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Jack Brandsma timmert aan de weg

allebei interieurarchitectuur stu
deerden. Onder de naam 'Een
paar ontwerpers' werken ze sa
men in opdracht. "We begonnen
voor familie, vrienden en datbreid
de zich steeds meer uit. Dit was
jarenlang onze broodwinning." Nu
er kinderen zijn, werkt Française
iets minder. Jack doet interieur
en kunstopdrachten en werkt on
der meer veel voor Vos Interieur,
de landelijk bekende woonwinkel
in Groningen. Françoise's specia
liteit is vooral het interieur. Maar
denk niet dat 'Een paar ontwer
pers' hetzelfde doet als wat je in
de populaire stylingsprogramma's
op televisie ziet. "Heel veel men-

Een paar ontwerpers
Jack en Française kennen elkaar
van Academie Minerva, waar ze

in Milaan, wereldwijd de belang
rijkste beurs op het gebied van
designmeubels en kunst. Daar
komt ook altijd veel Nederlandse
pers, en als je als Nederlanderop
die beurs staat, ben je voor hen
interessant. De beurs heeft dan
ook een sneeuwbaleffect gehad."
In het afgelopen voorjaar stond
Jack opnieuw op de prestigieuze
beurs, mét 'friends': een aantal
Groningse ontwerpers onder wie
ook oud-Garmerwoldenaar Crijn
Mandema.

Jack Brandsma: "Ik heb het geluk gehad dat ik op de middelbare school een goede tekenleraar had".
(Foto: TonBouchier)

ruimte, is water en stroom. Als
een pand wordt verhuurd of ver
kocht, verhuizen de ondernemers
naar een andere plek. "Het idee
dat je als een nomade door de
stad trekt, spreekt erg aan", ver
telt Jack. 'Het heeft mij persoonlijk
ook erg veel publiciteit opqele
verd. Er is veel over geschreven,
onder meer in een Italiaans blad.
De journaliste had mij via internet
gevonden. Ik heb haar gevraagd
of ze me kon helpen aan contac
ten en zo ontmoette ik Mariana
Pichler, een bekende architect en
kunstverz amelaar. Hij heeft me
uitgenodigd om mijn werk te pre
senteren op de Salone del mobile

Kampeerders weten dat het kan. Je keuken, slaapkamer en woonkamer oppakken en op de gewenste plek weer opbouwen. Hetzelfde
zou je kunnen doen met je kantoor. Interieurarchitect en productontwerper Jack Brandsma uit Garmerwolde maakt daarvoor mobiele
werkplekken.

Jack (1969) woont met Française
deThouars en hun kinderen Pelle
(bijna 6) en Sil (bijna 2) aan de
Dorpsweg in Garmerwolde. Een
beetje achteraf, want hun huis ligt
verscholen achter het grote witte
'Oostenrijkse' pand ongeveer hal
verwege de weg. Wie Jack en
Française niet van gezicht kent,
heeft wellicht ooit hun grote witte
bestelbus gezien. SpareSpace &
Friends staat er in grote letters op,
met daaronder Salone del Mobile,
Via Ventura in Milano. De witte
bus reed ooit door Milaan als een
uitnodiging voor een meubelex·
positie. Want als ontwerper 'tim
mert' Jack ook in het buitenland
aan de weg. Maar wat betekent
dat opschri ft precies? Daarover
vertelt hij in een gesprek over kist
meubels. kunst en styling.

Sneeuwbaleffect
SpareSpace oftewel RestRuimte
zou je de specialiteit van Jack
kunnen noemen. ' Ik ben een van
de oprichters en ook bestuurslid
van de stichting RestRuimte. Met
restruimte bedoelen we leeg
staande, overgebleven ruimtes.
Winkelpanden bijvoorbeeld of
loodsen. Die ruimtes maken we
geschikt voor tijdelijk gebruik door
startende ondernemers, meestal
kunstenaars, vormgevers, foto
grafen of schrijvers." In die ruim
tes staan de SpareSpace-meu
bels of kistmeubels van Jack: een
krat, die open geklapt kan worden
en dan verandert in een bureau,
vergadertafel of zelfs een kleine
keuken, compleet met verlichting.
Het staat er allemaal in twee uur
en is ook even snel weerafgebro
ken. Alles wat nodig is naast een



Jack met zijn 'Major Tom ' lampen. (Foto: Ton Bouchier)

Fredje Bouma

Fredje heeft onlangs beloofd na
'de paden op' ook 'de lanen in' te
gaan. Bij deze dan.

SchuIlers Laan - hiermee wordt
bedoeld het gedeelte weg vanaf
Thesinger til tot Lageweg. Als lief
hebber van geboomte, zo had ik
al eens gepoogd om bomen langs
wegen te planten, vooral bij dor
pen. Wegens schadevrees door
de vogels, was hiervoor aanvan
kelijk geen meerderheid in de ge
meenteraad, totdat ik andermaal
met het voorstel kwam om maar
een proef te nemen langs de ge
meenteweg, omdat aan beide zij
den mijn land grensde. Hiermee
ging de raad akkoord en hoewel
burgemeester Venema eerst enig
beplanting in Ten Boer wenste, zo
volgde in 1914 ook toch Thesin
ge. Jammer dat de iepziekte zich
voordeed, want door de weelderi
ge groei, was het werkelijk al een
mooie wandelweg geworden. Zo
was er dan ook al eens een foto
van genomen en ansichtkaarten
gedrukt, met de benaming Schut
ters Laan. Wel staan ernog enige
bomen, doch de bedoeling is weg
en zo zal ook de benaming wel
weer verdwijnen, tenzij een mo
gelijke herbeplanting en het mij
nog mogelijk was alle medewer
king te lenen, want het bevordert
zeer de verfraaiing van de ornçe
ving en door de dorpelingen in 't
bijzonder zeer gewaardeerd.

Gelekt!
Onlangs is er een aanteken
schrift ontdekt waarin Gerrit
Niklaas Schuiler (1851-1949)
ooit zijn herinneringen aan The
singe en Garmerwolde heeft
genoteerd, en waarop wij de
hand hebben weten te leggen.
Zoals de meeste moderne me
dia, is ookde Garmer & Thesin
ger Express voor haar kopij
deels afhankelijk van het lek
ken door derden. Welnu, voor
dat officiële publicatie een feit
is, volgt hier, uit het betreffen
de schrift, een aantekening van
G.N. Schuiler uit 1944:

• Rijksweg 83
9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F (050) 3021961
E info@bluem ule.nl

ons werk!

Anne Benneker

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
D U ITGEVERIJ

kerkhof in Groningen. Zie ook de
lichtinstallaties 'Major Tom to
groundcontrol' (voorgevel van De
Oosterpoort Groningen) en
Groundcontrol to Major Tom #2'
(Vos Interieur Maupertuus). Jack
heeft een werkplek in de Trefkoel
in winkelcentrum PaddepoeI.
Kijk ook eens op:
www.jackbrandsma.com en
www.restruimte.nl.

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeurheeft,
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl
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Meer weten of werk van Jackzien?
Krukjes van Jack en andere vorm
gevers zijn tot 24 december te
zien op de tentoonstelling 'Visie
op het krukje' in Het Filiaal Cen
trum Beeldende Kunst aan het A-

maanden zou hij daar stage lo
pen. Hij bleef er een jaar. "Je kunt
maken wat je wilt, maar je moet
het wel zelf bedenken. En: alles is
mogelijk, maar doe het opjeeigen
manier, Dat heb ik van hem ge
leerd:

Leerschool
"Ik kom niet uit een familie van
kunstenaars of architecten. Maar
ikheb het gelukgehaddat ikopde
middelbare school een goede te
kenleraar had. Hij zag mijn kwali
teiten en hij heeft mij deze richting
gewezen. Daar ben ik hem erg
dankbaar voor.' In de jaren op
Minerva leerden Jack en Françoi
sehun eigen visie en filosofie ont
wikkelen. "Hoe sta je in het leven
en hoe sta je in het vak. Daar
moest je goed over nadenken en
elke keuze moest je kunnen ver
antwoorden. Dat maakt je tot een
kunstenaar met een eigen stem
pel, maar het was wel erg ratio
neel.' Dat was anders ophet Royal
College of Art inLonden waar Jack
in 2001 afstudeerde op product
ontwerpen. "Daar vond ik mijnple
zier in het spelen terug, het op
intuïtie ontwerpen ,' Uit die tijd
dateren ook de speelse krukjes
die er bijna uitzien of ze gekneed
zijn. Heel veel heeft hij ook ge
leerd van Piet Hein Eek, de be
kende ontwerper en maker van
producten van sloophout. Drie

Toegepaste kunst
In de vide van de winkel van Vos
Interieur hangt een grote lichtin
stallatie van de hand van Jack met
zijn herkenbare lampen. De lam
pen lijken op ufo's en heten daar
om 'Major Tom'. "Hier komen mijn
twee vakken bij elkaar, product
ontwerpen en interieurarchi tec
tuur. Het gaat niet alleen om de
lampen, maar ook om wat je er
ruimtelijk mee doet. Wat ik maak
isaltijd functioneel, jekunt het dan
ook toegepaste kunst noemen.'
Een ander voorbeeld is de Cater
pillar (rups), de harmonicabank
van honderd meter die hij ooit
ontwierp voor het festival Noor
derzon. "Het is een ingreep in de
ruimte, het is een object, maar je
kunt er ook op zitten."

sen noemen zich ontwerper. Maar
interieurarchitect is een bescherm
de beroepstitel, waarvoor je een
jarenlange studie moet hebben af
gerond. Het is echt meer dan een
leuk kleurtje uitzoeken. Het gaat
om een visie op wonen en leven' ,
vindt Françoise. "Er zijn al zoveel
spullen op de wereld. Wat moet je
daar nog aan toevoegen, denk ik
wel eens', voegt Jack toe. "Eigen
lijk zit ik dus in een soort spagaat,
want ik bedenk wel steeds nieuwe
dingen. Maar ik wil goede produc
ten maken, die mensen heel lang
gebruiken. die ze koesteren en die
hen plezier geven. Dat is mijn bij·
drage aan de duurzaamheid.'
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De Thesinger Dörpsrun:
een sfeer gebeuren van de bovenste plank!
Tradities komen en tradities gaan. Hebben vele Thesingers het traditionele pijproken met lede ogen zien verdwijnen en was het daarna
de beurt aan het touwtrekken om van de lijst van jaarlijkse dorpstradities te verdwijnen, we hebben nu een traditie terug waar je "U"
tegen mag zeggen. Met grote hulde aan de organisatoren: Stoffer Havinga, Menco van der Berg en Karline Malfliet. De derde Thesinger
Dörpsrun was een succes en een sfeer gebeuren, waar alleen de Elfstedentocht zich mee kan meten, compleet met een dweilorkest
bij de finish in de Kerkstraat. De sfeer was enorm op 26 september en het weer zat aan alle kanten mee. Het was niet te warm en niel
te koud.

Henk Busscher zijn eerste echte loop(4 km) is begonnen! (Foto: Kor van
Zanten Jzn)

Hr.Oudman, één van de vrijwilligers, plaatst dranghekken op de
SChutter/aan; (Foto: Paul Sloot)

poorten met een stem die om
roept: "Hier gaat Henk Busscher
uit Thesinge over de finish". Mijn
eerste echte loop (4 km) zat erop!

Henk Busscher

Een nieuwe traditie lijktgeboren in
Thesinge. Moge deze traditie vele
jaren worden voortgezet!

Langzaam, maar zeker druppe
len de deelnemers over de finish:
de vier mijl lopers, de 12 km lo
pers. Ik buig diep vooraldie lange
afstandslopers, nadat ik mijn vier
kilometertjes met moeite heb af
gelegd. Eigenlijk sta ik nog te hij·
gen als de eerste 11 km loper al
over de finish komt. Er moet nog
veel geoefend worden voor de
volgende Dörpsrunl

De pastaparty
Na definish wasdedag nog steeds
niet ten einde, want in Het Trefpunt
volgde de pastamaalnid. Voldane
en blije gezichten en op het grote
video scherm kon iedereen zijn
eigen finish bekijken! Er was ruim
voldoende pasta voor iedereen en
Aukje Groothoff zorgde ervoor dat
ook de laatste binnenkomers hun
buik konden vullen. De organisatie
had echter geen tijd omteeten en
in het zijkamertje van Het Trefpunt
gonsden de computers en werden
foto's en uitslagen al op de web
site geplaatst, zodat iedereen thuis
direct zijn ofhaar tijden kon verge
lijken met die van anderen.

Als ik terugdenk aan deThesinger
Dörpsrun, denk ik in eerste in
stantie aan de gezelligheid, maar
ook aan de perfecte organisatie
door de drie organisatoren en de
vele vrijwilligers, die dit evene
ment mogelijk hebben gemaakt.
Als elke vrijwilliger aangestoken
wordt om het volgende jaar ook
mee te lopen, net als ik het vorige
jaar. dan wordt hel organiseren
van zo'n evenement onmogelijk.
Hulde en dank!

belangrijk was wanneer je over de
startlijn ging, want de chip regis
treert alles en meet exact het
moment waarop je over de start
en finishlijn gaal. M.a.w., je hoeft
dus niet te dringen om vooraan te
staan als je een goede tijd neer
wilt zetten. OK! Het schijnt dat de
burgemeester het startschot heeft
gegeven, maar misschien ook wel
niet, want vanaf het moment dat
het startschot klonk, herinner ik
me heel weinig: hardlopen, men
sen aan de zijkant, hardlopen, fo
tografen langs de kant van de
weg, hardlopen, verkeersrege
laars, hardlopen en dan de finish-

Mijn run
De Thesinger Dörpsrun van vorig
jaar had bij mij aanstekelijk ge
werkt, en liggend in de berm met
mijn fototoestel. heb ik me toen
voorgenomen het volgende jaar
zelf ook mee te lopen. Ik heb dus
de clinic gevolgd, en liters zweet
vergoten voorafgaand aan het
grote moment. Zaterdagmiddag
omhalf vijf kreeg ik mijnstartnum
mer opgespeld en legde Reina mij
uit hoe de elektronische chip op
mijn nieuwe hardloopschoen
moest worden bevestigd.Omeven
voor vijf stond ik in het startvak en
legde iemand me uit, dat het on-

De Kidsrun
Tja, en dan komt langzamerhand
de grote dag: zaterdag 26 sep
tember. In de loop van dedag zie
je het dorp veranderen. Drang
hekken, vlaggetjes en finishpoor
ten worden opgericht en om 15.00
uur klinkt het startschot voor de
Kidsrun_Vol energie werd ergelo
pen en als dit jeugdige enthou
siasme aanhoudt, dan hebben we
voor de verre toekomst nog deel
nemers aan de Thesinger Dörps
run.

Loopclinic
Eigenlijk beginthet verhaal van de
Thesinger Dörpsrun niet op 26
september, maar al in augustus.
Medio augustus begonnen zo'n
20 Thesingers o.l.v. Gerhard en
Wilma (beiden van loopgroep As
trea) aan een loopclinic, met als
doel een zo goed mogelijke tijd
neer te zetten tijdens de Oörps
run. Elke vrijdagavond, half zes,
verzamelen in Het Trefpunt en
dan in ganzenmars naarhet sport
veldje waar begonnen werd met
rek- en strek oefeningen . De
buikspieren werden getraind (ja
wel , ook die schijnen heel belang
rijk te zijn bij het lopen), en met
intervaltrainingen werd de condi
tie opgevijzeld. "Trots lopen, met
opgeheven hoofd en de schou
ders goed naar achteren", luidde
keer op keer het advies van onze
trainers. U heeft ze vast wel her
kend aan de finish, de trotse lo
pers die declinic gevolgd hebben.
De echte fanatiekelingen gingen
elke dinsdagavond nog eens een
rondje Klunder doen met zijn allen
en een week voor het grote ge
beuren gingen de deelnemers aan
de clinic met elkaar naar Kardinge
om de vier mijl te lopen. De clinic
was minstens zo gezellig als de
ThesingerDörpsrun zelf,en ik heb
er persoonlijk van genoten, het
geen voor een groot deel te dan
ken was aan onze trainers, die
precies de juiste snaar wisten te
raken bij de deelnemers.
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Tot eind2010 siert een noodkap, het "hoedje", de ma/en. (Fora:Joost van
denBerg)

Na hun eerdere succesvolle tournee trekken Henk Scholte, Linde
Nijland en Bert Ridderbos opnieuw door de provincie met een
programma van warme winterfolk. Zondag 29 november zijn ze te
horen in de kerk van Garmerwolde.

Bert Ridderbos weet met zijn ge
raffineerde arrangementen op gi
taar, cittern en accordeon als geen
ander een unieke sfeer neer te
zetten. Hij was jarenlang vaste
instrumentalist in TM en werkte
mee aan tal van producties. Bert
is afgestudeerd aan het conser
vatorium en zijn muziek wordt
gebruikt in documentaires op de
Duitse en Nederlandse televisie.
Onlangs verscheen een dvd van
de avontuurlijke, muzikale reis die
hij in 2008 samen met Linde over
land naar Bhutan maakte.

Winterliederen, zondag 29 novem
ber om 15.00 uur in de kerk van
Garmerwolde. Kerk open om
14.30 uur. Koffie en thee in de
kerk verkrijgbaar.
Toegang € 8,-. Reserveren
anneben@hetnet.nl, 050 - 542 07
29,www.winterliederen .nl. Kijkook
op www.garmerwolde.net.

toverende zang, gitaarspel en lied
jes al vijftien jaar op in binnen- en
buitenland. Ze was deel van het
succesvolle duo Ygdrassil en
maakte in totaal zeven cd's, waar
onder een eerbetoon aan de En
gelse zangeres Sandy Denny. Met
het laatste trok ze onder meer de
aandacht van de legendarische
producer Joe Boyd (onder andere
Pink Floyd, Fairport Convention).

Linde Nijland treedt met haar be-

De muzikanten
Henk Scholte is met zijn warme,
karakteristieke stem bekend en
geliefd als zanger en entertainer
van de Groninger groep Törf en
van zijn populaire dagelijkse pro
gramma op Radio Noord 'Twij
Deuntjes veur Ain Cent'. Naast
zijn artistieke werk is hij consulent
bij het 'Huis van de Groninger
Cultuur'. Bovendien is hij dichter
en publiceerde hij onder andere
de gedichtenbundel Vervrömd.

Sterk programma
Onder de naam 'Winterliederen'
brengen de drie muzikanten (be
kend van onder andere Törf en
Ygdrassil) nummers over de win
ter inal zijn facetten, inhet Engels,
Gronings en Nederlands, aange
vuld met sfeervolle instrument
alen. Ze brengen eigen werk, tra
ditionals en sterke vertolkingen
van het betere singer-songwriter
repertoire. Het wordt een sfeer
vol , gezellig concert, passend bij
de tijd van het jaar. Dit jaar is het
programma vernieuwd, maar na
tuurlijk zijn er ook klassiekers van
het album 'Winterliederen' uit 2008
te verwachten, zoals het veel op
de radio gedraaide 'Deunen en
Dreumen' en Linde's eigen lied·
jes.

Warme winteriolk in kerk
Garmerwolde

Namens de molenwerkgroep.
Henri Zuidinga

Na de wieken en de staart wordt
even na 18.00 uur met veel gek
raak de kap van de ma/en verwij
derd. (Foto:Joost van den Berg)

groep plaats nemen. Geef dit dan
door aan een van de leden van
Dorpsbelangen.

De kap is eraf

De laatste renovatie van de molen
vond plaats in 1973. In 2004 is de
molen sti lgezet, omdat het te ge
vaarlijk werd nog te draaien. De
molenmaker gaat er van uit dat de
molen eind 2010 weer gaat
draaien en ons mooie dorpsge
zicht weer zal verfraaien.
In 2010 zal de molenwerkgroep
een actie organiseren om ieder
een uit het dorp "vriend van de
Germania" te laten worden.
Mocht u ook interesse hebben in
hetwel enwee van de molen dan
kunt u natuurlijk in de molenwerk-

Maandag 19 oktober begon mo
lenmaker Doornbosch uit Adorp
met hetverwijderen van dewie
ken en donderdag 22 oktober
om ongeveer 16.00 uur was het
dan zover. De kap van molen de
Germania werd verwijderd en
afgevoerd. Tijdelijk is er een
noodkap op de molen ge
plaatst.

Vijftig cent?
Nee tien!
Vrijdag 2 oktober: rommelmarkt v.v. GEO.
Er stond zowaar een groep mensen klaar voor de deur totdat ie open
ging. Met een vluchtige blik kijk je naar goede materialen/spulletjes,
waar je eventueel je hobby mee uit kunt breiden. En dan natuurlijk
afpingelen ! Nog een paar enveloppen kopen ... en met een tas vol, op
naar huis. Of via de kantine richting huis. Het was een leuke markt, die
met een opbrengst van zo'n € 800 ook in financieel opzicht goed was.

Tekst plus foto
Sieb-Klaas Iwema
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Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en·begeleiding

Boventijgerweg 19 9797 TD Ih esinge
oso 3021731 of 06 53767142

www.nelüanenanna.nl

informatie en vormgeving rondom de dood: Scheelhelm 3. Groningen

haarstudio

solitai
Ten B o e r

Wigboldstra8t 6 • Ten Boer

Dernee&

Herenk.opper

mèt afspreakl

(05013022151

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde - Tel.06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Uw adres voor
Aanleg
Beplanting
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers
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G.N. Scl1lItteriaan 28

97f37 PCTHESINGE

Telefoon 050 - 3021957

Fax 050 - 3021574

Rijksweg 15
Garmerwolde
(05013021624

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf

JOOP NOORDHOf

Bovag-lid - OH. SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Installatiebedrijf
THESINGE V.O.f.
Verbindingsweg 17a
978 1 DA Bedum
T (OSO)3024S36
F (OSO) 3024693

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

I M. Ritsema - Bedum - T (050) 3010735

L~ v.~ . ~een -~o~a~ ~T~0~9~) :'9 3 5 0 4 J W a rm e bakker v o o r ie d e r eet m omen t

www.jellevanderveen.nl

Molenweg27
9797 PS Thesinge

t , 050 - 302 4830
m. 0630369109
f. 050 - 3025168

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

RlTS,EIIiIIAj
Sierbestrating

Showterras 3000 m-
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Gemeente Ten Boer krijgt een plan voor agrarisch natuurbeheer
Het provinciaal bestuur heeft nieuw beleid gemaakt voor het agrarisch natuurbeheer binnen haar provi.ncie. Dat is voor de vereniging
voor agrarisch natuurbeheer Ons Belang aanleiding geweest een gebiedsplan op te stellen. Met het uitvoeren van het plan hoopt de
vereniging een bijdrage te leveren aan het provinciale doelen op het gebied van akker-, weidevogel- en landschapsbeheer.

Natuurbraak voor veldleeuwerik, toerist, recreant en boer!

Het gebiedsplan
Vanaf 2004 is de vereniging Ons
Belang in de gemeente Ten Beer
bezig met akker-, weidevogel- en
landschapsbeheer. De vereniging
Ons Belang telt thans 44 overwe
gend agrarische leden. Voor wat
betreft agrarisch natuurbeheer
houden deze leden zich bezig met
akkervogelbeheer op ruim 70 ha
faunaranden. Op ca. BOOha wor
den de weidevogels beschermd.
Hiernaast worden kleigaten, knot
wilgen en een geriefhoutbosje
beheerd.

Het nieuwe provinciale beleid voor
agrarisch natuurbeheer staat op
geschreveninde nota: 'Meerdoen
in minder gebieden' (200B). De
titel van het rapport geeft meteen
de bedoeling van het provinciaal
bestuur aan: zij wenst meer te
doen voor agrarisch natuurbeheer
in die gebieden waar voldoende
akker- en of weidevogels zijn. In
gebieden waar niet of nauwelijks
akker- of weidevogels zijn, wil de
provincie geen vergoedingen ter
beschikking stellen voor beheer.
Financiële middelen voor agra
risch natuurbeheer dienen zo ef·
fectief en efficiënt mogelijk inge
zet te worden.

Op basis van het provinciaal be
leid is in de gemeente Ten Boer
(het werkgebied van verenigin
gen) 171 6 ha aangewezen als
kern gebied voor akkervogels. Het
akkervogelgebied wordt begrensd
door de Zuidwending, Eemsha
venweg, Annermaar, Kluunder
tocht, Thesingerweg, Bovenrijger
weg, Damsterdiep, Bouwer
schapsweg en het Eemskanaal
tot aan Ruischerbrug.
Indit gebied mogen boeren maat
regelen uitvoeren die vooral wor
den gericht op de veldleeuwerik.
Het betreft vooral randen of per
celen die met een zogenaamd
natuurbraakkruiden· en bloemen
mengsel wordt ingezaaid. Perce
len, die af en toe gedeeltelijke
worden gemaaid. Er wordt ver
wacht dat het veldleeuwerikenbe
heer ook gunstig voor andere vo
gels is, zoals de gele kwikstaart,
graspieper, patrijs en kwartel. Voor
het beheer ontvangen de deelne
mers een vergoeding. die zo on
geveer vergelijkbaar is met wat
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verdiend zou kunnen worden met
het verbouwen van een landbouw
gewas.
Voor vier deelgebiedjes in de ge
meente Ten Beer, totaal ca. 250
ha, isde weidevogelstand zo goed
dat daar ook maatregelen mogen
worden getroffen voor weidevo
gels. Het gaat hier om gebieden
met minimaal 20 broedparen per
100 ha kritische weidevogels (kri
tische soorten zijn alle weidevo
gels behalve de kievit, graspieper
en krakeend). In deze gebiedjes
van ca. 50 tot BO ha, is het de
bedoeling dat alle legsels worden
beschermd, dat een aantal perce
len pas in juni worden gemaaid en
dat een aantal kuikenstroken of
vluchtheuvels voor de weidevo
gels worden aangelegd.
In november en december van dit
jaar is het de bedoeling alle boe
ren zoveel mogelijk te informeren
over het nieuwe beleid en hel nieu·
we gebiedsplan voor agrarisch
natuurbeheer. Vanaf half novern
ber kan er worden ingeschreven
op nieuwe contracten voor het
akkervogelbeheer.

Inschrijven voor het weidevogel
beheer is pas eind 2010 aan de
orde. Dit omdat het huidige con
tract voor wat betreft het weidevo
gelbeheer nog doorloopt tot eind
2010.

Informatie over het gebiedsplan
voor agrarisch natuurbeheer is te
verkrijgen bij W. van Beesten, se
cretaris van de vereniging, tel.
050-3023634 en of A. Baken ad
ministratie van de vereniging, tel.
06 105696 B7, ofa.baken@wxs.nl

Resultaten agrarisch natuurbe
heer 2009
In 2009 werden er 324 paar wei·
devogels waargenomen op BOO
ha gebied, waar de vogels actief
worden beschermd (rond Thesin
ge, Garmerwolde en Ten Boer).
Dat is ruim 40 paren per 100 ha.
Daarmee is 2009 een gemiddeld
weidevogeljaar voor het gebied
van Ons Belang. De kievit, schol
ekster en ook de gele kwikstaart
deden het in 2009 beter als in
200B. Er werden in 2009 32 paren
veldleeuweriken geteld.

Tabel: Beschermde en waarge
nomen paren weidevogels in het
jaar 2009 op BOOha agrarische
grond, nabij Thesinge, Garmer
wolde en Ten Boer.

Kieviet 113
Scholekster 60
Grutto 9
Tureluur t2
Graspieper 29
Kwikstaart 55
Veldleeuwerik 32
Visdief 2
Kuifeend 27
Kwartel 1
Waterhoen 5
Knobbelzwaan 3

Totaal 34B

Per 100 ha 43,5

Naast het weidevogelbeheer is er
begin 2009 een project gestart
genaamd "Aan de slag metakker
vogels". Op basis van dit project
wordt ervaring opgedaan met het
zogenaamde natuurbraak-pakket,
gericht op akkervogels in het bij·
zonder de veldleeuwerik. Daar
mee loopt het project een jaar
vooruit op beheerspakketten die
vanaf 1 januari 2010 voor akker
vogels gekozen kunnen worden.
Er is een mengsel van bloemen,
grassen en granen ingezaaid (o.a.
margriet, klaproos, wikke, lucer
ne, gele mosterd, bladrammenas,
boerenkool, veldbeemdgras, tar
we en rogge). Delen van de per
celen zijn één of twee keer in het
groeiseizoen gemaaid. Door het
beheer ontstaan stroken met kor
te en langere vegetatie. De ver
scheidenheid aan planten levert
voedsel op niet alleen voor veld
leeuwerik. Insecten (vlinders),
andere vogelsoorten en bijvoor
beeld ook muizen profiteren er
van. De muizen vormen op hun
beurt voedsel voor buizerd, kie·
kendief en torenvalken.
De eerste ervaringen met het na
tuurbraakpakket zijn positief en
dat niet alleen voor de veldleeu
werik. De natuurbraak percelen
zijn door de bloemenpracht ook
mooi voor toerist en recreant.

Foto's en tekst
A. Baken
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complete aanleg
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Ton Heuvelmans

Niets is wat het lijkt. ..

Zorg dat je erbij bent, alleen dan
heb je een sluitend alibi!!!

<. ~

opgetrokken gebouwtje voor het
nageslacht kunnen bewaren.

Op 21 november 2009... de ont
knoping in DorpshuisdeLeeuw in
Garmerwolde! Rederijkerskamer
Wester speelt de klassieker "Ar·
senicum en oude Kant"
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 7,50
Reserveren : Janna Hazeveld

050-5414777

Inmiddels heeft het eerste inter
view met een oudgediende Thes
inger plaatsgevonden. Ook heb
ben wij andere bronnen aange
boord die meer licht kunnen wer
pen op het verleden van ons dorp.
In een van de volgende bulletins
zullen we hier nader op ingaan.

Een kuil van 6 voet diep...
Een goede maaltijd, wat geld
en een glas rode wijn toe...
Gele koorts bij het Panamaka
naaI...
Attaqueren...
De wijn zal Iijkelijk vloeien...

Sieb-Klaas Iwema

HISTORISCHE COMMISSIE THESINGE

denWendy Joop en Hanna Boes in
de startblokken om iedereen van
een natje te voorzien. En elke leer
ling ging ook nog een keer met een
bordvol hartigs langs.
Het nieuwe gedeelte is mooi inge
past: men kan weer jaren vooruit
met een moderne school in een
mooi karakteristiek pand.

De Historische Commissie Thesinge vergadert op deeerste maan
dag van iedere maand, binnenkort voor de derde keer. Afgezien
van onze eigen agenda, stellen wij het op prijs als lezers ons
zouden benaderen met suggesties voor te onderzoeken perse
nen, gebouwen of andere zaken. De eerste waardevolle bijdrage
van buitenaf heeft ons al bereikt, waarover een andere keer meer.

Naar het voorbeeld van de histo
rische oommissie in de gemeente
Scharmer hebben wij ons oog la
ten vallen op het enige overgeble
ven hoogspanningshuisje in ons
dorp. Tot enkele jaren geleden
stond er nog eentje op de kop van
Bovenrijge, maar dat is geruisloos
weggehaald. Wij richten ons op
het huisje op Achter-Thesinge,
tegenover Lutjewolde. Wij willen
uitzoeken hoe we dat fraaie, in de
stijl van de Amsterdamse School

Wethouder Janny Zwerver mocht twee keer een lint doorknippen: de
eerste voor het hele schoolgebouwen de tweede voor de naschoolse
opvang. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Joël Ubels en Lars de Jonge, met
ondersteunende hulp van ouders!
meester/jut.
In een aantal toesprakendoor o.m.
de wethouder (zij had ook speel
goed meegenomen), de directeur
van de Stichting Marenland en het
schoolhoofd vernamen we dat dit
weliswaar de laatste school van
het rijtje was, maardat dit niet altijd
nadelig is, want wat je bij de ene
klus leert, kun je direct toepassen
op devolgende plek. Daarna mocht
wethouder Zwerver twee keer een
lint doorknippen: de eerste voor
het hele schoolgebouwen detwee
de voor de naschoolse opvang.
Hier stond tevens een borrel klaar
om te proosten. Deze keer ston-

De ochtend werd opgevrolijkt met
de grappen en grollen van een,
voor iedereen (ook volwassenen)
adembenemende, clown. Dacht
je gezien te hebben hoe hij het
deed - en daardoor veel glunde
rende koppies - bleef het toch een
vraagteken !
Toen de clown klaar was, werd
het tijd om het cadeau dat door de
deelnemende (ver)bouwbedrijven
was aangeboden, te onthullen. Dit
werd gedaan door Jesper Hoiting,
Anouk Hendriks en Lars de Jonge
en bleek een mededelingenbord
met een groot uitroepteken er
achter.

's Middags was de officiële ope
ning. Zo'n 50 genodigden werden
getrakteerd op koffie/thee met een
gebakjeerbij;ditwerd gedaan door

De hapjes en drankjes werden verzorgd door Hanna Boes, Wendy
Joop, Joël Ubels en Lars de Jonge. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Het was woensdag 7 oktober
een feestelijke dag op de aBS
in Garmerwolde; het begon 's
morgens voor de schoolgaan
de jeugd en verdere belanq
stellenden. De schooljeugd was
terug in de tijd van Ot en Sien;
de oude jeugdspelletjes pas
ten daar goed bij. Er werden
ook luchtballonnen met naam
kaartjes opgelaten, maar door
de motregen (bestond vroeger
ook al) hebben sommige bal
lonnen amper het schoolplein
verlaten.

Met z'nallen

REI NIGINO SSERVICE

Peter Kuil
Osloweg126· 9723 BX Groningen

•
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Subsidie voor de kerk in Thesinge
Voor de molen in Thesinge is in de zomer subsidie beschikbaar
gekomen, en (toeval of niet) afgelopen maand ook voor de kerk
naast het Trefpunt. Het gaat meestal om nogal grote bedragen:
ruim een ton voorde molen, ruim 60.000 voor het kerkje. Tezamen
met subsidie voor Trefpunt is de afgelopen 2-3 jaar minstens een
paar honderdduizend euro beschikbaar gekomen in Thesinge,
wat voor een dorpje van een paar honderd huizen "nait min" is.

Brug 10
Alhoewel je maar één brug over
hoeft, heet het op zaterdag 10
oktober feestelijk geopende
winkeltje van Janet Jansen aan
de Geweideweg 11 in Garmer
wolde: Brug 10. Het is een klein
winkeltje met veel snuisterijen
voor in huis en bij de voordeur,
houten speelgoed, tweede
hands boeken, oude gereed
schappen en curiosa, zoals een
'knielstoelt je' met oosterse
motieven.

Hoe kom jeeigenlijk aan dienaam?
De brug die hier vroeger over het
Eemskanaal lag, heette toch brug
4?
"Brug 10 was bij Garrelsweer. Mijn
opa is daar in de oorlog brug
wachter geweest en vertelde er
enthousiaste verhalen over."
De tijden veranderen. Ik herinner
me een kerstmarkt waarop je ver
telde dat je graag een winkeltje
wilde openen, maar dat het niet
mocht omdat jebuiten de bebouw
de kom woonde. "Dat is waar; de
wetgeving is versoepeld. Mits je
aan de regels voldoet, mag je te
genwoordig een winkeltje begin
nen in een boerderij:

De aanloop bij de opening (ont
vangst met koffielthee plus ge
bak) is goed te noemen en de
mond tot mond reclame moet de
rest doen. Zoek je een leuk ca-

Janet Jansen tijdens de feestelij
ke opening van haar winkeltje.
(Foto: Sieb-Klaas Iwema)

deautje ofwil je zomaar eens rond
neuzen? Brug 10 is elke vrijdag
open van 10.00 tot 16.00 uur; plus
iedere eerste zaterdag van de
maand. En op afspraak; tel. 06
273 133 80. Tijdens schoolvakan
ties gelden afwijkende openings
tijden.
Wij wensen Janet veel plezier en
geluk met haar winkeltje.

Groetjes van Sieb-Klaas en Hillie

Overigens was voor de kerk het
aanvragen van subsidie een be
werkelijke klus. Het is door de
vrijwilligers van de protestante
Gemeente ooit vier jaar geleden
eens aangevangen omdat voor
kerk-orqel in Garmerwolde goe
de ervaringen zijn opgedaan en
er werkelijk zeer grote bedragen
(tonnen)zijn toegekend. Het schrij
ven van een aanvraag is ingewik
keld, maar er zijn goede bureaus
voor. Maar helaas, juist toen is de
hele systematiek voor wat subsi
diabel is, hoeaantevragen, groot
te bedrag. looptijd, enzovoort he
lemaal omgegooid. Termen als
"BROM" en "BRIM" (serieus!! De
"0" in BROM staat voor "onder
houd", de I voor "instandhouding")
deden de intrede. Ook het mo
ment dat duidelijk zou worden
wanneer de subsidie toegewezen
of afgewezen zou worden, is toen
behoorlijk "opgerekt". En dat was
tochwellastigen zwaar. Het groot
steprobleem was dathet dak lekt;
maar omdat het een monument
is, is reparatie niet eenvoudig een
kwestie van een dakdekker bellen

maar al gauw restauratief onder
houd. En als zoiets gedaan wordt
vóór subsidie is toegekend, vervalt
de subsidie. Vorig jaar is toen be
sloten dat er nog één jaargewacht
zou worden en dat het nog één
keer geprobeerd zou gaan wor
den. Het hele plan is omgegooid,
toegespitst op het dak en opnieuw
ingediend. Bij afwijzing, zo was het
idee, zouden we eens kijken of het
gebouw niet van de monumenten
lijst af kan, want dat scheelt aan
zienlijk in de kosten. Gelukkig isde
subsidie toegekend en was deze
exit-strategie niet nodig.
Kortom, het komende jaar zal het
kerkgebouw vast in de steigers
komen te staan.
Na deze jarenlange geschiedenis
vroeg ik me af welke gemeentelij
ke monumenten er nog meer in
Garmerwolde en Thesinge zijn.
Welnu, in Garmerwolde zijn dat
de kerkende molenop Stadsweg
9. In Thesinge zijn dat de Kloos
terkerk, de molen, en het kerkje
met Trefpunt aan de Kerkstraat.

Karel Drabe

Het Amarant Ensemble Concerto Grosso in kerk van Gannerwolde "De Soos"
Het Amarant Ensemble verzorgt zondagmiddag 1 november een strijkconcert in de kerk van
Garmerwolde. Het ensemble doet dat samen met het strijkersensemble Groupe Arachide. Beide
ensembles staan onder leiding van Carolien van Willigen. Thema van het concert is: Muzikale
families uit barok en romantiek. Op het programma staan composities van A. Corelli, B.Vitali, J.S.
Bach, A. Vivaldi, de gebroeders Dancia en anderen.

~

~ :-:t,~~ ~~f Flokstra.f, (~""~

;..\~~~ ~:~~ Groning~n
Materialen ' : ~~~:J?! - ..
voor kunstenaars \ .: ");. .« ;\" .

FlOK5TRAGRONINGEN S10ElDRAAIER5TRAAT 35. 9712 BVGRONINGEN050 3132453

Liefde voor muziek
Het Amarant Ensemble is een se
miprofessionele groep van twaalf
musici. Het ensemble staat onder
leiding van Carolien van Wil ligen.
Zij geeft privé-vioolles en ensem
blelessen in Groningen en ver
zorgt klassieke vioolopleidingen.
Van Willigen heeft een lange staat
van dienst. Zij speelt al vanaf haar
zevende jaar viool. Haar einddi
ploma viool (staatsexamen) be
haalde ze aan het Koninklijk Con
servatorium te 's Gravenhage.
Enkele jaren later verkreeg zijhaar
bevoegdheid ensemblespel en
leiding. Zij was jarenlang verbon-

den aan verschillende muziek
scholen. Naast haar lespraktijk gaf
ze veel kamermuziekconcerten.
Momenteel is zij werkzaam als
docent in de stad Groningen. Het
Amarantensemble speelt samen
met het strijkersensemble Grou
pe Arachide. Dit strijkersensem
ble bestaat uiteen aantal enthou
siaste amateurmusici met grote
liefde voor klassieke muziek.

Sonate da Chiesa-Concerto Gros
so, zondagmiddag 1 november
om 15.00 uur in de kerk van Gar
merwolde. Kerk open om 14.30
uur. Koffie, thee en frisdrank zijn

in de kerk verkrijgbaar.
Entree € 7,-, inclusief program
maboekje. Kinderen tot en met 15
jaar gratis. Reserveren kan
www.viool·les.nl.

De klaverjasavond in oktober
heeft de volgende uitslag op
geleverd :
1. Henk Vliem 5203
2. Harm Foekens 5056
3. Jan vld Molen 4969
4. Riëtte vld Molen 4736
De volgende keer is op dins
dag 10 november, aanvang
20.00 uur.
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Piet legtuit hoe het kafvan hetkoren wordtgescheiden. (Foto: Sieb-Klaas
Iwema)

Grunn leeft!

Mijmeringen
Wanneer ik daags de krant ga lezen
Vraag ik me af, wat zal er nu weer wezen
Wat is er alzo te beleven
Staat de aarde elders weer te beven
Een overstroming, ver van mijn bed
Een grote kraak ergens gezet
De toestand in Irak en in Afghanistan
Je wordt er echt niet vrolijk van

Voor het milieu wordt men steeds banger
De files worden alsmaar langer
De dijken krijgen steeds meer te verduren
Doen wij niets dan zullen we dat eens bezuren
We hebben nu ook voedsel· en kledingbanken
Waar hebben we dat toch aan te danken
Toch gaat het hier de meeste mensen best wel goed
En zijn dan ook vol goede moed
De supermarkt verschaft je alle waar
Je warme maaltijd koop je er kant en klaar

Op zaterdag 10 oktober was het druk aan de Geweideweg. Bij het
Geweidehof was het de dag van het boerenland oftewel 'Grunn
leeft! ' Dat betekende genieten voor jong en oud, zowel buiten als
in deschuur. Toen de regen 's middags wegtrok, begon men weer
met het 'strobaaltje gooien'. En de kinderen speelden lekker in
het kaf van het gepelde graan. 't Was net sneeuw; Piet gaf uitleg
hoe het werkte.

Binnen waren er veel kraampjes.
De kinderen . en hun ouders 
timmerden er vrolijkoplos om een
nestkastje temaken; ook het knuf
lelhoekje met konijnen en cavia's
werd druk bezocht. En je kon een
mooie vlinder op je gezichtüe) la
ten schilderen door Geke van der
Molen of een "boerderij" in een
schoenendoos maken. Een hou
len eend verven was ook erg in
trek.
En uiteraard kon iedereen genie
ten van de interessante lezingen.
Als je ergens trek in had, was dat
ook geen probleem: van soep, dat

9lái.tA:amew o/é

tfine
Kapelslraal1

9797 PJ Thesinge
(050)3023045
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door de Natuurvereniging werd
verkocht, tot lekkere speltpannen
koeken.
Met de handen vol leuke zelfge
maakte spullen, diverse folders
en b.V. een fles wijn. kaas voor bij
de borrel. een mooie ruiker of een
gevlochten plantenhanger - en
soms een tranendal vanwege het
lieve diertje dat niet mee mocht 
gingen de bezoekers weer op huis
aan.
Men kan op een zeer geslaagde
dag terug kijken.

Groetjes,Sieb-Klaas Iwema

Salon
Symon e
Otteva n gers

voor afspraken:
050·5424948

Sloep 37
9732 eBGroningen

Hoe zal het in de toekomst verder gaan
Wat doet de mens voor zijn bestaan
Veel dingen hoef je niet meer doen voortaan
Een robot zal u graag ten dienste staan
Je blijft maar langer op je bed
Druk op de knop, de thee is al gezet
Wie blijft er met vakantie nog dichtbij
Ver moet je weg, dat hoortzo vinden wij
Nog even en we gaan
Met een retourtje naar de maan

Trouwen is niet meer van deze tijd
Weg met de belofte dat alleen de dood ons scheidt
Je hebt elkaar maar eventjes te leen
Heel serieus neemt vrijwel het niet één
De K.I. zorgt voor een beter mensenras
Een partner komt er nog amper aan tepas
Zo worden we steeds meer verblijd
Met de zegeningen van de modeme tijd

Dit alles komt in mijn leven niet meer klaar
Maar daar verlang ik ook niet naar
Geef mij gezondheid, mijn tuintje en mijn fiets
Dan ben ik blij en mis ik niets.

Jan Wolt. december 2006

P ROFESSIONEEL VERHUUR VAN:

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER-ZWEEFMOLEN.

D RAAIMOLE S. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

H E R M A N R ID D E R IN G
0654638590

T O N N Y G U IK E M A
0654944004



Wanneer? Vrijdag 13 november
Start om 20.30 uur
Waar? CaféJägerrneister
Kosten? €2,50 p.p.
Meedoen kan als team van 2 tot 4 personen of
individueel. Er worden dan ter plekke teams samengesteld.
Je kunt j e die avond ter plekke aanmelden, maar het is
slimmer dit vooraf te doen per mail: marj an®ouderijksweg1 .nl
Oe quiz wordt georganisee rd door de Feestwe ekcommissie Garmerwo lde,
dit kee r i.s.m. winnaars van vorige edities! Mis 'm niet!!

Buitenwinkel La Bloem

Teken- en schilderles inThesinge

Op 9 oktober is de Buitenwinkel van Willeke Huistra geopend, bekend
onder de naam La Bloem. Oe paarse Buitenwinkel is iedere vrijdag
open van 11.00 -1 7.00 uur. Je kunt er terecht voor je boekeljeslvaste
planten in hetseizoen en gebruiksvoorwerpen voor huis en tuin, zoals
wildkronen, serviezen, vazen en kandelaars. Verder handgemaakte
spullenl producten uit de regio en handgemaakte spullen van mensen
met een beperking. Wij wensen Willeke veel plezier en geluk met haar
buitenwinkel. (Foto: Myla Uitham)

Jet de Wilde geeft per half november teken- en schilderles in Thesinge,
voor beginners en gevorderden. Het gaat om doorlopende lessen in
kleine groepen, op de dinsdag en/of de donderdagavond, afhankelijk
van het aantal deelnemers. Materiaal is aanwezig.
Informatie/aanmelden; tel: 050-2400424 of info@jetdewilde.nl, websi
te: www.jetdewilde.nl.

T 050 5492125www.natuurstecnstcfano.nl

Wim Benneker

Aanrechtbladen - Vensterbanken - Vloere n
Schouwe n - Dorpel s - etc.

~.

Natuursteen~tefano
- Interieur natuursteen:

Jeroen Nijdam met de tweede selectie, eveneens in nieuwe sportkle
ding. (Foto:Joost vd Berg)

Saskia Vaatstra met de eerste selectie van GEO in hun nieuwe tenues.
(Foto:JoostvdBerg)

Hoofdsponsors steken GEO 1
en GE02 in nieuwe tenue
De eerste en tweede selectievan devvGEO uit Garmerwolde zijn door
de twee hoofdsponsors Nijdam en Vaatstra in een nieuw tenue gesto
ken. Op zaterdag 24 oktober hebben zij de tenues aan de selecties
aangeboden, in aanwezigheid van Saskia Vaatstra, Jeroen Nijdam en
Wim Benneker, voorzitter van GEO. Vaatstra Installatietechniek in
Bedum is dit seizoen shirtsponsor van GEO 1.
Nijdam Keukens en Vloeren uit Groningen, de andere hoofdsponsor
van GEO, is dit seizoen de kledingsponsor van GE0 2.
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De Poep Politie; Elia Krol en Maryse Sloot. (Foto: Myla Uitham)

Poep Politie
Hoe het is ontstaan:
Op een dag liepen wij samen uit school, en bijna altijd zagen we wel
poep op de stoep. Toen we het elke dag wel zagen dachten we : Hier
moet iets aan veranderen, Daarna zijn we met De Poep Politie
begonnen.

De Poep Politie van Thesinge:
Maryse Sloot en Elia Krol

Nieuwe meting 13 Okiober : Schui
teriaan 3, Dijk0, van de grotebrug
naar molen 0 en Kapelstraal 1
(voor kerk). Het gaat nu de goeie
kant op maar in Achter Thesinge
lijkt nu meer poep te liggen en
daar gaan we de volgende keer
OOK controleren. En we hebben
ook gezien dat er op het school
plein veel kattenpoep ligt (hebben
we wel opgeruimd).

Minder en minder
De eerstekeer dat we gingen con
troleren hoeveel poep er lag wa
renerwel 37, de tweedekeertoen
we gingen controleren waren er:
32, dus het werd al minder.
( Altijd controleerdenwij de Schut
terlaan. En nog de Dijk. )
De keren daarna hadden we: 26,
22, 17. 5. De laatste keer was:
woensdag 12 augustus 2009. We
vonden toen: 8 op ons normale
stuk en op de Kerkstraat: 2.

Volgens de Poep Politie gaal
hel sleeds beier, maar hel moel
naar O!

Kor vanZanten en Pluc Plaatsman

De dvd 'Thesinge 1967' is uit
De dvd 'Thesinge 1967' ligt. na een optimistische start in 2008, nu dan
toch echt voer u klaar. De oude film is op dvd gezet en met hulp van
(oud)Thesingers hebben we uitgevonden wie er allemaal op voorko
men. Charlot van der Hoeven en Hans Prins hebben vervolgens de
namen er vakkundig in gemonteerd en het resultaat mag er wezen. De
dvd is te verkrijgen bij de Vereniging voor Dorpsbelangen Thesinge en
kost € 7.50; een koopje! Wij willen iedereen hartelijk bedanken die aan
dit project hebben meegewerkt.

Dedvd 'Thesinge 1967' wordt overhandigd aan Roelf Jansen en Roelie
Dijkema door Kor van Zanten. (Foto: Pluc Plaatsman)

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

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

Loonbedrijf
I.f;r....t....n

Lageweg 22Garmerwolde
(050) 542 15 35

Josje
EENMODE, LINGERIE

&DAMESMODE

déwinkel voor oluw
Ondergoed- lingerie

Beenmode• Bodmode
Norhtmode &

Damesmode maat 36t/m 58

deskundigadviesahijdaanwezig
Winkekentrum Lewenborg

Groningen
Tel./Fax (050) 541 B995

REINDER
vld VEEN

Voor bedrijven en particu lier
handel in:
• Pallet· en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruiktekantoormeubelen
• Enz.
• "Top way" prot. aluminium

steigers. trappen en ladders

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

.•dmini"",/.-. Ritsema
& bf.·ûJ.dingouJl'j~sburo I

U w adres voor:

financië le
administra tie

&
[aarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

Luddcstraat 6
9797 PM Thesingc
T (050)3021319
F (050) 3021182
M 0 6 51533772
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Hondenpoepactie slaat aan

Geef een afdruk ccoeou 
origineel en persoonlijkl

Gerard Kingma
reis- en natuurfotog rof ie

't Groninger to-cscroo op z'n rnoos t

Hovensnoot 5 - 9797 PLThe~nge
www.kingmo.nu

gerard~kingma .nu

050 3023813

Bezoek de website voor het laa tste
nieuwsover workshopsen exoosmes

U'

E erlij k t-Io l.-tt
;V\et ,bel l1 \oke ,o ij

Speciaal \'OOr tafels.
arüekrestacraäe &meubelreparatie

Bezoek opma.VmVI. na (teL) afspraak
zaterdags bent u degeheledagwelkom

Dorpsweg 58- 9798 PG Garmerwolde
T 1050)5494580 - F (OSO) 5494579

Op naar de vijftien
De viering van het 10-jarig bestaan van de Agrishop op zaterdag 3
oktober was een echt familie-uitje. Terwijl de kinderen (en volwasse
nen) een paar ritjes in de draaimolen maakten of lekker ravotten op de
springkussens en af en toe een bakje poffertjes of bekertje ranja
haalden, deden de volwassenen hun inkopen en deponeerden deze in
een mooie tas van de Agrishop. Met ook een portie poffertjes achter de
kiezen en na nog even een praatje met Simon of een van de meiden,
keerden de klanten huiswaarts. Met zo'n 450 bezoekers kan men zeer
tevreden op de dag terug kijken. Op naar het volgende lustrum!

Simon, gefeliciteerd! (Foto: Sjane Hel/inga)

PS. De afspraken om Thesinge
poepvrij te houden alleen gelden
binnen de bebouwde kom en in
het Klunder tot aan de dam ter
hoogte van de ijsbaan. 'Achter
Thesinge' valt niet binnen dit ge
bied. wat natuurlijk niets afdoet
aan het feit dat ook daarpoepvrije
bermen wenselijk zijn.

Susan de Smidt

ge versterking bij gebruiken, daar
om vragen we iedereen die wil
helpen om op 7 november om
15.00 uur voor 1 Jopje te verza
melen. Na afloop krijgen alle po
ters een drankje aangeboden in 't
Jopje!

Ondertussen lijken alle inspan
ningen nietvoor niets te zijn! Bijna
alle hondenbezittersgaan met een
schep op pad envoorwiedezijne
kwijt of vergeten is, hangen en
staan er overal in het dorp vol
doende schepjes om toch op te
kunnen ruimen.
Er zijn zelfs hondenbezitters ge
signaleerd die de drollen die toch
bleven liggen alsnog opruimen!
Hoe de stand van zaken precies
is. kunt u lezen in onderstaand
artikel van de hondenpoep politie,
die deze maand een nieuwe me
ting deed!

Helaas waren niet alle hondenbe
zitters in de gelegenheid op de
bijeenkomst in het Trefpunt aan
wezig te zijn en er zijn nog heel
wat bollen over! (Onder het motto
'Geen drollen maar bollen !' deel
de de gemeente krokusbollen uit
onder de aanwezige hondenbe
zitters)
Daarom heeft de initiatiefgroep
besloten de overgebleven bollen
opzaterdag 7 novembera.s. van
af 15.00 uur in het dorp te gaan
poten langs de bekende uitlaat
routes. We kunnen daar best eni-

Oproep!

U hebt allemaal kunnen lezen hoe op 17 augustus jol. in het
Trefpunt een akkoord werd bereikt over een bijzonder initiatief;
namelijk het hondenpoepvrij houden van ons dorp en de waarde
ringssubsidie die de gemeente daarvoor aan hondenbezitters zal
toekennen.

Inmiddels is het voorstel (want dat
was het nog) in de gemeenteraad
behandeld en aangenomen. De
praktische uitwerking. het over
gaan tot het betalen van de waar
deringssubsidie. vergt nog wat tijd.
maar zal volgens de gemeente
niet lang meer duren.
Naar verwachting valt in novem
ber bij alleThesingers een enquê
te van de gemeente Ten Boer op
de mat, waarin uw mening wordt
gevraagd over de stand van za
ken. Uiteraard is uw mening van
belang bij de voortgang van het
project, dus niet vergeten in te
vullen en terug te sturen!
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Ik wil even reageren op het verhaal over de reünie. Daarin zitten
een paar onjuistheden.

In de tuin van de familie Van den Berg op de Schutterlaan in Thesinge
loopt moeder-kip met haar 12 kuikens. Het zijn er nu e/l en ze zijn
inmiddels 4 week oud. (Foto:Joost van den Berg)

Op donderdagavond 19 november a.s. organiseren Ria Stal en
Susan de Smidt een avond waarop u alle kneepjes van parfum
krijgt uitgelegd.

• Simon binnenkort ook speciale
Agrishop postzegels in zijn assor
timent heeft?
• de nieuwe fleece shirts, aange
boden door het personeel, heer
lijk warm zijn?
• kapsalon Barbèr in ten Boer in
de afgelopen week compleet ver
anderd is?
• niet alleen de naam is veran
derd in "Haar Effect", maar ook de
inrichting van de zaak grondig is
aangepakt?
• zaterdagmiddag 31 oktoberom
16.00 uur de feestelijke herope
ning is?
• aanleiding voor het één en an
derhet feit isdat mevrWilma San
der-Bol nu voor zichzelf begon
nen is?
• na zeven jaren voor Barbèr
gewerkt te hebben, het tijd voor
een andere aanpak is?
• dus... de G & T Wilma veel
succes wenst?
• het Nationaal MS Fonds men
sen zoekt met vlaggenmasten of
vlaggenstokken die tijdens de col
lecteweek van 23 t1m 28 novem
ber de vlag van het Nationaal MS
Fonds willen hijsen?
• als u een vlag wilt hijsen, of u
wilt aanmelden als collectant u
contact op kunt nemen met het
Nationaal MS Fonds, 01 0·591 98
39 of viawww.nationaalmsfonds.nl
• Zumba een heerlijke, vrolijke
vorm van dansen is?
• er in ThesingedoorDansschool
Marijke een proefles Zumba in het
Trefpunt verzorgt is?
• er waarschijnlijk vervolglessen
komen?
• meer informatie te vinden is op
www.dansschoolmarijke.nl?
• er een groepje hardlopers uit
Thesinge gezamelijk aan het trai
nen is?
• Als u zin heeft zin in een rondje
Klunder rennen of interval trai
ning?
• u dan mee kunt lopen op don
derdagochtend om 8.35 uur ol
zaterdagmiddag om 16.00 uur?
• het vertrekpunt het Trefpunt is?
• erinThesinge weer een nieuwe
bewonersmiddag is geweest?
• na een welkom in t Jopje de
Kloosterkerk, de molen, de Sme
derij en het Trefpunt bezocht wer
den?
• tijdens deze wandeling infor
matiegegeven werd overhet dorp?
• de middag naad loos over
ging in de maandelijkse borrel
van t Jopje?

Wist-U-dat ...

Roe/ie Dijkema

Om enig idee te hebben over de
belangstelling, zouden we het fijn
vinden als u even doorgeeft als u
van plan bent om te komen.
jopje@jopje.nl - 050 3023045
Een leuk idee met de feestdagen
in aantocht?

Het tweede punt dat niet klopt is
het jaartal van de oude film over
Thesinge. Ik heb het al zo vaak
gezegd en doe hetnog maar eens
een keer. De film is gemaakt in
1967. Het bewijs vind je in de film
zelf. De baby in het baby hokje is
Lia Dijkema en Lia is geboren in
februari 1967.
Verder lezen we dat Wim deBoom
het spitten van detuingeleerdheeft
van Keuning. Echte Groningers
gebruiken dat woord niet. In 't Gro
nings is spitten '1oenhoaken".
Dat is toch een veel mooier woord
voor een vervelend karweitje, of
niet soms?

uur in t Jopje; koffie/thee wordt u
aangeboden.

Ten eerste: er is nooit een fusie
geweest tussen de OBS en de
Christelijke school.
Toen de OBS opgeheven werd in
1978 was ik voorzitter van de
Oudercommissie. Er is zelfs nooit
overleg geweest tussen beide
scholen. Indie tijd was dat ook niet
mogelijk, gezien de tegenstellin
gen.
Gelukkig is dat nu anders en ik
denk dat dat mede te danken is
aan de import.
Van de negen kinderen die nog
naar deOBS gingen, zijnerslechts
drie naar de toen Gereformeerde
school gegaan, drie gingen naar
Ten Boer en drie naar Garmer
wolde.

Het Parfum

Reactie op het verslag over de reünie
van de Christelijke school

Parfums voor leuke prijzen (max.
20 euro). U kunt ruiken, proberen
en uitzoeken.
Iedereen isvanharte welkom, ook
mannen, want er zijn ook man
nengeuren verkrijgbaar. Tevens
zijn er een aantal aanverwante
producten, zoals bodylotions en
deodorants.
Ubent van hartewelkom om 19.30Met vriendelijke groeten,

Kees Wierenga

Voor € 17,50 kunt u genieten van
dit 3 gangen menu met biologi
sche producten ! En dorpsgeno
ten ontmoeten die u al een hele
tijd niet sprak of die zich voor de
winterslaap al ingegraven hadden!
Vegetariërs zijn ook van harte
welkom, voor hen wordt een apart
gerecht bereid.

Langs deze weg wil ik ieder
een bedanken voor de vele
kaarten - bloemen - telefoon
tjes en fruit, tijdens mijn ver
blijf in . enbij mijn thuiskomst
uit - het Martiniziekenhuis.
Ook namens mijn vrouw har
telijk dank.

Eetclub 'Jammie'

Marij Schreiber, Milou Suer en
Susan de Smidt koken:
• Pompoensoep met een Oos
ters tintje
• Runderstoof met bokbier, ver
geten groenten uitde oven& knol
selderijpuree
• Het toetje is nog een verras
sing !

Wél even reserveren:
jopje@jopje.nl - tel. 050 3023045

Voor dieetwensen, informatie, re
serveren:
Janna Hazeveld tel. 5414777.
Mieke Welling tel. 5491041 ;
mieke_welling@hotmail.com

Eten in tJopje
De R is weer in de maand, de
wintertijd is aangebroken, lange,
donkere avonden om gezellig met
elkaar door te brengen onder het
genot van een lekkere maaltijd en
een drankje. Daarom kunt u weer
eten in t Jopje en wel op:
Zaterdag 28 november a.s. om
19.00 uur

Op zaterdag 7 november 2009
verzorgt eetclub "Jarnmie' een
viergangen herfstmenu indorps
huis 'De Leeuw' (keukenopen v.a.
19.00 uur). De prijs is € 20.- per
persoon (excl. drank) . De op
brengst komt t.b.v. Stichting
Dorpshuis Garmerwolde.
Tijdig reserveren noodzakelijk!
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Foto van de maand
De jongste deelnemers bij de Thaisner Dörpsrun 2009, een super evenementvoor jong en oud! (Foto: Myla
Uitham)

Redactie
Fotograal Garmerwolde:
Vacant voor informalie deredactie
Fotograal Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
Hillie Ramaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PE Garmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 - 050-3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde- 050-541 1019
RabobankBedum-Delfziil
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,50p.j.
Bij automatische incasso € 11 ,55p.j.
Postabonnees:
basistarief+portokosten
Prijsper krant € 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Kopij inleveren via:
GenTexpress@hotmail.com,
bij Dorpsweg 26ol G.N.SchuIter
Iaan 16: uiterlijk dinsdag
17november vóór18.00uur.

Agenda
Zondag 1 november
• Dorpshuis De Leeuw, Garmer
wolde; 14.30 - 18.00 uur: Spelle
tjesmiddag voor jong & oud. Tra
ditionele spellen (sjoelen, klaver
jassen. Kolonisten van Catan),
maar ook gave computergames!
• Kerk Garmerwolde; 15.00 uur:
Sonateda Chiesa-Concerto Gros
so. Entree € 7,-, inclusief pro
grammaboekje. Kinderen Vm 12
jaar gratis.
• GemeenteTen Boer; Open Ate
lierroute KAT
Zaterdag 7 november
• t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
• Dorpshuis "De Leeuw", Gar
merwolde; vanaf 19.00 uur: eet
club "Jammie" met een viergan
gen herfstmenuà € 20,-p.p. (excl.
drank). Reserveer op tijd via Jan
na Hazeveld, tel. 541 47 77 of
Mieke Welling, 549 10 41,
mieke_welling@hotmail.com
Zaterdag 14 november
Café Molenzicht, Thesinge; 20.00
uur: Muzieksessie van Folknoord
Zondag 15 en 22 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 13.00 - 16.00 uur: Kinderate
lier. Kosten € 5,- per kind per
middag. Vooraf opgeven via
info@tinekemeirink.nl
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Woensdag 18 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: De dames Breek
veldt en Tebbens (beiden werk
zaam bij de Stichting MJD) hou
den een lezing over ouderenvoor
zieningen bij de NBvP. Geef uw
brandende vragen alvastdoor aan
Janna Hazeveld, tel. 541 47 77
Zaterdag 21 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Rederijkerskamer
"Wester" speelt de komische thril
ler "Arsenicum en oude kant".
Toegang € 7,50 p.p.
Zondag 22 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de;
13.00 - 16.00 uur: Kinderatelier
16.00 - 20.00 uur: Borrel plus ex
positie kinderatelier. Gezellig bij
kletsen met je dorpsgenoten on
der het genot van een drankje en
een hapje.
Maandag 23 november
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 20.00 uur: Najaarsvergade
ring Vereniging Dorpsbelangen
Garmerwolde (zaal open vanaf
19.30 uur)
Donderdag 26 november
Kerkhörn , Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen
Zaterdag 28 november
• Garmerwolde en Thesinge; in
tocht Sinterklaas.
• t jopje Thesinge; 19.00 uur: 3
gangen menu metbiologischepro-

ducten! Vegetariërs zijn ook van
harte welkom, voor hen wordt een
apart gerecht bereid . Wél even
reserveren: jopje@jopje.nl / 050
3023045.
Zondag 29 november
Kerk Garmerwolde; 15.00 uur:
Winterliederen. Toegang € 8,
(kerk open om 14.30 uur)

Stoomfluitjes
• Gratis afte halen:
(jonge) muskuseenden; Janet
Jansen, Garmerwolde, 06
27313380.
• Oproep:
Bij voldoende deelname wil ik
graag indecember weer een kerst/
wintermarkt organiseren. Welk
bedrijf, vereniging of particulier
heeft zin om mee te doen en er
weer een gezellige dag van te
maken? Bel dan met Janet Jan
sen/Brug 10 in Garmerwolde.Tel:
06·27313380.
• Verloren:
Wieheeftop dereünie vanCBS De
Til per ongeluk mijn waterbesten
dige, blauwe Regatta jas meege
nomen?! Ik heb zelf eenblauwejas
met rode letters waarin ik geen
enkeleaanwijzing van dereehnna
tige eigenaar vond, maar die echt
niet van mij is. Graag contact: Wil·
lem Oomkes, tel. 050 3022771

• Nieuw, voor de liefhebbers:
komoeljejam, € 2,- per pot. Prui
menjam, € 1,50 per pot; plus ge
zellige schuurverkoop (als het bord
bij de weg staat). H. Verbree, W.F.
Hildebrandstraat 1, Garmerwolde.

Protestantse gemeente
Garmerwolde/Thesinge
Zondag 1 november
11 .00 uur in Thesinge - voorgan
ger dhr. Dijkstra uit Gasseltemij
veenschemond
Woensdag 4 november
dankdag voor gewas en arbeid
avondgebed om 19.30 uur te The
singe voorganger dhr. W. Epema
uit Groningen
Zondag 8 november
10.00 uur in Thesinge - voorgan
ger dhr. Bronsema uit Uithuizen
Zondag 15 november
10.00 uur in Garmerwolde - voor
ganger ds. Toomstra Bedum
Zondag 22 november
laatste zondag kerkelijk jaar
gedachtenis van de overledenen
10.00 uur in Thesinge - voorgan
ger dhr. W. Epema
koffiedrinken na de dienst
Zondag 29 november 1e advent
10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. van Dijk uit Sau
werd.


