

www.NEEDSER.NL

NATIVE·ENGLISH EOITING SERVICE
l UOOESTRAAT 7, 9797PM THESINGE

Boekholt - Hensbroek

• modc.-n c c()ntactlcn .~systc mc n . gediplomeerde spe cia listen

Brillen - Contactl enzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborg

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

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

RDW@NEEOSER.Nl

0503024139
CORRIGEREN
VAN ENGELSTALIGE TEKSTEN

_lJ
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Het nieuwe betonnen fietspad langs het Eemskanaal. (Foto: Sieb-Klaas
Iwemal

Groetjes, Sieb·Klaas Iwema

worden verzorgd door degemeen
tes Groningen en Ten Boer.

Om het kwelwater tegen te gaan
is vanaf de Bronssluis tot Ritsema
ook een stuk nieuwe damwand
beschoeiing van 13 meter lengte
aangebracht. AI met al een miljoe
nen projectje daar. De fietslwan
delwens van Garmerwolde is hier
mee in vervulling gegaan.

Groningen
Noorddijkerweg 26A

Ruimvoldoende

dierenartsen

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 5416070
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
Openingst ijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10 .00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl

Alhoewel het op dit moment nog
niet helemaal is afgewerkt, kan
men eralwel overheen fietsen. Bij
de sluis zal nog het een en ander
veranderen: het grote toegangs
hek gaat weg en er komt een
ander hek - met een draai/klap
deur van 1.25 meter breed als
opening - voor indeplaats. Om de
sluis komt ook nog een hek van
zo'n 1.25 m. hoogte. Dit is een
Arbo verplichting (wet).
Het onderhoud zal in de toekomst

Het nieuwe betonnen fietspad (ongeveer 1.80 breed? met voet·
stap gemeten) van Ritsema naar de Bronssluis plus een stukje
richting de grote brug over het Eemskanaal (in Ruischerbrug) is
aangelegd door de provincie Groningen, het waterschap Noor
derzijlvest en de gemeentes Ten Boer en Groningen.

Yalrantie

Fredje Bouma

Iedereen is met vakantie en Fredje is in een melige bui, dus deze
maand weer een greep uit de voorraad echtgebeurde namen:

Dominee Kristensen
Patisserie Smulders
Martin Speelman - kermisexploitant
Stoffer Wachtmeester - politieagent
Maaike Wetting - juridisch adviseur
Enny van Triest - heilssoldate
P. Lam - schapenfokker
Slijterij van der Neut
Maarten Leen - ING-Bank
Jaap Duit - wethouder financiën
Norbert de Jonge - Ned. Ver. Pedofielen
Pruim - Voor AI Uw Groenten en Fruit
John Pistole - adjunct-hoold FBI
Rob Zilver - letselschadeadvocaat
R. van Harskamp - legercommandant
R.P. Snoep - tandarts
J. vld Vlasakker - St. Ned. Landschap
Fokko Smit - organisator rundveeshow
Waaris Dyrie - verdwenen VN-gezante
Wim Boef - omstreden ondernemer de Wal/en
Reichman & Rommelaar - in vastgoed
Willem van Spanje - biograaf Wil/em van Oranje
Peter ter Velde - oorlogsverslaggever
J. Kanon - schrijver oorlogsboeken
Bouwbedrijf van Spijker
Peter Liefhebber - tonee/recensent
Edwin Rijkaart • internetmiljonair
Gor de Bruijn - oranjehater
Jan Steen - beeldhouwer
K. de Gier - in mestdistributie
Marco Vélo - beroepswie/renner
Marije de Bie - redactrice De Bezige Bij
Pieter van der Wal - havenmeester
Groentekwekerij Hans Boon
Steven Vrede - lid Surinaamse junta
Henk Kok - chef-kok De Kakebrug Delfzijl
Karel Bagchus - organisator orgieën
J. Mooiweer - controleur directe belastingen
Arjan Pastoor - campingpastor
Frans Kok - hoogleraar voeding &gezondheid
Aannemingsbedrijf Houtman
Bart Bink - macho homo
Johan van de Gronden . Wereld Natuurfonds
Pim van der Kerk - predikant
Ben Fikse - projectleider politie
Pieter Wind - directeur beleggingen /NG
Benny Drenth - Groninger zanger
Eric Graafstaal - stadsarcheoloog Utrecht
Robert Vriezen - weerman
Michiel Leezenberg - literair recensent
Joost van Leenders - Fortis Bank
A. Suuroverste • Groninger politie
Dick Grijpstra - malafide taxidirecteur
Piet Heneweer - organisator buurtbus
Gor Braasem . waterpoloër
Joep Schrijvers . schrijver
A. Driesprong - verkeersdeskundige
John Inman - homoseksuele acteur
J. Krijt - hoofd der basisschool
Fred Goodwin - Bonusbankier RBS
Norbert Duif - vogelkenner
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Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en-begeleiding

Bovennjger'.... eg 19 9797 TO Tbesinge

oço }02173J 0; 06 S3707142

www.neit.anenann a.nt

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

interrnatie ef1 vormgeving rondom de dood: 5choolholm 1. Groningen WinkelcentrumLewenborg Groningen (050) 54 10508

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onde rhoud
Vijvers

L~ ".

HOf5TEDE-
~ SCHILDERS v.o.f.

\ n__ ;j_'\' '''- - -

\ ,'" 0,\
\ ~P1'\

\2\"4\ ~ ,\ \ ~\ ~
r:, ,"rtl . ', ..("
r{7 \\~\ . ,:-~ ,r

'!. \~ ~~~ , I. \ • ~

\"' \.\ ' ..
ffi \ ~-::I.B~.,
G.N. Schutterlaan 28

9797 PCiHE51NGE

Ielefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624

Bovag-lid - Oft_SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOrORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

W arm e bak ker v o o r ieder eet rno men t

Molenweg 27
9797 PS Thesinge

t. 0 50 - 302 4830

rn. 06 30369109

f. 050 - 302 5168

www.jellevanderveen.nl

~~~~~

~~

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

R,ITSIEMIA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-

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

• Elektra • Gas • Water • es.• Zink. Dakbedekking

M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K . v.d. Veen - Kolham - T (0598) 393504
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Van POP naar verbeterde Groninger Ommelanden?
Als vervolg op het ProvinciaalOmgevingsPlan (POP) en het structuurplan van de Gemeente Groningen is de provincie Groningen
bezig met het project 'Stadsrand Groninger Ommelanden'. Volgens het plan worden komende jaren tussen Ten Boer en Groningen
projecten uitgevoerd die bijdragen aan een aantrekkelijke, veilige en duurzame stadsrandzone. Het gaat daarbij om versterking van
de landbouw, verbetering van fietsroutes, meer wandelmogelijkheden en... de verbetering van de wegverbinding tussen Groningen
en Delfzijl...

Verrommelen
De gebieden waar stad en platte
land elkaar ontmoeten leiden nogal
eens tot rommelige situaties: het
is geen stad, het is geen platte
land. De provincie wil de stads
randen graag landelijk houden,
de stad wil graag woningbouw en
bedrijvigheid (zoals Meerstad en
Euvelgunne). Ten behoeve van
de bereikbaarheid moeten erkeu
zes worden gemaakt over
(weg)verbindingen zoals tussen
Delfzijl en Groningen. Boeren zit
ten in onzekerheid, ze verwach·
ten vroeg of laat te worden opge
kocht, daarmee blijven investerin
gen soms uit. Andere kleinschaf-

Speciaal voor tafels.
antiekrestauratie& meubelreparatie

Bezoekop ma. t rnVI. na(tel.) afspraak
zaterdagsbenl udegehele dag welkom

Dorpsweg58• 9798 PG Garmerwolde
T (050) 5494580 • F(OSO) 5494579
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ge ontwikkelingen en initiatieven
lopen vertraging op of worden
halfslachtiguitgevoerd, de cultuur
historische en landschappelijke
kwaliteiten hollen achteruit, ofwel:
de stadsranden verrommelen.

Naar meest aantrekkelijk
woongebied van Nederland?
Met een betere bestuurlijke regie,
meer eenheid en betere beslult
vorming wil de provincie tot een
breed gedragen aanpak komen
voor een duurzaam, veilig en aan
trekkel ijk ingerichte stadsrand
Groninger Ommelanden, zo ook
voor de omgeving Garmerwolde
en Thesinge.

I GlorHnget l andsc hap op z'n rroost

Gerard Kingma
reis· en na tuurfotog rafie

Geef een a~druk cadeau 
origineel en persoonliJk!

Bezoek oe weosre VOO! he t octsre
nieuws over wOfkShopS en exoosaes

HavenSlrooI 5 - 9797 Pl The~nge
www .l<.ngmo.nu

gerord~kingmo.nu

050 3023613

Dat komt mooi uit, ook gemeente
Ten Boer pleit al geruime tijd voor
het opstellen van een gezamenlij
ke visie voor het gebied tussen
Ten Boer en Groningen. En ook
gemeente Groningen wil wat, en
heeft de hele noordoostelijke
stadsrand zelfs aangewezen als
investeringsgebied waarmee het
tot een van de meestaantrekkelij
ke woon- en werkgebieden van
Nederland moet worden! Dat beo
looft wat.

Wat betekenen de plannen
concreet?
Een mooie mededeling in het plan
is dat er tussen Ten Boer en Gro-

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en parti culier
handel In:
• Paller· enmagazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg6Ten Boer
Telefoon 050·3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06·51581046

ningen géén nieuwe grootschali
ge woningbouw zal plaatsvinden,
de huidige openheid blijft behou
den. Toch blijft incidentele wo
ningbouw volgens de plannen wel
mogelijk, o.a. om diverse ontwik
kelingen financieel haalbaar te
maken.
Wat gebeurt er dan om onze om
geving aantrekkelijk te maken (of
houden)? Voor het gebied tussen
Ten Boer en de stad somt de
provincie heel wat doelen op, die
soms wat strijdig met elkaar lijken,
en niet altijd even concreet:

• behoud van het huidige open
landschap,met 'waar mogelijk' een

~--...-
/

,/

/

Dorpshuis

"DE LEEUW"
Voor: Bruiloften

Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde050·5416244



Aanrechtbladen - Vensterbanken - Vloeren
Schouwen - Dorpels - etc.

C
Natuursteen ::::;? t efa n o

Interieur natuursteen:

ErnstLalvers

vernieuwingsdriften en kwaliteits
impulsen. Ons Ommeland is nu
nog mooi en relatief onqeschon
den ...

Informatieavond planstudie Nà60

Menco vander Berg

Wat is eigenlijk het problemen de N360?
De provincie geeft aan dat er twee grote problemen zijn met de
weg: Ten eerste isde N360 een zgn. gebiedsontsluitend weg A. Dit
betekent o.a dat op deze weg 80 km/u gereden mag worden, dat
er geen landbouwverkeer op mag en dat er geen erfaansluitingen
mogen zijn. Boven Ten Post voldoet de weg grotendeels aan de
eisen, daaronder duidelijk niet. Het tweede probleem is het door
stromingprobleem vooral tussen Garmerwolde en Groningen.
Naar welke alternatieven is gekeken?
Er is gekeken naar alternatieven voor de fiets, het openbaar
vervoer en de auto.
Voor het fietsverkeer is gekeken naar het optimaliseren van het
bestaande fietspad langs de N360. een fietspad langs dezuidzijde
van het Damsterdiep en het verbeteren van de route via de
stadsweg naar Kardinge.

Voor het openbaar vervoer zijn ook drie alternatieven uitgewerkt.
Het meest eenvoudige is het voorrang geven van de bus op
kruisingen. Alternatief 2 is een busbaan van Lewenborg naar
Kardinge in combinatie met een soort Q·liner van Groningen naar
Delfzijl. Het laatste alternatief is een busbaan Ruischerbrug
Meerstad met een Ofiner tussen Ten Boer en de stad en een
sneltrein naar Delfzijl.

Voor de auto zijn maar liefst 7alternatieven uitgewerkt, teverdelen
in alternatieven die het bestaande tracé van de N360 verbeteren
of langs de zuidzijde van het Damsterdiep gaan en alternatieven
die gebruik maken van een nieuwe verbinding tussen de N360 en
de N46. Deze alternatieven zijn beoordeeld op verkeersaspecten
en op landschappelijke aspecten. Qua verkeer sooort een (nieu
we) route langs dezuidzijde van het Damsterdiep goed, net als de
(door Thesingers gevreesde) kortsluitroute tussen de N36D en de
N46 door het Klunder. Qua landschappelijke aspecten scoort deze
kortsluitroute erg slecht, en scoort de route langs de zuidzijde van
het Damsterdiep goed (het minst slecht), net als een kortsluitroute
tussen de N360 en de N46 langs de Wolddijk, waarbij deprovincie
opmerktdat deze laatste niet verder onderzocht zal worden omdat
het verkeerstechnisch niets oplost.

Waar het heen gaat is niet aan te geven, vooral niet omdat het
alternatief langs het Eemskanaal nu verder onderzocht zal wor
den. Het gaat hierbij overigens om het traject tussen Groningen en
Ten Boer. Een route langs hetEemskanaal tot Delfzijl isdeduur en
trekt te weinig verkeer, aldus de Provincie. In het najaar zal hel
onderzoek naar het Eemskanaal trace afgerond zijn er volgt weer
een informatieavond. Wordt dus vervolgd.

Op 21 april organiseerde de Provincie Groningen een informatie
avond over de planstudie Groningen - Delfzijl (N36o-N46) in het
buurhoes in Ten Boer.
De bedoeling van deze avond is de onderzochte alternatieven te
presenteren. Zeer verrassend (deze weg was immers altijd een
taboe) isook een weg langs het Eemskanaal door deProvincie aan
te onderzoeken alternatieven toegevoegd. Omdat dit op het
laatste moment gebeurd is, is van dit alternatief nog niets te
zeggen. De komende maanden zal dil alternatief nog verder
onderzocht worden.

We wachten de vele studies en
plannen met spanning af.. .. Ook
alzijn de bedoelingen van de over
heden goed, we moeten waak·
zaam blijven in deze tijden van

Lud dcst raat fJ

979; IJ.,t Thestngc
T (050)30213 19
F (050)30211S2
M 065 1533772

T USO 5492125

financiële
administratie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

. ldll/ i /lt.d m l ir·· Ritserna
(~ ht'1(I.\ IIII,~'/ilrif.'J'III '" I

Uw ad res voor:

• Last butnot least: deplanstudie
naar een verbeterde wegverbin
ding Groningen·Delfzijl, verbete
ring van het OV en een Fietsroute
+ tussen Groningen en Ten Boer.
Alle mooieopgaven ten spijt wordt
ook hier weer die mogelijke weg
verbinding tussen de Eemshaven
weg en de weg Groningen·Delfzijl
genoemd, door de achtertuin van
Thesinge. Hierover wil de provin
cie helderheid. Mij lijkt het wel
duidelijk: een eventuele aanleg
van deze verbinding lijkt volledig
in strijd met de voorgenomen ac
ties tegen verrommeling en het
doel om het Ommeland tot het
meest aantrekkelijke woongebied
van Nederland te maken... Hope
lijk wordt dat tijdig ingezien!
Na de eerste verkeerskundige
vooronderzoeken (modelstudies)
moeten we een verdere inventari
satie en analyse afwachten waar
in ook wordt gekeken naar alter
natieven zoals verbeteringen van
het OV tussen Ten-Boer en Gro
ningen en opties voor verbeterde
fietsroutes.

lectieve mestvergister t.b.v, ener
gievoorziening), de versterking
van recreatieve mogelijkheden bij
Garmerwolde en wordt er beke
ken of hergebruik van bagger en
grond als 'aanjager van de ge
wenste gebiedsontwikkeling' kan
fungeren (dit klinkt niet echt als
een kwalitei tsimpuls, in de gaten
houden dus...):

W"W. na111 ursteenstefano.nt

• verbeterenvan duurzame klein
schalige ontwikkelingen die aan
vu llend zijn op en goed samen
gaan met de landbouw, in het bij·
zonder t.b.v. toerisme/recreatie.

betere samenhang tussen stad
en het open landschap. Volgens
het plan betekent dit versterking
van de bestaande gebiedskwali
teiten (landschap, natuur, cultuur
historie), en versterking van het
blauw-groene netwerk (= natuur
en water);

• Op basis vande liggende Dam
sterdiepvisie wordt een haabaar
heidsstudie uitgevoerd naar bete
re inpassing vande RWZI bij Gar
merwolde (met een mogelijke col-

• versterking van de landbouw
als belangrijkste economische
motor achter het gebied. Het be
treft verbreding van de landbouw
(producten), mogelijke schaalver
groting maar ook verbetering van
agrarisch natuur- en landschaps
beheer. De ontwikkeling van de
landbouw in de stadsrand moet
samengaan met behoud van de
kwaliteiten van het landschap (dat
lijkt wat strijdig ...);

• verbetering van de toeganke
lijkheid vanhet gebied tussen Ten
Boer en Groningen, o.a.doorver
betering van de wandelmogelijk
heden en verbeterde fietsroutes
(Fietsroute +);
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Foto van de maand
Twee viiendelijke Thesinger broers, Rik en Thom de Vries, deze keer gespot op het "KJapke".
(Foto:MylaUitham)

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant.voor informafiederedactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham050·3023483
Eind·redactie:
HillieHarnaker-Tepper
Dorpsweg26. 050·5415335
9798PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
KarelDrabe, Stadsweg 3
9798TE Garmerwolde-050-5411019
Rabobank Bedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,50p.j.
Bij automatischeincasso€ I I ,55p.j.
Poslabonnees :
basistarief +portokosten
Prijs perkrant€ 1,50
Hoofdartikel op Internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. Schuiler·
laan 16:uiterlijk dinsdag
18augustus vóór 18.00 uur,

Zondag 6 september
Tentdienst ter gelegenheid van het 125 jarig jubileum CBS de Til.
Bijdrage van schoolkinderen en dorpsgenoten.
Organisatie: Irene Plaatsman en Mieke van 't Hoog.

Agenda
8 • 9 en 15• 16 augustus
Kloosterkerk Thesinge; van 13.00
17.00 uur: Recent schilderwerk in
eitempera van Jetske Ypma. Op
30 mei j.1. afgestudeerd en bijna
een jaar woonachtig in Thesinge.
tot 12 augustus
Widde Meuln, Ten Boer: expositie
van CareI Hazeveld uit Garmer
wolde met aquarelleren en wer
ken met acryl en olieverf. De mo
len is rolstoeltoegankelijk en iede
re woensdag en zaterdag geo
pend van 13.00 - 17.00 uur.
Woensdag 26 augustus
Garmerwolde; 19.00 uur: jeu de
boules NBvP.
Zondag 30 augustus
Indienststelling kerkelijk werker
Dhr. W. Epema; 14.30 uur in de
PKN te Thesinge. Na de dienst
receptie in Dorpshuis Trefpunt.
3 Urn 6 september
Feestweek(end) Garmerwolde
met een boottocht voor 59+, vis
wedstrijd, spooktocht. hanenge
vechten boven het Damsterdiep,
boerendisco en draaiorgelfestival.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 2 augustus
11.00 uur in Thesinge
Ds. Alblas uit Bedum

Zondag 9 augustus
11.00 uur in Ten Post
Koffiedrinken voor de dienst
Ds. V.d. Lagemaat uit Ten Boer

Zondag 16 augustus
Viering aan het Schildmeer
10.00 uur in Steendam
Watersportcentrum "de Otter"

zondag 23 augustus
Grunneger Dainst
19.00 uur in Thesinge
Ds. Oldenhuis uit Duitsland.

Zondag 30 augustus
14.30 uur in Thesinge
Indienststelling kerkelijk werker
Dhr. W. Epema door ds. V.d. La
gemaat uit Ten Boer en ds. W.
Tinga uit Groningen.
Na de dienst receptie in Dorps
huis Trefpunt.

Don erda 3se tember
middag

Boott ocht voor ou deren (59+) over het Schild meer
avond

Viswedstri jd voor jong en oud

Vrijdag 4septem er
avond

Spooktocht door Carmerwolde

Z erda 5se tember
middag

Hanengevechten boven het Dam sterdiep
(me t hapjes, d rankjes, kinderactiviteiten en muziek)

avond
Boe ren disco in de ope nlucht

aan de oevers van het Dam sterd iep

Zond 6se tember
vanaf 11.00 uur

Draaiorgelfestiva l
geo rganisee rd doo r Stichting Het Dorpshuis

Nadere informati e volg t in augustus of kijk op:

WWW.eSlWeelQlarmerwolde. I
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