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Twee jaar huisarts in Gannerwolde
Op 1 september 2007 hebben Leo van Beukering en Dirk Rezelman de praktijk van Jan Friezema overgenomen. Nu is het bijna
1 september 2009; twee jaar praktijk in Garmerwolde, hoe is dat gegaan? Heeft het aan de verwachtingen voldaan? Zo leefden
er toch wel een aantal vragen na deze voor vele partijen turbulente jaren. Een reden om één van de artsen, Leo van Beukering,
te vragen hoe hij de afgelopen jaren heeft ervaren.

Leo en Leyan van Beukering. (Foto: Ton Bouchier)

Leo: "Het vorige interview is heel
erg invloedrijk geweest, bijna ie
dereen heeft het gelezen. Maar
onze verwachtingen zijn wel uitge
komen. Wij hadden wel vaker in
een dorpspraktijk gewerkt. In een
dorp ishetnog mogelijkomop een
klassieke manier te werken. Wel
zoveel mogelijk met alle moderne
middelen, maar depatiënt toch op
een ouderwetse wijze te benace
ren. Daaronder verstaan we om
o.a. zoveel mogelijk huisbezoeken
af te leggen indien dat nodig is.
Maar dat zullen de meeste paüën
ten inmiddels wel aan den lijve on
dervonden hebben. Wij werken al
lebei 50procent in de praktijk, zo
wel in Middelbert en Garmerwolde.
Daarnaast werken we nog in Ter
Apel, in het asielzoekerscentrum.

De praktijkruimte
Het is altijd al de bedoeling ge
weest om depraktijk en het huis te
verbouwen. maar dat het zo snel
zou gaan had geen mens gedacht.
Nadebrandwas heteen hectische
tijd waarin in korte tijd veel beslis
singen moesten worden genomen,
zoals: hoe de praktijk in te richten,
waar moeten de assistentes wer·
ken enz. enz. Ik wist wel in welke
stijl het moest worden, nl zoals hel
in begin 1900 was. Maar dan moel
alles nog gerealiseerd worden, al
leen zaken doen met de verzeke
ring was al een enonme uitdaging.
maar al met al leek het wel te
lukken. De volgorde van verbou
wen werd nu iets anders: allereerst
moest het pand weer onder de
pannen. Dat liep allemaal vrij vlot.
Ondertussen werd de beneden
verdieping helemaal gestript en
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daarna weer opgebouwd.
Tijdens deze periode werkte ik ook
nog steeds in Ter Apel en daar
sloegopnieuw eenvonk over, maar
nuinfictievezin. Erkwamensteeds
meer Chinese asielzoekers in Ter
Apel die gee~ woord Nederlands
kenden. Er moest dus getolkt wor
den.Detolkzat ineen kamer schuin

tegenover dekamer waar ik zat; ik
zag Leyan (de tolk) op een gege
ven moment haar kamer uitkomen
en was meteen verliefd . Gelukkig
was het wederzijds en mei dit jaar
zijn we getrouwd.
Nuwe met z'ntweeën zijnishet wel
gemakkelijker om beslissingen te
nemen over de verbouwing en in-

richting van het huis.
De praktijkruimte is helemaal klaar,
boven is het ook klaar en daar
leven we nu best wel comfortabel.
De kamer en de keuken beneden
moeten nog maar daar gaan we
deze winter mee van start. Onder
tussen krijgt de tuin ook een op
knapbeurt, je kunt dus wel stellen
dat er hard gewerkt wordt.

Leyan, hoe bevalt het jou in
Garmerwolde?
"Totdat ik Lee leerde kennenhad ik
nog nooit van Garmerwolde ge
hoord, laat staan dat ik wist waar
hel lag.Ik konme ergeen voorstel
ling van maken hoe het was om in
een klein dorp te wonen. Ik ben
geboren in een stad met meer dan
een miljoen inwoners. Nadat ik het
huis ben uit gegaan, heb ik altijd in
steden gewoond. Door mijn werk
was dat ook nodig; ik ben zelfstan
dig en doe vertaalwerk en tolk voor
justitie, politie, IND, de zakenwe
reld en de gezondheidszorg . Ik
vertaal van het Mandarijn in het
Engels en Nederlands en omqe
keerd ook.
Maar ik moet zeggen: het is erg
leuk om in een dorp te wonen, ik
misdestad eigenlijk nietmeer. Wat
het natuurlijk ook een stuk leef
baarder maak1 in Ganmerwolde is
de aanwezigheid van de Agrishop.
Het iseen prettigewinkel met goede
waren en ze geven goede advie·
zen.
Het leven in een dorp bevalt me
prima.
AI met al voelen we ons hier in
Garmerwolde helemaal thuis."

Detta vander Molen



Hondenbezitters voor poepvrij dorp
Maandag 17 augustus stemde ruim 60% van de hondenbezillers in Thesinge ermee in om het dorp
vrij te houden van hondenpoep. Het Dagblad van het Noorden schreef hierover als volgt:? 'Een
grote meerderheid van de hondeneigenaren uit Thesinge is vanavond akkoord gegaan met het plan
om hun dorp hondenpoepvrij te houden...' In ruil voor het opruimen van de poep krijgen ze een
subsidie van de gemeente Ten Boer, ter hoogte van de hondenbelasting (€ 49,- per hond per jaar).

Hoezo honden
belasting?
Na de succesvolle actie 'Bolfen
voor Drolfen', waarmee degelijk
namige Thesinger actiegroep
regionale bekendheid verwierf,
dringtzich bij deachteloze niet
hondenbeziller de klemmende
vraag op wat dat eigenlijk is:
hondenbelasting. Fredje ging
op onderzoek uil...

Hondenbelasting is niet iets van
deze tijd alleen. Ze stamt uit de
Middeleeuwen, toen de honden
kar het transportmiddel was voor
de armen, en de rijken zich per
paard en wagen lieten vervoeren.
De belasting werd geheven om de
overlast van honden in het alge
meen en hondsdolheid in het bij
zonder tegen te gaan. Het is niet
bekend of de aldus geïnde pen
ningen door de overheidook wer
den besteed aan de verbetering
van het vervoer en het wegennet.

Initiatiefneemster Daphne Wiegertjes en burgemeester Annet van der Hoek. (Foto: Myla Uitham)

Bij de aftrap in Trefpunt Thesinge
trakteerde de gemeente de
hondenbezitters op bloembollen,
onder het motto 'geendrollenmaar
bollen'.? De Noorderkrant van
woensdag 19 augustuswijdde een
groot artikel op pagina 1 aan onze
hondenpoepactie! Noorderkrant
journalist Egbert Euserschrijft, dat
het initiatief volgens de Vereni
ging van Nederlandse Gemeen
ten uniek is voor Nederland.?? De
avond in Trefpunt verliep niet zon
der discussie, maar gelukkigbleek
de meerderheid van de 65
hondenbezitters in Thesinge ak
koord met het plan, want dat was
de voorwaarde van de gemeente
om het telaten doorgaan.Er moes
ten minstens 33 stemmen vóór
zijn. Dertig hondenbezitters wa
ren aanwezig in Trefpunt, tien
hondenbezitters die niet konden
komen maar wel wilden stemmen,
hadden tevoren aan de gemeente
een email gestuurd.? Er is una
niemvóór het plan gestemd, meer
dan 60% dus.

Wat gaat er nu gebeuren ??
De hondenbezitters krijgen een
waarderingssubsidie op hun re
kening gestort, 'toevallig' hetzelfde

2

bedrag alsde hondenbelasting die
ze betalen. De afspraak is dat
men zelf het dorp schoon houdt
van hondenpoep. ?Het gebied dat
poepvrij gehouden moet worden
is eerder al door Dorpsbelangen
bepaald : binnen de bebouwde
kom(dus van bordje aan de Lage·
weg tot aan bordje Molenweg) en
Klunder tot aan het dammetje van
de ijsbaan. Verder is met elkaar
afgesproken dat als honden bui
ten dat gebied op de weg of het
padpoepen, we het daarookweg
halen (zodanig dat een ander er
geen last van heeft). Je hoeft dus
niet in Klunder in de onderwal te
klauteren om poep op te ruimen
als jehondjedaar gaat zitten, maar
graag wel even ruimen als ie per
abuis midden op het pad iets ach
terlaat.
In dat kader deed Klaas Koenes
een dringende oproep aan de
hondenbezitters om de honden
niet indeweilanden te laten poe
pen. Koeien kunnen daar nl. ziek
van worden . (En nog afgezien
daarvan: je laat niet je hond op
andermans gebied lopen, toch?)

Evaluatie 2010?
Het is een pilotproject en er vindt

een evaluatie plaats. In 2007 is
ooit een enquete gehouden waar
bij bleek dat 74 procent van de
inwoners overlast door honden
poep ervaart. De gemeente heeft
bepaald dat dit percentage straks
niet hoger mag zijn dan 30 pro
cent. Om dit te controleren wordt
in november een tussentijdse
meting gedaan. Volgend jaar april
is er een eindmeting.
Daarnaast hebben we in Thesinge
een eigen 'poeppolitie'. Elia Krol
en Maryse Sloots waren vorig jaar
op eigen initiatief begonnen met
hondenpoep tellen. Ze hebben
gerapporteerd dat het dit jaar al
veel minder is dan vorig jaar en
het gaat nu dus nóg minder wor
den.
In plaatsvan drollen ziet Thesinge
straks bloeiende bol len: de aan
wezigen in Trefpunt kregen alle
maal een zakje bloembollen omte
planten. Het comité onder aan
voering van Daphne Wiegertjes is
zeer blij met het positieve resul·
taat.

Elisabeth To/enaar

Tegenwoordig vinden overheden
dat ze nog steeds hondenbelasting
mogen heffen, zogenaamd om de
overlast van hondenpoep terug te
dringen. Meestal wordt dat geld
echter gebruikt om een gat in de
begroting te dichten. Het zijn
burgerinitiatieven zoals BvD die
eriets tegen doen, niet de overhe
den. Een 'waarderingssubsidie'
zoals voor Thesinge is dan ook al
het minste wat een gemeente te
rug kan doen.

De aloude vraag 'Waarom dan
geen kattenbelastingT is gemak
kelijk te beantwoorden : in de wet
wordt gesproken over 'belasting
op honden', niet 'op huisdieren'.
Alleen door aanpassing van de
Gemeentewet kunnen burgers ook
worden aangeslagen voor het
houden van cavia's, konijnen, bril
slangen of paarden.

Een uitzondering qua honden
belasting wordt gemaakt voor
hondenfokkers en -asielhouders.

Fredje Bouma
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sanitair en verwarming

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

-.+-...........B......U.....RINGA
MAANDAGGESLOTEN

DINSDA G T/M VRIJDAG: 08. 45 · 11.45 UUR
ZATERDAG: 08.30 · 15.00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer
Dames &Herenkapper

zonder afspraakl
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AGRISHOP
divers in g roenten & fruit

Directeboerderijverkoop
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• aardappelen I':f;;::.
• scharreleieren ~

• vlees
• boerenzulvel
• salades & rauwkost

• brood

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 . 5496150
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl
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Goed en gezond van de boerengrond

Rioo/service
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SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONINGINRICHTING

Bijons een grotekeus

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boe r 050-3021383

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

Verbindingsweg 19
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T (050) 301 2832
F (050) 301 0625
E vaatstra @vaatstra.nl
I www.vaatstra .nl
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riool reiniging
camera-inspectie
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Wie kan in Gannerwolde
de AED bedienen?
Enkele maanden geleden hebben alle inwoners van Garmerwolde
een schri jven op A5 formaat gehad met daarin informatie over de
hartdefibrillator, kortweg AED. Momenteel is deze geplaatst bij de
Huisartsenpraktijk, Dorpsweg 8 (buiten in een kast). Een aantal
personen in Garmerwolde heeft zich een tijd geleden opgegeven
om een cursus te volgen hoe deze AED te kunnen bedienen.

Verbouw school Gannerwolde

Mogelijk zijn er nu al mensen die
vanwege hun werk, sport of an
derszins dit reeds kunnen.
Graag zouden we willen weten
wie dat zijn. Wij vragen u, indien u
dat wi lt, zich te melden bij Ard
Agteresch, Oude Rijksweg 1,9798
PA Garmerwolde, 050-5426469.
Hij is namelijk in eerste instantie

degene die ook de cursus coördi
neert.
Op deze wijze kunnen we op ter
mijn een totaallijst van bevoegde
personen maken.

Dirk Hes/inga
(namens Dorpsbelangen

Garmerwolde)

Tijdens de eerste schooldag, 17 augustus jl. zagen veel ouders en
kinderen voor het eerst sinds zes weken weer eens hoe de werkzaam
heden vorderden. En het wordt mooi, dat staat als een paal boven
water. Maar het was ook wel even schrikken toen men de gymzaal
bekeek. Die werd gebruikt als opslagruimte, terwijl dat lokaal diezelfde
maandag ook als NSO-ruimte dienst moest doen.
Een beetje overlast dus nog voor de kinderen, maar lang duurt het
allemaal niet meer. Nu wordt gewerkt aan de afwerking en half
september wordt de bouw opgeleverd. Dan kan het inrichten van de
nieuwe ruimtes beginnen. De officiële (her)opening is naar verwach
ting op 9 oktober.

Rogier Verhagen

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen bedanken die mij tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij mijn thuiskomst verblijd hebben met een kaartje,
bezoekje of andere attentie. Het doet je erg goed als je weet dat

mensen aan je denken als je in het ziekenhuis ligt. Het gaat nu weer Een vlt-egende kl\renl\l\gst
goed met me, maar in september staat me nog een operatie te \I \1\1
wachten. Eén van mijn hartkleppen is verkalkt en die zal als alles goed
gaat vervangen worden.

Augustus was dit jaar echt dé graanoogstmaand. Ook op de 7'
augustus zag je overal op het land stofwolken rond de combines
die tarwe of gerst aan het oogsten waren. Zo ook bij de familie
Veenkamp in Achter-Thesinge.
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VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN
zoals: Slootonderhoud,
Maaikorven. Klepelmaaien,
Grootpakpersen, Grondtransport.
Mestverspreidenen
Sleufkouter bemesten.

Loonbedrijf
N••;r.t.tt....n

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

Groetjes, Roelie Dijkema

Josje
EENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

dé winkelvooroluw
Ondergoed · Lingerie

Beenmode. Badmode
Nochlmode &

Damesmode moot 36 t/m 58

deskundig adviesaltijdaanwezig
WinkelcentrumLewenborg

Groningen
Tel/Fax(050) 5418995

De graan is mooi op droogte, on
geveer 15.8 vocht; een iets kleine
korrel, maar wel op gewicht. Men
verwacht ongeveer 10.000 kg per
ha, maar het exacte gewicht weet
je pas als het gewogen en ver
kocht is. En nu maar hopendatde
prijs nog iets gaat aantrekken,
want € 100 per 10.000 kg is niets
te veel ...
Het mooi goudgele stro werd ge·
perst - ook met stofwolk - en gaat
in kleine pakjes naar de vee
houders of wordt opgeslagen en
in de winter weer verkocht. Niet
alles werd geperst; er werd ook

een stuk gehakseld (versnipperd;
nog méér stof) voor grond
verbetering.
Men kan er al van gaan dromen
dat de rest van de oogst (bieten
o.a.) ook zo mag verlopen.
Er blijft wel een stukje koren ach
ter de boerderij staan; dit is voor
de vogels o.a. fazanten en patrij
zen (randakkerbeheer). Van het
voorjaar waren er twee patrijzen
paartjes; maar of ze er nog zijn is
de vraag, want Reintje de Vos is
ook gesignaleerd ...

Groeljes. Sleb·Klaas /wema
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• de n ieuwste generaties glazen . superlicht en ult radun

BoellhoIt - Hensbroek

Gayking astraat 32
9791 CH Ten Boer
T (050) 302 1488

Klant-, kind- en
rolstoelvriendelijk

De witgoed
elektro specialist.

Reparatievan alle merken
wasautomaten endrogers,

koelkasten, diepvriezers
enandere elektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

Brillen - Con tactlenzen - Hoortoestellen
WinRelcentrum Lewenborq

Kajui t 281 - 9733 CV Groningen
Telefoon/ f ax (050) 5490549

Oude Rijksweg 3
Garmerwo lde

!() 050 • 5421615

Voor vakkundige behandeling
vanuwhuisdier.

Behandelingvolgens afspraak.
Tevensverkoop van
verzorgingsartikelen

Het is tijd voor de Rabobank.

Rabobank
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Geel een afdruk cooeou 

origineel en persoonlijkI

Gerard Kingma
reis- en natuurtotogratie

't Groninger landsChaP op z'n mooist

Havenstroo15 · 9797 Pl Theslnge
www.king ma.nu

g8lard@l<ingma.nu
050 3023813

Bezoekde weosne VOO! hel laatste
nieuw s over workshops en exposities

winnaar wordt van de hanenge
vechten,
Niet alleen de hanengevechten
zijn terug van weggeweest, dit
geldt ook voor de spooktocht
Misschien is het een veel te ambi
tieus plan om het succes van de
spooktocht van twee jaar geleden
te overtreffen, maar we gaan een
poging wagen, U toch ook?

Elders in deze G&T vindt u het
complete programma met alle
aanvangstijden enzovoort en u
krijgt eind augustus nog een flyer
in de bus, Voor degenen die nog
geen Garmerwolder 'haantjeslo
ten' hebben: we zijn onderweg!

De Feestweekcommissie
wenst u een fijneFeestweek,

~

é e..-lijk t-IOlAt
M ellGel fnClke.-ij

Speciaal voor tafels,
antiekrestauratie & meubelreparatie

Bezoekopma.Umvr. na(teL) afspraak
zaterdags bent udegeheledag welkom

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

Slotactiviteit van de Feestweek Garmerwolde

Op zondag 6 september staat Garmerwolde in het teken van het
'Rondje Nostalgie', de afsluiter van de Feestweek Garmerwolde. Be
zoekers kunnen tussen 11.00 en 17,00 uur een rondwandeling maken
met onderweg minimaal elf draaiorgels, tientallen oldtimers, een gezel
lig terras, gratis draaimolens en een springkussen. Het startpunt is
dorpshuis De Leeuw, Doordat de route maar anderhalve kilometer lang
is en over verharde wegen loopt, isdeze geschikt voor jong en oud, De
toegang is gratis, Mochten er nog mensen zijn die op deze dag hun
oldtimer voertuig wil len laten zien, dan kunnen zij zich nog opgeven via
de site: www.dorpshuisdeleeuw.nl.

U heeft natuurlijk de feestweekdata 3 Um 6 september al ruim vóór de
vakantie in de agenda gezet! En dat is maar goed ook, want we gaan
weer helemaal los en dat wilt u niet missen, Nog maar net terug van
vakantie, staat er alweer een vierdaags spektakel te gebeuren!

Draaiorgel- en oldtimer festival

Feestweek Garmerwolde

Toen het buiten nog koud en don
ker was (ergens in januari ,."BR·
RRRRR) zat de Feestweekcom
missie alweer bij elkaar om nieu
we plannen te smeden, Met een
dikke laag ijs op het Damsterdiep
was het moeilijk ons voor te stel
len dat daar bij de hanengevech
ten weer allerlei stoere dorpsge
noten met een zak stro het water
in zouden worden gekegeld. De
hanengevechten zijn weer te
rug. Er zijn mooie prijzen te win
nen, algaat het natuurlijk om eeu
wige roem waarmee je niet vroeg
genoeg kunt beginnen, Als jury
voorzitter zal dokter Friezema
acte de présence geven! Dus wie
erzekervan wil zijn dat hij/zij door
dokter Friezema de hand wordt
geschud, zorgt ervoor dat hij/zij

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
D U ITGEVERIJ

• Rijk sweg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 302 17 15
F (050) 3021961
E info@bluemule.nl

ons werk!Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uwvoorkeur heeft,
wij maken hetontwerp
dat bij u pastl

•

: Tijde ns d l' hanengevecht en: broodjes wors t, pannenkoeken, chil i, mu ziek & bar :
en voor kinde ren is er van alles te doen (stem pelkaart kinder activi teiten fl ). !

Toegang gratis (exclu sief consumpties). .

avo nd
(aa nslui tend o p de hane ngevec h ten vanaf 21.00 uur )

Boerendisco in d e op en lucht aan de oevers va n het Damsterdiep
met om 21.30 uur de trekking van de winnen de loten

van de Garm erw c lde r Haan tjesloterij
Voor all e leeftijden, locatie O ude Rijksweg en omgevin g.

Toegang gratis (exclus ief cons um pties).

latenlag 5sePhlmber
middag

Ha nengevech ten boven he t Damsterdiepl
Start inschrijven 14.00 uur op de brug Oude Rijksweg .

15.00 uur - 16.15 uu r kindercompetiti e (tol 13 jaa r) Prijsu itre ikin g na afloo p.
16.30 uur - 18.30 uu r het roe ge waark (13 - 88 jaar) Pr ijsu itreiking na afloo p.

oodenlag 3september
m iddag

Boottocht 55+ van 2 uu r over het Sc hild meer
{natuurlijk ook voo r Th esi nge rs & o ud-Garmerwolders)

Vcr trek Ga rmcrwolde 13.30 uu r bij de Agrisho p
Star t boottoch t 14JK) uur vanaf Zo rgboerde r ij Entjes. Overschild .

Kos ten ( 10 pl'r pt..' r.-;oon (inclusief -Icons umpties en hapjes ).
Z.s. m. o pge ven (oo k voo r ve rvoer) bij Hil lie Rama ker (S-lI 5335)

Vrlldag4 se ember
avond

Spooktocht door Ga rm erw olde (d uu r +/- 1,5 uur)
Start inschrijven 20.30 uur in Dorpshu is Dl' Lee u w.

Na gr iozelen co -borrelen in de schu ur bij Jan Wigbold us .
Opgeven via wim .mol tm akc re g ron tm ij.nl

Volwa ssenen €I ,50 kinder en f t (exclu sief consu m pties, maa r ra nja is g ra tisî)
LE't op ! Nie t voo r bange types!

avond
Viswedstrijd voor alle leef tijden aan het Dam sierdiep

Sta rt inschrfjven 18.00 u ur in Do rpshu is De Ll't'UW.
Toega ng ft

zondag6S8Pl1 bIr
11.00 uur

Ron dje Nostalgie
Nazomerse rondwandeling met onderweg:

meer d an 10 o ud" d raaio rgels. pra ch tige o ldtimer au to's ,
gezelli g te rr as. pof fertjes e n voor de kind eren histor ische d raa imolens

en sp ring ku sse n (gmtÎs)
Georganiseerd door Stichti ng Het Dorpshuis.

Voor a lle leeftijden, toegang g ratis, locatie Oude Rijksweg en omgeving. ,_ _ _ _ __ _ _ _ " _ ~ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

··4ï4 .
Programma Feestweek Garmerwolde 2009 ~'

ww w.fl.\.·stweekr;i1 rn ll.Twn lde .n l
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"Voigt van Riddering "; gebouwd in 1903 door de firma Voigt uit
Frankfurt (0). Dit orgel is vanaf 1929 in het bezit van de familie
Riddering en heeft tol 1981 dienst gedaan in de kermisattractie "Cake
Walk". (Foto: familie Riddering)

Hillie Ramaker-Tepper

Zoals op de ledenvergadering
is aangegeven onderzoekt
Dorpsbelangen Thesinge de
mogelijkheid voor dorpsomme
tjes. Aanleiding was de subsi·
die die door Landschapsbeheer
Groningen beschikbaar gesteld
werd om een ommetje te reall
seren.

9láidUD1e'rCo/è

tfine

Dorpsbelangen Thesinge,
Menco vdBerg

Kapelstraat 1
9797PJ Thesinge

(050) 3023045

Dorpsbelangen heeft inmiddels
een aantal ommetjes de revue
laten passeren: Onder andere een
verkorting van het bekende rond
je Klunder door halverwege het
Klunder een pad evenwijdig aan
de Schutterlaan te maken en een
pad langs de westzijde van het
Thesingermaar waardoor een ver
bindingtussen deSchutterlaan en
de Lageweg ontstaat.
Tot nu toe zijn de onderzochte
paden afgevallen. Sommige von
den we zelf weinig toevoegen,
anderen bleken -soms na uitge·
breid onderzoek door o.a. de ge·
rneente- over particulier terrein te
lopen en kregen we geen toe
stemming van de eigenaren. Dat
is jammer, maar het goede nieuws
is dat de subsidie nog beschik
baar is en we nog een aantal an
derealternatieven ophet oog heb
ben.
Als er nog mensen zijnmet goede
ideeën houden we ons aanbevo
len. Wolter Karsijns en Kor van
Zanten zijn onze ommetjesspe
cialisten. Wordt vervolgd...

Stand van zaken
Dorpsommeqes

••

Ook het komende seizoen is er
weer maandelijks een muziek
sessie in café Molenzicht. De
eerste is op zaterdag 12 sep
tember (en daarna elke 2' zater
dag van de maand).

Wie een instrument bespeelt of
zingt, kan aanschuiven. Je weet
van te voren nooit hoe de avond
verloopt: soms is het volle bak om
de tafel, soms rustig, maar altijd
gezellig. We starten om 20.00 uur.

Bij deze folksessie zit een wisse
lende groep muzikanten rond de
tafel. Veel trekharmonica's, maar
ook viool, gitaar en ritme-instru
menten. Om beurten zetten de
muzikanten een nummer in, de
anderen spelen mee of luisteren.
Voor meer informatie: kijk op
www.harmonicasite.nl .

nieuw seIZoen
Folknoord start

nen we op zondag 6 september
a.s. van 11 .00 tot 17.00 uurgenie
ten van minimaal ell draaiorgels,
twee (ouderwetse) stoomcarrou
sels, een gratis springkussen voor
de kinderen, een poffertjeskraam
... en daar tussenintientallen oude
auto's, trekkers, vrachtauto's en
motoren. En dat allemaal zonder
entree ...
Ikhoop dat het een geslaagd eve
nement wordt met mooi weer en
veel publiek!

Rondje nostalgie langs de Oude
Rijksweg, Grasdijkweg, Geweide
weg ...
Het is jammer dat het draaiorgel
museum in Assen is opgeheven.
Maar dankzij de familie Riddering
en hun draaiorgelvrienden kun-

Het orgel van mijn schoonzoon
Tonnie is nummer drie. En dan
nog deFledderbosch. En zo'nklein
orgeltje ... mijn vrouw Tinie en
dochter Janet hebben nog een
heel klein orgeltje; dat is ook al
over de 100 jaar oud." (Tijdens de
demonstratie blijken de poppetjes
niet te draaien ... Freddie belooft
erin te duiken en nog vóór het
draaiorgelfestival te repareren.)

ik voeldedat er iets van te maken
viel. Herman verhoogde zijn bod
en kreeg het orgel in bezit.
Dat was nummer twee. 'En dou
kon ik der met aan t waark gaan

Vakwerk
'Er zijn drie categorieën: dansor
gels, straatorgels en de kleine or
geltjes oftewel leierkasten. In
Duitsland kregen de mensen die
niet meer konden werken (b.v.
doordat ze in de oorlog gewond
raakten en een been misten) een
leierkast cadeau en moesten zich
hiermee zien te bedruipen.
Kermisorgels stammen af van de
kerkorgels. Het geluid iswat scher
per, harder; je moest boven het
lawaai uitkomen.
Ik let niet alleen op de muziek
maar ook op de mooie fronten;
dat is nog echt vakwerk! Hand
werk. Je moet ergevoel voor heb
ben! Herman heeft zijn orgel op
nieuw in laten leggen met blad
goud; het is netof dekleur steeds
mooier wordt ..."

Bij de wat oudere lezers onderu is
het vast wel bekenddat defamilie
Riddering aan de Grasdijkweg in
Garmerwolde gek op draaiorgels
is. Het allereerste orgel is al tach
tig jaar in familiebezit! Reden voor
een praatje met de thans 7S-jari·
ge Freddie Riddering.

'Pa en moe kochten de cakewalk
in 1929;en daar was dat orgel, dat
wenunog hebben, bij. Mijnouders
reisden in die tijd nog per schip
naar dekermissen en 'as t zeuven
uur was, mos Freddie opbèr'. Dat
was onder het orgel, of in de kas
sa. En als de kermis afgelopen
was, namen ze me weer mee naar
de boot.
Als kind was ikalgek oporgels. Nu
zie je ze niet meer op de kermis
sen; de toenmalige nozems kon
den de muziek niet waarderen en
als je brood op de plank wilde
houden, moest dat orgel eruit.
Ik had er al een jaar of drie niet
meer naar omgekeken. Toen
kwam er een orgelmanifestatie in
Leeuwarden en vroegenzeof mijn
orgel er ook mocht staan. Ik dacht
pro dec, maar kreeg tot mijn ver
rassing 300 gulden. Op een herfst
dag bood de firma Rust in Roden
mij een aanhangwagen vol met
afvalstukken schuimrubber aan.
Ik heb de rommel naar Stainkoe
len gebracht en het orgel erin ge
bouwd. Jedoet er wat mee; het is
leuk als aandenken aan mijn
ouders. Een hobby. Het orgel is
inmiddels al ver over de honderd
jaar.
Je bent als orgelliefhebbers één
familie en helpt elkaar. Zo'n 18
jaar geleden heb ik het orgel nog
helemaal uit elkaar gehad en ge
restaureerd. Dat geeft wel een
heel bijzonder gevoel. Zo van: 'Hé,
ik heb hier al onder legen te
sloapen ennouzitik terbinnen in.'

'Allerlei zaiktes bennen medici 
enen veur, mor n örgelvirus worst
nooit weer kwiet ...'
Hoewel heteraanvankelijk niet op
leek, werd ook de thans SO·jarige
zoon Herman met het virus be
smet. "Zo rond de tijd dat de eu
ro's uitkwamen, zei hij tegen mij:
'Ik ken n örgel kopen, van t wilde
fabrikaat.' De eigenaar stond op
de kermis in Emmeloord. Eigenlijk
wilde de man hem een ander or
gel verkopen, maar Herman had
zijn zinnen gezet opdeze. Er man
keerde wel het een en ander aan
en hij kostte een hoop geld, maar

Trots familiebezit
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SticMng Dorpsrun Thesinge

Auke G. Kuipers

monumentendagen plaats en is
de kerk vrij te bezichtigen.
Er zijn plannen om volgend jaar,
wanneer de groep 10 jaar be
staat, een heel bijzonder toto
gebeuren, samen met een ten
toonstelling te gaan houden.

Inschrijven is mogelijk tot een half
uur voor de start envia dewebsite
www.thesingerun.nl. Inschrijven
voor de pastaparty kan alleen via
de website (tot 20 september).

Erwordtgebruik gemaakt van chips
voor tijdregistratie, lopers kunnen
bij thuiskomst deuitslagenop inter
net terugvinden. Tevens worden
de bruto en netto tijden van de
lopers geregistreerd via het
Gateway Concepts Systeem.

Op zaterdag 12 en zondag 13september is er voordege maal een
grote foto-expositie in de 13e eeuwse kerk van Garmerwolde,
gehouden door 8 leden van de FotoGroepGarmerwolde. Het
thema is dit jaar U(ln)Zicht". De fototentoonstelling zal op vrijdag
11 september worden geopend om 20.00 uur door de wethouder
onderwijs, welzijn, sport, recreatie en cultuur van de gemeente
Ten Boer, mevrouw Janny Zwerver.

Foto-expositie kerk Garmerwolde

De loop start om 17.00 uur bij het
dorpshuis in Thesinge.

Er zijn een groot aantal totowerken
te zien zijn van Paula Dunne, Jan
net Jansen, Katja Havenga, Gerrit
ter Veer, Jan Noordhot, Jan Knot,
Henk Tuinerna en Auke G. Kui
pers. De openingstijden zijn beide
dagen van 10.00 uur tot 18.00
uur. De entree is gratis. Gelijkti jdig
met de expositie vinden ook de

De hardloopclinic onder leiding van een professionele trainer (Gerhard
Lugard) is van startgegaan met 20 deelnemers. 4 september start de
kids-clinic met 11 deelnemers. (Foto:Menco vander Berg)

Om 15.00 uur zullen de kinderen
de spits afbijten tijdens de
KidsRun; inschrijven kan tot 14.45
uur, kosten € 1,50. Om 17.00 uur
starten de overige lopers. Het
startschot wordt gegeven door de
nieuwe burgemeester, André van
de Nadort. Na afloop kan er weer
genoten worden van een voed
zame, maar vooral gezelligemaaI
tijd tijdens de PastaParty, kosten
€ 8.-.

Dit jaar vindt voor de derde keer de Thesinger Dorpsrun plaats.
Geoefend of niet, iedere loper kan zijn of haar favoriete afstand (4
km, 4 mijl of 11 km) lopen. De afstanden 4 km en 4 mijl kunnen
tevens wandelend afgelegd worden, genietend van de mooie
omgeving van Thesinge. Niet voor niets is het thema "veur elk en
ain, deur elk en ain".

Thesinger Dorpsrun
Zaterdag 26 september

Jet de Wilde en dochter Famke
Henkes (bijna 5 jaar)
De Dijk 15 sinds juli jl.
'Ik ging m'n hart achterna naar het
noorden van het land en zo kwam
ik inThesinge terecht. Benblij toe,
het is tijn om hier te wonen.'
Jet is beeldend kunstenaar, illus
trator (zie www.jetdewilde.nl) en
maatschappelijk werkster. Ze wil
teken· en schilderlessen gaan
geven. Famke gaat op zwemles
en wil graag leren paardrijden.

Meranda Spanjer (36 jaar) en
haar kinderen Jarrin (9), Imany
(8) en Kayl Liefhebber (3)
Molenweg 16
'Sinds eind december 2008 wo
nen wij met z'n vieren in Thesinge.
Ik ben oorspronkelijk in Gronin
gen geboren en groolgebrachl,
maar heb 10 jaar geleden het
Groningse voor het Friese geruild.
Nu zijn we weer terug en gesetteld
in Thesinge.'
Na jarenlang een eigen zaak te
hebben gehad, is Meranda nu op
zoek naar een leuke baan in de
buitendienst of een management·
functie op kantoor.

Nieuw inThesinge
Thesinge heeft in de afgelopen
tijd weer een aantal nieuwe be
woners gekregen. Enkelen zijn
op vertrouwd terrein komen
wonen, voor anderen is Thes
inge helemaal nieuw.
Thesinge.com en de Garmer &
Thesinger Express geven ze
graag de gelegenheid om zich
voor te stellen.

Rik van der Woude
Kerkstraat 3
Rik is geen onbekende inhet dorp.
'Ik ben in Thesingekomen wonen

in november 2008 omdat ik hier
ook opgegroeid ben en daardoor
ken ik ook de meeste Thesingers
wel. Ik ben hier vaak samen met
mijn broer Jan (van het hoveniers
bedrijf) dus velen denken dat hij
hier ook woont.'
Rik werkt als militair bij de Konink
lijke Marine, in de technische
dienst.

Alfred Ollens en Esther Sibma
Kapelstraat 10
'Voordat we hier heen zijn geko
men, woonden we in Haren. Es
ther komt uit Thesinge en van
daar dat we hier weer naar toe zijn
gegaan.
Na 7 maanden verbouwen zijn we
1 december 2008 in ons huis ge
trokken. De binnenkant is com
pleet vernieuwd. Helaas zijn we
nog niet klaar, want nu is de bui·
tenkant aan de beurt.
We hebben het erg naar onze zin
in Thesinge enwe hopen hier nog
jaren met plezier te wonen.'
Allred is fulltime timmerman bij
bouwbedrijf Bruiniers te Haren.
Esther werkt 32 uur per week als
ergotherapeute in het Ommelan
der Ziekenhuis Groep locatie Dell·
zicht.
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Nellian Dijkema &Anna Poppink
uitvaartverzorgingen-begeleiding

Bovenrijge-weg19 9797 TDIhesinge
0SO )0217]1 of 06 53767142

www.• ellianenanna.nl

Drogisterij - Parfumerie - Reform -Therapie

informatie en vormgev.ng rondom de dood : Schoolbol-n 1. Groningen Winkelcentrum Lewenborg Groningen (050) 5410508

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid- Off. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima serv ice en reparatie

JOOP NOORDHOf
Rijksweg 15
Garmerwolde
(050)3021624

G.N. Schutter/aan 28

9797 PCTHE51NGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax050 - 3021574

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

Lageweg 12- 9798TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

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

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

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

www.jellevanderveen .nl

Molenweg 27
9797 PS Theslnge

t, 050 - 302 4830

m. 06 30369109

f. 050 - 302 5168

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

RITSEJMA
Sierbestrating

Showterras 3000 mz
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Giulio Stefano aan het werk. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Natuursteen Steîane
Sinds ongeveer een jaar wonen ze aan de Geweideweg in
Garmerwolde: Giulio en Jackeliene Stefano, met hun kinderen
Niels, Stef, Rob en Bas. Het gelijknamige natuursteenbedrijf aan
de Hammerfestweg 8 te Groningen • op het industriegebied
Eemspoort • bestaat uil een middelgrote showroom met werk·
plaats, waar men laat zien hoe b.v. tegels, aanrechtbladen, ven
sterbanken maar ook builenbloembakken aan het interieur kun
nen worden aangepast.

Susan de Smidt

Een dag nadat ik Thomas gespro·
ken heb, horen we dat er ook
Mexicaanse griep in Garmerwol·
de heerst; totnutoe meest bij jon
geren. De kleedkamers bij GEO
schijnen een ideale broedplaats
te zijn voor het virus!
De boodschap van Thomas is in
elkgeval; laat je niet bang maken,
het valt erg mee!

Meer informatie kun je vinden op
de site van het RIVM (Rijksinsti
tuur voor Volksgezondheid en
Milieu).

word t veroorzaakt door een
(nieuw) virus met delen van var
kens-voqel-en menselijke griep
virussen.
In de meeste gevallen verdwijnen
de symptomen na 2·7 dagen, het
hoesten kan soms wat langeraan
houden en complicatie kan lonq
ontsteking zijn. Wanneer dat dus
te lang duurt, je benauwd wordt
en de (long)klachten verergeren,
is het dus verstandig je huisarts in
te schakelen. Bij Thomas was dat
niet nodig, de griep ging vanzelf
over.
Als je zelf besmet bent , krijg jede
eerste symptomen binnen 1·7
dagen.
De tijd dat je iemand anders kunt
besmetten is vanaf het moment
dat je zelf ziek geworden bent tot
maximaal de 7' dag.
Wil je iemand anders niet besmet
ten, hoest ofnies een ander niet in
zijn gezicht, gebruik daarvoor pa
pieren zakdoeken, gooi ze direct
weg. was je handen en vermijd
zoveel mogelijk contact met an
deren (lekker rustig!)
Tenslotte is het ook nog mogelijk
dat jewel besmet bent (enzelfook
besmettelijk bent) zonder ziek te
worden.

EersteMexicaansegriep inThesinge

Een paar feiten op een rij:
Mexicaanse griep. officiële bena
ming Nieuwe Influenza A (H1N1),

Thomas liep de griep op tijdens
de Keiweek (studentenintroduc
tie) in de stad. Een medestudente
hoestte hem vol in het gezicht en
vertelde toen dat ze dacht Mexi
caanse griep onder de leden te
hebben.
En inderdaad, precies 4 dagen
later begon hij ook verkouden te
worden ; keelpijn, een grieperig
gevoel. Verdere symptomen wa
ren moe, hoofdpijn, spierpijn, wat
duizelig en fli nke koorts (met kou
de rillingen!)
Hij voelde zich beroerd genoeg
om een dag of drie in bed te lig
gen, daarna verbeterde het.
Thomas dronk veel sinaasappel
sap en nam extra vitamine C en
naeen kleineweekwashij erweer
bovenop.
Allecommotie rondomdeze griep
vind Thomas wat overdreven. Als
je het één keer hebt, voelt het net
als een gewone stevige griep. Hij
snapt wel dat het voor mensen
met minder weerstand gevaarlij·
ker kan zijn, maar hem is het erg
meegevallen. En het mooie is: hij
krijgt het nooit weer!
Ook vindt hij de berichtgeving niet
altijd even duidelijk; er wordt ver
teld hoe je het kunt voorkomen,
maar wat doe je als je het echt
hebt en hoe lang duurt het?
Moet je rood-witte linten om het
huis knopen, een bord bij de weg
zetten; Hier heerst Mexicaanse
griep!?

In Thesinge is de eerste Mexi·
caanse griep geconstateerd bij
Thomas Smit, 19 jaar.
Met nog een beetje een dikke
keel, maar aan de beterende
hand, was hij bereid te vertellen
hoe het is om de beruchte en
gevreesde griep te hebben!

De kranten staan er vol van, bedrijven nemen hun voorzorgsmaat·
regelen, de regering slaat medicijnen groots in; kortom iedereen
heeft het erover: de Mexicaanse griep komt eraan!

Sieb·Klaas Iwema

Modehuis Gemini organiseert in
samenwerking meI de NBvP Vrou
wen van Nu afdeling Garmerwolde
op woensdag 16 september a.s.
een modeshow. Deze wordt ge
houden in dorpshuis "De Leeuw"
te Garmerwolde, aanvang 19.45
uur. Entree gratis.

Modeshow

kinderen van jongs af aan met
echte steen(tjes) en krijgen het zo
met de paplepel ingegoten. Jullie
leren bruggen bouwen met lego
steentjes ..."
En deze middag heb ik ook weer
wat geleerd. Bedankt voor de tijd;
ik wens de familie Stefano zowel
privé als inhetbedrijf goede jaren
toe.

Men koopt grote platen graniet,
marmer, enz. Graniet wordt het
meest gebruikt; deze hardsteen
kan veelbeter tegen zuren en een
eventuele uitglijder van het
groentemes. En blijft gladder,
'glimmender'. Er zijn veel kleur
variaties, zoals egaal zwart, tinten
bruin/rood en groen vlammend.
Met hun eigen zaagmachines is
veel mogelijk; de ronde of vier
kante gootsteengaten b.v, wor·
den gemaakt met behulp van een
computergestuurde water
gestraalde freesmachine. Om na
werk tevoorkomen, installeertmen
het werk altijd zelf bij de opdracht
gever. En hiermee hebben ze al
20 jaar ervaring.
70% van de steen over de hele
wereld komt uit Italiaanse steen
groeven.
Op de vraag waarom Italianen zo
goed tegels kunnen leggen, luidde
het antwoord: "In Italië spelen de

RE'NIGINGSSERVICE

Peter Kuil
Osloweg126. 9723 BX Groningen

•
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Grafzerk bijna weer in oude luister hersteld
Op het kerkhof in Garmerwolde staan vlak bij de kerk drie, vrij unieke, grafzerken. In deze zerken is namelijk een ruimte uitgespaard
waarin een bloemenkrans opgehangen kan worden. Misschien zijn deze zerken u wel eens opgevallen. Als u het kerkhof oploopt
richting toren, vindt u er meteen aan het begin van het pad één aan uw linkerhand.

De nichten Lina (links) en Aaltje hangen de bloemenkrans in de
grafzerk. (Foto: Henk Vliem)

Deze zerk is de enige die nog
compleet is, dat wil zeggen: er
hangt nog een krans in en er zit
nog een glazen ruitje voor ter be
scherming. De tweede zerk staat
een eindje verder. weer aan uw
linkerhand, daar waar het pad de
bocht omgaat. En de derde zerk
staatachter de kerk.Overdetwee
de zerk gaat het hier. Roelf Harms
Wigboldus (overleden 3 januari
1886) ligt hier begraven. De nich
ten Lina Westerdijk-Groeneveld
(74) en Aaltje Kooistra-Bakker (67)
plaatsten een paar weken gele
den een nieuwe krans in deze
zerk. "Deze Roelf Harms WigboI 
dus was de ongetrouwde broer
van mijn overgrootmoeder" zegt
Lina. De familie had destijds blijk
baar veel met Roeit Harms op,
want zij plaatsten een (dure) zerk

met zo 'n bloemenkrans op het
graf. In de loop der jaren zijn ech
ter zowel de bloemenkrans als het
glazen deurtje verdwenen. Reden
voor de achter-achter-nichten van
Roeit Harms om de zerk weer in
oude luister te willen herstellen.
En dat is goed gelukt, zoals u op
de foto kunt zien. Op een kleinig
heidje na: het glazen ruitje paste
net niet, maar er is mij verzekerd
dat dit binnenkort verholpen zal
zijn (door Schildersbedrijf Hofste
de; familie van Lina).
AI pratende over oude kerkho
ven, grafzerken en Garmerwolde
hoorde ikdat Lina en Aaltje hier in
Garmerwolde op school hebben
gezeten. Beiden zijn namelijk hier
geboren, op een boerderi j aan de
Lageweg. Inmiddelswoont Lina al
weer jaren in Noordbroek en Aal-

tje in Lellens.
Lina heeft al een jaar of vier als
hobby: bijzondere grafzerken. "Als
je ziet wat voor prachtige symbo
liek er vaak op grafzerken staat.
Indrukwekkend gewoon", zegt ze.
Zodoende werd ook haar interes
se gewekt voor graftrommels en
dergelijke. En alles wat daar mee
te maken heeft. Zo heeft zij een
oude ansichtkaart van Garmer
wolde ontdekt met daarop de kerk
en een aantal grafzerken. waar
onder dievan Roelf Harms. Enals
je heel nauwkeurig kijkt, zie je in
die zerk de krans nog hangen. In
de jaren dertig was de krans er
dus nog. Zo'n krans bestaat uit
een vlechtwerk van koperdraad,
waaraan blaadjes (van zink) en
bloemetjes (van porselein) beves
tigd zijn.
Lina en Aaltje zijn niet de enigen
diedit soort restauratiewerk doen.

In Twello woont ene Evert Jan
Haikus, die al jaren graftrommels
en dergelijke restaureert. Ook
weer als hobby. En dat doet hij
geheel gratis. Binnenkort zal deze
Evert Jan de grafzerk achter de
kerk aanpakken zodat over een
poosje ook in die zerk weer een
bloemenkrans hangt.
Mocht u geinteresseerd zijn: in
Barneveld hebben John van Ma
nen en Anneke Huppelschoten
een bedrijf (Graftrommels V.O.F.)
dat nieuwe graftrommels maakt.
In diverse vormen en materialen.
Vo lgens hun site op internet is
daar best vraag naar want, nabe
staanden willen steeds vaker iets
tastbaars (zoals een brief, een
knuffel of speelgoed) bij een graf
van hun dierbare achterlaten, en
dat kan dan mooi in zo'n trommel.

Henk Vliem

WigbDldstraBt 8 • TBn BoBr

LANDBOUW
MECHANISATIEBEDRIJF

')udman
Thesinge
•Verkoop, verhuur en

reparatie van Tuin- en
Landbouwmachines
'Onderhoud van uw

machine en tractorpark

G.N. Schutterlaan 10

OSO • 3021321

De contouren van de nieuwe fietsenstalling aan het begin van de
Dorpsweg beginnen vorm te krijgen. Na de vakantie zal het dak
geplaats t worden en de verdere afwerking plaatsvinden. De oude
stalling zal dan ook verwijderd worden en de bestratingaangepast aan
de nieuwe situatie. En in november komt de aanplant. Daarmee heeft
de ' verfraaiing van de dorpsentree ' gestalte gekregen. Nu nog een
naam. Wie bedenkt er een mooie naam voor de entree?
(Tekst: Henk Vliem; Foto: Sieb-KlaasIwema)
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant. voor informatie deredactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham 050·3023483
Eind·redactle:
Hillie Ramaker·Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797 PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde ·050·5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14.50p.j.
Bijautomatischeincasso € 11,55p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € t ,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.nel

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. Schutter
laan 16: uiterlijk dinsdag
15 septembervóór 18.00uur.

De Stefano-boys vermaken zich best in Garmerwolde. (Foto: SielrKlaas Iwema)

Protestantse gemeente Wist-u-dat ...
Gannenvoldeffhesinge

Agenda
3 tlm 6 september
Feestweek(end) Garmerwolde
zaterdag 5 september
t Jopje in Thesinge; Geopend van
16.00 - 19.00 uur
Dinsdag 8 september
Dorpshuis De Leeuw, Garmer
wolde; 20.00 uur: klaverjassen bij
'De Soos"
zaterdag 12 september
Café Molenzichl, Thesinge; 20.00
uur: Muzieksessie van Folknoord
zaterdag 12 en zondag 13 sep
tember
Open Monumentendagen.
Thema: "Op de kaart".
Woensdag 16 september
Dorpshuis De Leeuw, Garmer
wolde ; 19.45 uur: Modeshow
Gemini, gratis entree.
Donderdag 24 september
. Kerkhörn Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Iedereen die
van een gezellig praatje houdt, is
van harte welkom.
- Buurhoes, Ten Boer; 20.00 uur:
Seniorenevenement
zaterdag 26 september
Dorpsrun Thesinge
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Zondag 30 augustus
14.30 uur in Thesinge
Indienststelling kerkelijk werker
Dhr. W. Eperna. Voorgangers: ds.
V.d. Lagemaat uit Ten Boer en ds.
W. Tinga uit Groningen. Na de
dienst informeel samenzijn in
Dorpshuis Trefpunt.
Zondag 6 september 2009
15.00 uur Feesttent in Thesinge.
Jubileumdienst ter gelegenheid
van het 125 jarig jubileum CBSde
Til. Medewerking van (oud) leer
lingen en dorpsgenoten.
Zondag 13 september
9.30 uur in Thesinge.
Ds. Zuur uit Den Haag. Viering
van het Heilig Avondmaal. Ouder
ling vandienst;Johanna v. Zanten,
tel. 302 3683.
Zondag 20 september
10.00 uur in Thesinge.
Dhr. W. Epema uit Groningen.
Startdienst en aansluitend koffie
drinken.
Zondag 27 september
9.30 uur in Thesinge.
Ds. Struif uit Oosterwolde.
Zondag 4 oktober
10.00 uur in Thesinge.
Dhr. W. Epema uit Groningen.

• Bart Boosman weer terug isvan
zijn solo-zeilrace naar Amerika?
• dat dan wel eventjes 7500 zee
mijl in amper drie maand waren?
• Dorpsbelangen Garmerwolde
op zoek is naar een passende
naam voor de dorpsentree?
• U suggesties in kunt dienen bij
Dorpsbelangen?
• de winnaar een... krijgt?
• de appels, pruimen en peren
aan de fruitbomen in de boom
gaard bij de Dorpsentree al rijp
zijn?
• U dat fruit gratis mag plukken?
• B&W van Ten Boer haar
speeltuinenbeleid heeft aange
past?
• Garmerwolde nu de speeltuin
mag ontwikkelen en bouwen?
• ze in 201 1 klaar moet zijn?
• maandag 31augustus de repe
titiesvan The Singersuit Thesinge
weer van start gaan?
• 31 augustus en 7 september
open repetities zijn?
• iedereen uit Thesinge die het
leuk lijkt om in dit koor te zingen
die avond van harte welkom is?

REINDER
vld VEEN

Nijverheidsweg6Ten Boer
Telefoon 050 • 3024833
B.g.g. 050 - 3022689
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