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Jannie en Roeit Koopman- Wierenga. (Foto: Desiree Luiken)

Sinds een jaar wonen Roei! en Jannie Koopman·Wierenga aan de Marskramer in Ten
Boer. Ze wonen boven het gezondheidscentrum en kijken uit over het plein, waar van
alles te zien is. Ze voelen zich er helemaal thuis.

Naar oud en nieuw
nen we nog wel even doorgaan."
Jannie is lid van de bibliotheek. "In Thesinge
heb je de bibliobus, alleen op maandag (niet
dat ik daar iedere keer kwam), maar ach ja, de
bibliotheek zit hier tegenover. En weet je wie
hier ook vlakbij zit? De dokter. Nu hadden we
altijd al iets met de Ten Boerster dokters:
Gualthèrie van Weezei was onze eerste huis
arts. In Thesinge kwam bij ons de Ten Boers
ter dokter:

Hobby's, jazeker die hebben we ook
Jannie: "Na mijn pensionering (receptie Huize
Patrimonium), ben ik gastvrouw in het UMCG
geworden. Dat betekent : mensen begeleiden
naar de afdeling. Soms 2x in de week, maar
meestal 1x. En ik zing nog steeds bij Lovende
Stemmen. Dat probeer ik zo lang mogelijk vol
te houden. We zijn weinig in getal, maar we
st áán er voor en gaan door. De gymzaal
bezoek ik ook graag. En lezen en tv-kijken,
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Roelf is geboren en getogen in Thesinge.
"Nou ja, Achter Thesinge, op tip. Ons huisje
stond op een stuk land dat in een tip liep
(tussen Bouwsema - nu Bus en Hummel - nu
Elerna)." Jannie komt uit Ten Boer, maar sa
men hebben ze44 jaar in Thesinge gewoond.
"Het bevalt ons hier prima. We voelen ons hier
thuis, vanaf deeerste seconde. Ik zei al 20jaar
geleden tegen Roei!: "Als ik met pensioen ga,
wil ik toch wel graag naar Ten Boer. En zo
geschiedde."

"Thesinge is een dorp waar we met veel ple
zier hebben gewoond. Alleen de tuin werd
Roei! te groot. Er zijn geen winkels meer.
behalve dan de brijventer. En ik ben iemand
die veel reist per openbaar vervoer en dat is
hier uitstekend geregeld.
En de echte (oud) Taisners wonen hier in
grote getale. Naast ons Albert en Ina Plijter,
boven ons vrouw Slager en Klaas, en zo kun-

HIJ schuifelt door de gang van het
verzorgingshuis. "Nieuw?" Het maakt
nogal verschil ofdie vraag aan een negentig·
jarige gesteld wordt, die pas geleden zijn
oude en vertrouwde omgeving heeft moe
ten inruilen voor een plaats waar hij meer
verzorging krijgt.Ofaan zijn achterkleinzoon
diedekunstvan hetkruipenneteenbeetje
onder deknieheeft. Beiden moeten dewe
reld om hen heen (op) nieuw ontdekken.
Maar deoude man heeft een langverleden
en nog een klein beetje toekomst, om met
debekende schaatser Jan Uithamte spre
ken.De kleine manheeft,naar verwachting,
nog eenheelleven voorzich metveel nieuwe
ontdekkingen en kansen. Belangrijk voor
belden is een vertrouwde omgeving. Waar
voel je je thuis?

Roelie Karsijns

Indeze kerstkrant, opdedrempel van oud
en nieuw, staan verhalen over oude en
nieuwe dorpsbewoners. Mensen die ergens
opnieuw zijn begonnen ofalhun hele leven
in hetzelfde dorp wonen. Mensen die een
nieuwe startmaken en een nieuw onderko
men voor hen samen bouwen. Mensen die,
zoals zoveel dorpsgenoten, hun levensreis
verder maken in het nabije Ten Boer met
veel meer faci liteiten binnen handbereik.
Mensen die zichnieuwvesllgden InGarmer·
wolde. Maar ook mensen die, geworteld in
Garmerwolde of Thesinge, ergens anders
een nieuw plekje onder dezon hebben ge
vonden. Met het vertellen van hun ervarln
gen lippen ze een sluier op van het
dorpslevengevoel. Waar voel je je thuis?

De redactie van de Garmer & Thesinger
Express zal u ook het komende jaar op de
hoogte houden van het nieuwsen demen
sen uitonze dorpen. De G&Topdedeurmat
bil u thuis! Elke maand een thuisgevoel.

Het dorpsleven is dewereld in het klein en
verandert gaandeweg. Tijden veranderen.
We konden het allemaal een beetje proeven
tijdens de vijftiger-jaren·week in Thesinge.
Wat iser al veel veranderd Indie vijftigjaar.
Het gaat vaak zo sluipenderwijs. En dat is
maar goed ook. Zo kunnen we ons thuis
blijven voelen. Waar je ook woont.



maar wel ligt mijn voorkeur bij
Engelse detectives."
Roelf: 'Toen Jannie met pensioen
ging, werd ik ziek. En het wil nog
steeds nait. Ik zit op klaverjassen.
ien Taisnnetuurlek. Alleen de laat
ste keer kon ik niet mee doen, het
lukt nog niet echt met mijn ge
zondheid. Ik ben wel een sport
liefhebber, maar dan via de televi
sie.
Wist je trouwens dat ik de toneel
vereniging WWK weer opgericht
heb? Die was slapende en bloeit
nu als nooit te voren."

Ondertussen komt Desiree bin
nen voor de foto. Maar eerst nog
even doorpraten over oude en
nieuwe inwoners van toen en nu.

Hebben jullie nog wensen voor
het jaar 2010?
Jannie en Roelf: "Demooistewens
die in vervulling zou gaan, is dat
het met Roelf weer beter gaat in
2010. Gezondheid isbelangrijk en
we hopen dat het lukt. Want het is
nu waardeloos.
Oh ja, we missen Thesinge niet
echt. maar toch heeft het wat. In

2010 organiseren jullie weer een
feestweek, begrepen we. Wat was
het thema ook al weer?"
Het thema is: muziek!
"Daar hopen we bij te zijn."

Roelf en Jannie, bedankt en ho
pelijk wordt het een goed en ge
zond 2010.

We kwamen weer terug in
Thesinge (ondergetekende kwam
per vervoer - niet openbaar - heen
enweer naarTen Boer) en zeiden
tegen elkaar: "Geef ons Taisn

maar." Uiteraard waren mijn
mede-passagiers (Clara en Anne)
ook naar een geboren en getogen
inwoonster van ons mooie dorp
geweest, nl. vrouw Kol-Haak.

Jakob van der Woude

P.S. Is er iemand die ons uit kan
leggen, waarom de ene Thesinger
naar de dokter in Garmerwolde
ging ende andere naar Ten Boer?

Oud brengt nieuw binnen
Op 20 november zijn Corrie Slager en Cor Ei jkemans getrouwd in
de Kloosterkerk in Thesinge. Ze werden op deze dag behoorlijk in
het zonnetje gezet. De hele Brabantse familie van Cor was aanwe
zig endedrie kinderen van Corrie endezoon van Cor hebben veel
voorpret gehad bij het maken van spandoeken met pakkende
teksten en het ophangen van ballonnen langs de route vanaf
Schutterlaan nr. 14. In de mooie tuin van buren Behrendt werd een
trouwreportage gemaakt waarvan we hier de mooiste afdrukken.

Het bruidspaarCor en Corrie op 20november in Thesinge. (Foto: Jannes
Klaassen)

Truus Top

heeft Cor in de loop der jaren
verzameld. De verzorging van alle
dieren kost de nodige tijd, maar
geeft ook heel veel plezier terug.
De rotweiler geeft Corrie daarbij
ook nog een gevoel van veilig
heid. "Nu Cor vanwege zijn werk
door de week niet thuis is, voelt
het goed omeen hond te hebben
diewaaks is. Hij luistert goed naar
ons en is betrouwbaar." Voor de
hele onderneming van bouwen en
verbouwen is tenminste twee jaar
gepland. Ondertussen is het voor
een Brabander in het Groningse
heel fijn leven. Cor houdt van ge
zelligheid en heeft al ruim kennis
gemaakt met de buurtbewoners.
Hij denkt goed te kunnen aarden
in het dorp van zijn vrouw.

Dieren
Achterin de tuin heeft Cor aller
eerst een volière gebouwd, waarin
nu ongeveer 250 vogels gehuis
vest ziin. Allerlei verschillende
soorten vogels, van kleurrijke tro
pische soorten tot edel zangers,

gerieflijk is ingericht. "Met de drie
honden: een rotweiler en twee
mopshondjes, twee kallen en
twee kooien met papegaaien is
het krap, maar dat went al. We
kunnen zelfs nog logees hebben,
want er is een extra slaapkamer.
Helaas is er net een kat van ons
overredenopde Schutterlaan. We
vinden het gezellig dat dit een
doorgaande weg is - indeBakker
straat was het ons eigenlijk te stil
- maar het nadeel hier is de veilig
heid voor de katten. Er wordt vaak
hard gereden en dat kost regel
matig een kattenleven..."

Meerjarenplan
In het voorjaar kochten Cor en
Corrie het huis aan de Schutter
Iaan waar de familie Piet van
Zanten heeft gewoond. Een mooi
oud huis op een prima plekje met
een enorme schuur ernaast. Nu
ligt de schuur vol met materialen
voor de grootscheepse verbou
wing van het huis dat volledig ge
renoveerd en uitgebouwd wordt.
Op de bouwtekening is een grote
woonkamer, een uitbouw met
woonkeuken en schuifpui naar de
tuin, grote badkamer en ruime
slaapkamers te zien. De uitvoe
ring gaat Cor zoveel mogelijk zelf
doen. Voorlopig zit het stel in de
bouwkeet. die door Corrie heel

woningstichtingkreegze een huur
woning in de Bakkerstraat toege
wezen. Met veel plezier woonde
ze er een aantal jaren en had
inmiddels Cor ontmoet. Hij werkt
als voorman in een bouwbedrijf
dat gespecialiseerd is in staal
constructie en gevelbedekking.
Ook in het noorden heeft hij ge
werkt aan kantoren, loodsen en
bedrijfspanden. Hij zit overal in
het land en momenteel weer in de
buurt van Venlo. Nu logeert hij
door de week bij zijn moeder, die
dat erg gezellig vindt.

Echte Thesingse
Haar hele leven, op een paar
maanden na, heeft Corrie in
Thesinge gewoond. Haar ouders
woonden aan de Singel en toen zij
trouwde verhuisde Corrie naar de
Luddestraat. Hier werden de kin
deren geboren: Bert, Liesanne en
Corine van Houten. Nahaar schei
ding vond ze een woning in de
stad, maar daar voelde zij zich
absoluut niet thuis. "Ik werd gil
lend gek in de stad. Je kent je
directe buren nieteens en voelt je
eenzaam tussen heel veel men
sen. Eenflat isook niks voormij. Ik
voelde me opgesloten zitten; het
leek wel een gevangenis." Via de

Inde kerkwasook een grotegroep
cliënten en begeleiders van de
Stichting Opmaat uit Bedum aan
wezig. Corrie werkt hier al tien jaar
als chauffeur. Sinds 2008 heeft zij
het diploma Helpende Zorg &
Welzijn en werkt zij ook regelma
tig in een woning van de stichting
voor verstandelijk beperkte cliën
ten. Het personenvervoer geeft
haar meer vri jheid, maar binnen
kort is dit soort werk er niet meer.
Het zal overgenomen worden door
de taxibranche en dan zal Corrie
meer ingezet worden binnen de
woonvorm.



Albert en Marleen Pos/ma. (Foto: Ton Bouchierj

Van oud
..

naar nieuw
Erzijn oude dingen die in nieuw
overgaan of oude huizen die
zodanig vernieuwd worden dat
het bijna weer nieuw is. Eén
van die huizen staat aan de
Lageweg nr. 2 in Garmerwolde.
Het huis spreekt waarschijnlijk
erg tot de verbeelding van vele
Garmerwolders en Thesingers
omdat het vele jaren heeft leeg
gestaan en de verbouwing van
de buitenkant gezien mei hor
ten en stoten ging.

Lageweg was vroeger een ge
hucht tussen Garmerwolde en
Thesinge. Het rijtje huizen is rond
de vorige eeuwwisseling gebouwd
en werd in de volksmond "tollek"
genoemd, waarschijn lijk werd er
heel vroeger tol geheven.
Het perceel Lageweg 2 kent een
vrij lange geschiedenis, het is
waarschijnlijk omstreeks 1900
gebouwd. Vroegere bewoners
waren o.a. de grootouders van
Harm Jan en Eitje Havenga (voor
de eerste wereldoorlog) en de fa
milie Huisman.
De huidige bewoners zijn Albert
en Marleen Postma. die er samen
met hun drie kinderen, Esther,
Richard en Linda wonen. Ze heb
ben het huis dan ook " ESRILI"
genoemd.

Hoe zijn jullie aan dit huis geko
men ?
"Een kleinzoon van de familie
Huisman wilde in eerste instantie
hier gaan wonen en was begon
nen met deverbouwing. Het idee
was om er weinig aan te verande
ren maar wel te moderniseren. Hij
iserlange tijd mee bezig geweest.
maar slaagde er uiteindelijk niet in
omalles rond te krijgen. De doch
ter van Huisman bood het te koop
aan en het was binnen drie dagen
verkocht. Wij hadden het te koop
zienstaan op Funda enwilden het
vreselijk graag hebben. Hoewel
we geen idee hadden waar

REINIGINGSSERVICE

Peter Kuil

Garmerwolde lag , zijn we gaan
kijken en tot onze verbazing lag
het vlakbij deplaats waar we toen
woonden, in Beijum. Maar iemand
anders was ons voor. Balen! Maar
tot ons grote geluk ging die koop
niet door en kochten wij het als
nog, nu 5 jaar geleden."

Hoe verliep de verbouwing?
Albert: "ik heb dehele verbouwing
alleen gedaan. 80% van het huis
is platgegooid. De oude voorge
vel isblijvenstaan en dezijgevel is
doorgetrokken. Voor de rest is al
les vernieuwd. In twee jaar tijd is
het grotere werk gedaan. We wo
nen hier nu drie jaar en het bevalt
prima. Het huis voldoet helemaal
aan de wensen, vooral het vrije
uitzicht. Bovendien is het dicht bij
ons werk. We hebben een fietsen-

zaak in Beijum. Het bevalt de kin 
deren ookgoed hier; dochterLinda
werkt bij de Agri-shop, wat ze erg
leuk vindt.
Het enige wat erg jammer is isdat
de bomenwal achter ons huis
plaats heeft moeten maken voor
rioleringsbuizen. Het was onge
veer 30 meter breed en had mooie
paarse bloemen. De gemeente
had een briefje gestuurd dat er
riolering langs gelegd moest wor
den, maar dat briefje hebben we
nooit ontvangen. Op zekere dag
was de wal gesloopt en dan sta je
wel even raar te kijken. Verder
bevalt het ons hier prima en we
hopen hier nog lang te wonen."

Vankomenengaan
Alles komten gaat. Er is niet veel
zeker in dit leven, maar dat staat
als een paal boven water. Velen
treuren om de eindigheid der din
gen, maar die eindigheid schept
ook devoorwaardenvoor het nieu
we. Panta rei, 'alles verandert,'
zeiden de Ouden al. En dat is
maar goed ook.

Laatst is het vertrek van Rudy
Bremer uit Thesinge herdacht.
Slechts weinigen herinneren zich
hetThesinge vanvóórRudy. Bijna
iedereen kent Rudy en de dingen
waarmee hij zich bezighield, voor
al de concerten in de Klooster
kerk. Maar lang geleden stond hij
aan de basis van een belangrijk
keerpunt voor Thesinge en allen
die er kwamen.

Ooit was er aan weerszijden van
de G.N. Schutterlaan een sloot.
Degemeentewildeéén sloot dem
pen om deriolering in aan te leg
gen. Er kwamen acties voor beide
sloten open, voor beide sloten
dicht. Uiteindelijk wist Bremer bij
de gemeente te bereiken dat er
één sloot openbleef en.. . dat er
opde Schutlerlaan verkeersdrem
pels werden aangelegd.

Vele jaren lang leidden die drem
pels tot instemming en protest: ze
werden verhoogd, verlaagd, ver
legd, verzet, uitgegraven met
Nieuwjaar en vervangen door
nieuwe hobbels, van steen of rub
ber, omgeven door bielzen, beton
of plantenbak. Tientallen jaren
lang deden ze, in welke vorm dan
ook, hun verkeersremmende
werk.

En nu, zoveel jaren later, zijn ze
weg. Een direct verband met Bre
mers vertrek is niet te leggen ,
maar alles verandert. Iedereen
komt en gaat, alles begint en ein
digt.

Fredje Bouma
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RoetIe DIJkema

1. Jan van der Molen 5186
2. Jannes Ramaker 5060
3. Wilma Tammeling 4855
4. Harm Foekens 4765

De volgende keer is op dinsdag
12 januari, aanvang 20.00 uur.
Dangaan alle ledenweer met een
mooievleesprijs naarhuis. Enwie
o-wie gaat met de beker strijken?

De Soos'
De klaverjasavond in december
heeft de volgende uitslag opgele
verd:

Wist-u-dat ...
• er diverse foto's van oud-Gat
merwolde op internet te vinden

I zijn?
• uopwww.nationalebeeldbank.nl
bijvoorbeeld, vi~ foto's vindt als u
Garmerwolde als zoekterm intikt?
• u op de site www.beeldbank
groningen.nl erruimhonderd vindt?
• de Historische commissie Gar
merwolde ruim zestig foto's op Pi
casa heeft staan?
• u het gemakkelijkst opdeze site
komt via de link www.garmer
wolde.net?
• delink opdehoofdpagina staat,
links-onder bijhet stukje tekst over
'Foto's van Garmerwolde vroe
ger'?
• de link in de titel zit?
• de historische commissie
Garmerwolde graag nog meer fo
to's zou willen scannen?
• u even een seintje moet geven
als u nog foto's heeft?

"

Truus Top

Ik ben weer thuis na mijn hartoperatie, maar heb nog wel verpleeg
hulp nodig. De wonden moeten o.a. verzorgd worden. Daaromheb
ik hulp aangevraagd bij Buurtzorg. De dames zijn vakkundig,
vriendelijk en behulpzaam.

Ik wil iedereen, en dat zijn er nogal wat, van harte bedanken voor
de vele mooie kaarten, bloemen, bezoekjes en wat al meer.
Het is gewoon overweldigend! Heel, heel veel dank hiervoor.
Ook wil ik langs deze weg iedereenfijnekerstdagen enveul hail en
zegen ien 't nije joar wensen.

'Taisner Steuters", Mirjam zet zich
in voor de medezeggenschaps
raad van basisschool "de Til- en
speelt toneel bij VIOD. Het dorps
leven vinden ze alledrieheel pret
tig in een straal waar wat reuring
is en waar mensen elkaar kennen
en een praatje met elkaar maken.
En voor Sander een fijne school
en genoeg kinderen om mee te
spelen .

Sander, Mirjam en Kor Ganzeveld. (Foto: Myfa Uitham)

mijn werktijden min of meer plan
nen. Zeker als ik op pad ben en
aan huis behandelingen doe. ln
middels zijn er nog twee mede
werkers bij aangetrokken en is de
zaak uitgebreid met de verkoop
van kleding. Ik heb ook de
manicureopleiding gedaan, maar
dat geeft mij minder voldoening
dan het pedicurewerk:

Thesinge; fijn leven in dit dorp
Zoon Sander is bijna zeven en zit
in groep 3 van de Til. "Het dorps
leven is voor een kind in Thesinge
veilig en vertrouwd. Er is opvang
voor hem in de buurt en ook op
pas is gemakkelijk te vinden. We
voelen ons rijk met debeide opa's
en oma's indebuurt en dat isvoor
alle partijen ook erg leuk. We ken
den al heel wat mensen in het
dorp door het voetbal bij GEO en
allerlei feesten door de jaren
heen: Sander voetbalt nu ook bij
de F-jes en Kor nog steeds in het
3' of4' elftal en hij fluit wedstrijden
bij de jeugd. Mirjam draait regel
matigeen kantinedienst inhet club
huis van GEO. In het dorp zijn ze
al aardig ingeburgerd. Kor zit in
het bestuur van de IJsvereniging
en hij speelt mee in de biljartclub

Garmerwolde
Kor is geboren en getogen in de
Hildebrandstraat in Garmerwolde
waar zijn ouders in '68 de eerste
bewoners waren van een twee
onder-een-kap woning, Zij wonen
daar tot op de dag van vandaag
tot volle tevredenheid, Een jaar
later werd Kor geboren; hijgroeide
op in Garmerwolde, maar ging in
Thesinge naar kleuterschool "het
Kwetternest', Het toeval wil dat
hun huis aan de Molenweg nr. 1
identiek is aan het ouderlijk huis.
Dat was ook een hoekhuis met
exact dezelfde indeling alsdithuis.
"Ik kon in dit huis blindelings de
weg vinden, deurkrukken, trap en
keukenblok,alles opdezelfde plek!
Dat gaf meteen het gevoel dat ik
er "thuis- kwam. Dit huis is ge
bouwd in '67 en het verschil met
Garmerwolde is dat het hier blok
ken van drie huizen zijn. maar
daar merk je in een hoekhuis niks
van: Ook heel toevallig is dat Kor
uit die kleuterschoolperiode twee
collega's heeft die toen klasge
noot van hemwaren. Hij werkt als
filiaalleider bij Bo-mij in Groningen
en hierwerken ook Bram ten Cate
en Wim van der Veen uitThesinge.

Lewenborg
Deouders van Mirjam Vogelwoon
den in Lewenborg . Op stap in
Harkstede, in discotheek Skopje,
ontmoetten Kor en Mirjam elkaar.
Zij werkte toen in dehoreca in de
stationsrestauratie in Groningen.
Het stel ging samenwonen en had
een onregelmatigbestaan met alle
wisselende diensten van Mirjam.
Tien jaar geleden besloot Mirjam
de opleiding tot pedicure te doen
en samen met Marlèn Ossentjuk
uit Garmerwolde in de zaak in
Selwerd tegaan werken. Van deze
keuze heeft ze geen moment spijt
gehad. "Het is mooi werk om te
doen, de klanten hebben je hulp
echt nodig en zijn dankbaar voor
de behandeling die ik doe. Het
werken met mensen is heel ple
zierig en bovendien kan ik zelf

Overlopers
Vanuit een flat in Lewenborg
keken Kor en Mirjam Ganzeveld
na de geboorte van hun zoon
Sander in 2003 uit naar een
woning in een van onze dor
pen. Na vijftien jaar in die flat
werd hen duidelijk dat dit geen
fijneomgevingwas omeen kind
in op te laten groeien. Twee jaar
later kregen ze het huis in
Thesinge.
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Nellian Dijkema &Anna Poppink
uitvaartverzorging en -begeleiding

Bovemiigerweg 19 9797 TD Ihesinge
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www.neüianenenna.nt

informatie en vormgeving rondom de dood: Schoolholm 3. Groningen
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Herenkepper
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1050) 3022151

Lageweg 12- 9798TG Garmerwolde - Tel. 06 12154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Voor motor, bromfiets
of fiets naar

MOTORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag-lid- 00, SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie
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Rijksweg 15
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(050) 3021624
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Uw adres voor
Aanleg
Beplant ing
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

www.jellevanderveen.nl

Molenweg27
9797 PS Thesinge

t . 050 - 302 4830

m. 0630369109

f. 050 - 3025168

RITIS;EMA~
Sierbestrating

Showterras 3000 m-

Installatiebedrijt
THESINGE v.o .f .
Verbindingsweg 17a

9781 DA Bedum

T (050) 3024536
F (050) 3024693

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

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

M . Ritsema - Bedum - T (050) 3010735
K. v.d . Veen - Kolham - T (0598) 393504
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O/ga en Johan met Stijn, Eva en Bas. (Foto: Myla Uitham)

Oud met
nieuw terug
Oude bekenden Johan Oomkes
en Olga Schijf wonen na enige
omzwervingen sinds juli dit jaar
weer in Thesinge. Maar nu sa
men, in één huis, en met hun
kinderen Stijn (5), Bas (2) en
Eva (net 1).

Het mooie begin in Thesinge
Johan zag in de Luddestraat het
eerste levenslicht. Maar als 1 jarig
kind verhuisde hij al naar deMolen
weg waar .hij het tot zijn 25' prima
naar zijn zin heeft gehad in huize
Oomkes. Een tijd zonder zorgen
en weinig verplichtingen, een heer
lijke jeugd inhet dorplAllevrienden
om de hoek, op zaterdags werk bij
de Intratuin (om de auto bij elkaar
te sparen) en 's avonds lekker met
de pot mee-eten.
Terwijl Johan in Thesinge rond
scharrelde werd ondertussen, ruim
250 ki lometer verderop, in huize
Schijf te Oosterhout Olga geboren.
Nog niet wetende van Thesinge,
gingen deSchijfjes met de toen 4
jarige Olga hun geluk beproeven in
Zijen (bij Assen). Daar lag niet he
lemaal het ideaal. .. en zo belande
Olga op haar achtste indevoorma
lige boerderij aan deLageweg. Het
geluk werd nog groter toen tien
jaar later haar oog viel op decoole
Thesinger 'DJ Johan' van Disco
First Move, tijdens één van destap
avonden in het Trefpunt.

Over de dorpsgrens
Kort daarop werd de grote sprong

over de dorpsgrens gemaakt.
Johan verhuisde naar een 2kamer
flatje - onder de rook van Thesinge
- in Lewenborg en Olga naar de
Ubbo Emmiussingel in de stad. De
liefde hield ondertussen stand en
na een jaartje trok Olga gezellig bij
Johan inhet flatje. Tja,endan komt
de kinderwens en natuurlijk de
wens tot wat groter wonen.... En zo
werd het flatje verruild voor een
rijtjeshuis aanhet Gangboord,waar
Stijn, Bas en Eva werden geboren.

Terug naar het dorps/even
In het voorjaar belden Astrid en
Arjen: of ze interesse hadden in
hun huis aan de Schutlerlaan? Met
de goede jeugdherinneringen in
het achterhoofd zeiden Johan en

Olga meteen JA! Entrokken, nu als
gezinnetje, op 1 juli Thesinge weer
binnen. Precies halverwege hun
ouderlijke huizen, aan opa's en
oma's indebuurt dus geen gebrek!
Voor Johankwam een grotedroom
uit: een huis waar je omheen kunt
lopen én een schuur met werk
bank. Na een maand stevig door
klussen en verbouwen (een
Oomkes doet eigenlijk niets liever)
konden ze er in augustus in.
Het huisisecht heerlijk en het iserg
fijn weer terug te zijn in het ver
trouwde dorp. Maar toch mistOlga
nog wel eens het buurtje in
Lewenborg, waar de kinderen ge
makkelijk zelf over straat hun
vriendjes konden opzoeken. Ook
is het nog even schakelen: een

nieuwe school voordekinderen en
bijvoorbeeld het vertrouwde loopje
naar debuurtsuper - dat nu al snel
een sprong in de auto betekent.
Gelukkig is Olga's werk op kinder
dagverblijf Toddiershuis vanuit
Thesinge nog goed te bereiken.
Johan heeft naast zijn baan bij
Gasterra de (relatieve) rust in
Thesinge gevonden en is in z'n
vrije uurtjes druk bezig met destu
die Management, Economie en
Recht. Ook zijnernog wat klussen
inenom het huis tedoen. Ondanks
de move naar Thesinge is het dus
de vraag of we hem de komende
tijd nogzullenaantreffenindedisco
van First Move!

Ernst Lofvers

Kees ten Cate woont sinds 2008 in Garmerwolde. Wat de toekomst brengt weet natuurlijk niemand,
maar Kees zal voorlopig wel even in Garmerwolde blijven wonen.

Heen en weer

Ksne Postma

Kapelstraat in Thesinge, waar hij
tot 2008 gewoond heeft.
Toen het huis van de familie
Duursma in Garmerwolde te koop
kwam verhuisde Kees begin 2008
terug naar Garmerwolde. In het
begin was het even wennen voor
hem: "je merkt niets van het door
gaande verkeer, dus het isstilletjes
in huis." Maar spijt heeft Kees niet.

In 1988 is hij met zijn ouders ver
huisd naar Garmerwolde, om ver
volgens met zijn toenmalige vrien
din weer terug te keren naar de
Bakkerstraat in Thesinge.

Daarna heeft Kees nog een poosje
in Harkstede gewoond, maar zijn
sociale leven speelde zich toch het
meest af ergens tussen Garmer
wolde en Thesinge. Zijn hart bleek
ook hier te liggen en toen een
mogelijkheid kwam om terug te
keren was de keuze snel gemaakt.
Kees kocht een huisje aan de

Kees ten Cate is geboren en
getogen in Thesinge. Hij komt uit
een gezin met zes kinderen, drie
jongens en drie meiden, waarvan
demeesten nogsteeds inThesinge
wonen.
In zijn jeugd heeft hij eerstaan de
Lageweg gewoond; later aan de
GN.Schutterlaan. Het was een fijne
tijd; op school inThesinge en voet
bal len bij GEO in Garmerwolde,
wat hij overigens nog steeds doet.

Kees ten Gate.
(Foto:Ton Bouchier)
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sanitairen verwarming

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

~..........B__U.....RINGA

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG r lM VRIJDAG: 08 .4S - 17.4 5 UUR

ZATERDAG: 08 .JO · 15.00 UUR

Lindenstraat 1 - Ten Boer
Ilames & Herenkapper

zonder afspraak!

LEVERANCIER CiROOTKEV KEN EN HORECA

Goedengezoodvande boerengrond

Dorpsweg 1Garmerwolde
Tel. (050) 4042921 /541 8462

Fax(050)4042922

Directe boerderijverkoop
• groenten & fruit
• aardappelen /f;;::.
• schorreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• salades & rauwkost

• brood

divers in groe nten & fru it

AGRI SHOP

050 - 5496150
050 ·5496151
info@vishandelsmi1.nl

Telefoon :
Fax
Email

VISHANDEL
.,~~,

s-«

Lamsoor 11
9738 ALGroningen
www.vishandelsmi1.nl

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONING INRICHTING

Bij onseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ook fauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

klVlf.

riool inventarisatie
complete aanleg
service enonderhoud

Rioo/service
VAATSTRA 8.1/.

riool ontstopping
riool reiniging
camera-inspectie

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

NIJDAM
HOUTMARKT

NIJDAM
KEUKENS & VlOEREN

NIJDAM
WOONWINKEL
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Dubbeloud
Wim Maat, zoon van Azing Maat en Trientje van der Molen,
destijds de eigenaars van café De Unie aan de Dorpsweg in
Garmerwolde, woont alweer zo'n dertig jaar in de Oosterpoortwijk
in Groningen. Wim is een jaar of acht geleden abonnee van de
Garmer &Thesinger geworden omdat nieuwtjes uit zijn geboorte
dorphem toch bleven trekken. Toen ik daar van dezomer een keer
deG& T bezorgde, raakten wein gesprek en werd me duidelijk dat
Wim heel zijn jeugd doorgebracht heeft op Dorpsweg 65, de plek
waar ik alweer ruim twintig jaar woon. Hij is er zelfs geboren, in de
keuken.

Loonbedrijf
I. t~rn.tfl...ff

Lageweg 22 Garmerwolde
(050) 542 1535

zoals:Slootonderhoud,
Maaikorven, Klepelmaaien.
Groot pak persen, Grondtransport,
Mest verspreiden en
Sfeufkouter bemesten.

VOOR AL UW
LOON- EN GRAAF

WERKZAAMHEDEN

Garmerwolde aan de Dorpsweg
(nrA8l begon. Omstreeks die tijd
kreeg Wim'smoeder verkeringmet
Azing Maat. Azing was de zoon
van (ook) Azing Maat, een landar
beider. Het gezin Maat woonde,
met zes kinderen, in het eerste
huis aan de Oude Rijksweg (nr.
1). Een beetje krap, als je bedenkt
dat in het vooreind van de woning
ookeenkapperen zijngezinwoon
den. Een landarbeider had het in
die tijd niet breed: 's winters zat je
in de steun. Dat betekende keien

gedeelte verbouwd tot woonka
mer. Oorspronkelijk was het café
gedeelte namelijk meteen ook het
woongedeelte (in die tijd heel ge
bruikelijk).
Wim'sgrootvader, BarteldVander
Molen, was een heel markant per
soon, kun je wel stellen. Altijd in
het pak en veel op pad. Hij dreef
naast het café ook nog een win
kel , een bakkerij en een boerderij
in het pand. En daarnaast han
delde hij inpaarden en had hij een
eigen renpaard, compleet met joc
key. Een rijk man voor dietijddus.
Barteld is niet echt oud geworden,
slechts 57 jaar (overleden in
1937). Zijn weduwe, Wim's groot
moeder Grietje van der Molen
Groenhoff, zette het bedrijf voort,
samen met haar twee dochters.
Na een paar jaar werd de bakkerij
(de bakkeri j-apparatuur en het
klantenbestand) verkocht aan
bakker Bloemendaal, die toen in

Café De Unie en de familie Maal
Wim denkt dat café De Unie er
gens omstreeks 1840 is gebouwd.
Misschien zelfs wel door één van
zijn voorouders. Iniedergeval had
Wim's overgrootvader, een Van
der Molen, het café al in bezit.
Toen het cafégebouwd werd, was
het een zogenaamd 'doorrit-café".
Later is éénvan de toegangen (de
linker) naar achteren verplaatst
en het vrijkomende schuur-

International. Uit dit werk vloeide
de oprichting van Stichting Men·
senrechten voort. Hij kwam daar
in contact met vluchtelingenwerk
(in het kerstnummer van de
Garmer &Thesinger uit 1987staat
een uitgebreid interview met Wim
en zijn toenmalige partner Jieldou
vande Berg over ditvluchtelingen
werk). BijMensenrechtenwasWim
vooral actief op het publicitaire
vlak. Hij schrijft graag en gemak
kelijk, zegt hij. Hij zat dus ook al
snel in de redactie van de wijk
krant. Een paar jaar lang. En toen
hij op z'n zestigste met prepen
sioen ging, ishij vrijwel direct weer
inde redactie vandewijkkrant (De
Oosterpoorter) gestapt.
Terugkijkend concludeert Wim dat
hij zich z'n hele werkzame leven
ingezet heeft om het 'leven' van
'mensen' te veraangenamen en
'onrecht' te bestrijden, maar dat
zijn late 'roeping' de journalistiek
is.

Wim is in de laatste oorlogswinter
geboren (januari 1945). Hij is nu
dus bijna 65 jaar. AI een vij ftal
jaren geniet Wim van een soort
pre-pensioen-regeling. En daar
naastishij taxichauffeur.Want, zo
zegt hij: 'Twee jonge kinderen,
een meisje van negen en een jon
gen van twaalf jaar, kosten een
smak geld."Hij vertelt en passant.
dat hij nog een oudere dochter
heeft uit een vroegere relatie. Die
dochter isalachtentwintig en bijna
afgestudeerd. Daar heeft hij ei
genlijk dus geen omkijken meer
naar.
Tot zijn twintigste heeft Wim in
Garmerwolde gewoond. Hij kent
daar dus vrijwel iedereen (van de
oudere inwoners) en hij heeft er
nog veel familie zitten. Na de la
gere school in Garmerwolde heeft
hij een jaar ULO gedaan en ver
volgens de Rijks-HBS afgerond.
Daarna is Wim sociologie gaan
studeren. Een paar jaar na zijn
kandidaats is hij met die studie
gestopt omdat hij het inmiddels
druk had gekregen met politieke
bezigheden en buurtwerk.
Wim ging vervolgens werken in
Haren, bij de kinderbescherming
en een paar jaar later bij de psy
chiatrische inrichting Groot Brons
wijk in Wagenborgen. Daar heeft
hij de opleiding IW (Inrichtings
werk, sociotherapie)) voltooid.
Onderwijl hield hij zich in zijn vrije
tijd bezig met werk voor Amnesty
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Hillie Ramaker-Tepper

Ze zijn blij dat ze de stap hebben
genomen. Van de zomer zijn ze
heel veel met de tuin bezig ge
weest. En hoewel het huis nog
nieuw is. is Arnold door de week
druk aan het klussen om te zor
gen dat het helemaal 'hun stekkie'
wordt. "We wonen op een mooi
plekje, in een mooi dorp, en een
mooi huis. Alleen de afstand naar
Arnoldzijnwerk (hij isbeveiligings
beambte in Hoogeveen) is een
minpuntje."

uit gegaan.Zij zat alopdeschaats
academie in Groningen
(Belcampa). Toen ging ze met de
bus. nu kan ze lekker op de fiets.
Zij traint zeven dagenper week en
is zeer talentvol; zij heeft dan ook
een NOC-NSF Talenten status. 's
Zomersfietsen, skeeleren enhard
lopen en 's winters schaatsen.
De kinderen hebben nog geen
vrienden in het dorp; als je een
keer van de basisschool af bent,
lukt het niet meer zo gemakkelijk.
Bovendien léven ze voor de sport.
En 's zaterdags gaan pa en moe
met hen mee.
Ook Arnold fietst, surft, voetbalt,
schaatst, enz. "Omdat GEO geen
zondagafdeling meer heeft, voet
bal ik nog in Assen. Maar ik train
wel op woensdagavond mee met
GEO:

REINDER
vld VEEN

Voor bedri jven en particu li er
handel in:
• Pallet- en magazijnstellingen
• Magazijnwagens
• Palletwagens
• Kantoorkasten
• Gebruikte kantoormeubelen

• Enz.
• "Top way" prof. aluminium

steigers. trappenen ladders

NIjverheidsweg 6TenBoer
Telefoon 050" 3024833
B.g.g. 050- 3022689
Fax 050 - 3024834
Mobiel 06 "51581046

CIOS. de turnafdeling en was 2x
tweede op de NK. Zij geeft nu les
in trampoline springen en heeft
een groepje in Zuidlaren en As
sen. Hoewel ze al eens op kamers
heeft gewoond in Heerenveen, is
ze vanuit Assen met haar ouders
mee naar Garmerwolde gekomen.
Ferry voetbalt in B1 van SC
Heerenveen en traint8xper week.
Door de week zit hij in een gast
gezin. "Dat is veel rustiger voor
hem; veel minder gereis" zegt
Sylvia. '''sZaterdagshalen we hem
op en 's zondags brengenwe hem
weer terug naar Heerenveen."
Esmé, de jongste telg, is er door
deverhuizing alleen maaropvoor-

• Rijksw eg 83
979 1 AB Ten Boer
T (050) 302 17 15
F (050) 3021961
E in fo @bl uem ule.nl

ons werk!

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
cJ UITGEVERIJ

Topsport
De Stollenga's zijn dol op sport!
Carmen heeft gestudeerd aan de

Op de Dorpsweg nummer 46A
in Garmerwolde woont sinds 1
juni 2009 weer een familie
Stollenga: vader Arnold (43),
moeder Sylvia (42), de kinderen
Carmen (19), Ferry (16) en Esmé
(14), en de poes Lyn.

Arnold is als jongste zoon van
Fritsen BerthaStollenga-Reinders
geboren op de voormalige boer
derij aan de overkant. Ook de
eerste huwelijksjaren bleef hij het
dorp trouw; de kinderen zijn dan
ook alle drie geboren in de pe
riode van het witte huisjeopnum
mer 46 (waar nu Flokstra woont).
Sylvia komt oorspronkelijk uit Rot
terdam. maar heeft al vanaf haar
elfde in het noorden gewoond. Zij
was kapster van beroep. maar is
er even voor de geboorte van
nummer twee mee gestopt.
"Wij hebben de bouw van het
nieuwe huis van nabij meege
maakt,"aldus Arnold. "Doordat het
huis te klein werd en ik graag
dichter bij mijn werk wilde wonen.
zijn we in 1997 naar Assen ge
gaan. (Tot grote teleurstelling van
opa en oma.)
Sinds 1 juni zijn we weer terug op
het honk. Pa wou graag dat het
huis in de familie bleef. Toen we
eenmaal hadden besloten naar
Garmerwolde te gaan, hebben we
eerst ons huis in Assen verkocht.
Dat was een hectische tijd, want
de kopers wilden er binnen zes
week in."

Terug op
het nest

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit welke kleur
of vorm uw voorkeur heeft,
wij maken het ontwerp
dat bij upastl.

Henk Vliem

bikken voor de gemeente. Vader
Azing heeft, volgensWim, dan ook
altijd opgekeken tegen de ge
goede schoonfamilie. Toen zijn
ouders pas getrouwd waren,
woonden ze in het huis tegenover
café De Unie (Dorpsweg 54). Ze
zijn in 1945 naar het café verhuisd
enoma tegelijkertijd naar de over
kant. Wim's vader en moeder heb
ben het café en de kruideniers
winkel (later met het postkantoor
erbij) altijd met veel plezier ge
rund. Wel hadden ze, zoals alle
middenstand in kleine dorpen, de
laatste jaren het tij tegen. Deklan
dizie liep steeds meer terug en
midden jaren zeventig werden de
openingstijden van het café be
perkt. In 1978 hebben ze het caté
verkocht aan de Garmerwolders
J. Veenstra en J. Wigboldus en
zijn ze zelf in Zuidlaren gaan wo
nen. Wim's moeder heeft de win
kel, en misschien nog wel het
meest de Garmerwolders, de eer
ste jaren erg gemist. Zo erg zelfs
dat ze een paar jaar zwaar over
spannen is geweest.
Enkele jaren later, in de zomer
van 1982. is café De Unie afge
brand. De restanten zijn nog het
zelfde jaar gesloopt. En daarmee
verdween een markant pand uit
het beeld van Garmerwolde.

Gevonden voorwerp:
een rijzweepje, gevonden op 24
november. Af te halen op W.F.
Hildebrandstraat 5 te Garmer
walde.

é't~_!~;$~l'S

Stoomfluitjes
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Oude en nieuwe manieren
De tijden veranderen, daarmee gebruiken en gewoonten en wat
grootmoeder nog tot de goede omgangsvormen rekende.....

Zo begint een boekje "Moderne manieren" waarvan ik helaas het
jaar van uitgave niet kan plaatsen. Het is duidelijk van na de
oorlog, want op de een of andere manier is wel duidelijk dat
elektriciteit, toiletpapier en chocola normaal waren, maar zaken
als koelkast, auto en telefoon niet, Er wordt gerept van "als u van
het platteland in de stad komt" en daarmee zijn van die gezel·
schapsspelletjes te maken als: wanneer ik in die tijd zou komen,
hoe spreek ik de mensen aan, handschoenen wel of niet, de
zonnebril , telefoon, enzovoort.

I.V.A.
Op dinsdag 1december 2009 werd indorpshuis De Leeuw deInstructie
Verantwoord Alcoholgebruik gehouden, georganiseerd door de vere
niging Groninger Dorpen. Dat houdt in dat men als vrijwill iger verant
woord met alcohol om kan gaan. B.v. hoe oud is iemand: 16 of 18+, en
methodes om er achter te komen. Is hijlzij nog nuchter genoeg om het
bestelde wijntje te geven, enz. Deze avond werd gevolgd door tien
vrijwilligers (man/vrouw) en met goed gevolg afgesloten.

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

Kerstnachtdiensten Op 24 december
Dit jaar zijn, op initiatief van de kerken in Thesinge en Garmerwolde,
weer twee kerstnachtdiensten georganiseerd. Deze diensten zijn in
beide dorpen door een groepje voorbereid. De opzet is om bij de
kerstnachtdiensten inwoners uit beide dorpen te betrekken. Na afloop
wordt er glühwein en warme chocolademelk geserveerd. U bent van
hartewelkom om deze dienstenbij tewonen. Er zal ook dit jaar met zorg
gekeken worden naar het aantal zitplaatsen, maar met name in
Thesingeblijft het aantal zitplaatsen beperkt, dus zorg dat uop tijd bent.

In Thesinge om 20.30 uur
Met medewerking van
• Dhr. Wybren Epema, voorganger
• Dhr. Louis Hilbers, voorganger
• Dhr. P. Ettema, organist
• Combo van Christelijk Muziekvereniging Beatrix uit Doezum
• Thesinger Kerstblazers
• Vereniging Dorpsbelangen Thesinge
• Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken
• Christelijk Gereformeerde Kerk Thesinge
• Protestantse Gemeente Garmerwolde - Thesinge

In Garmerwolde om 22,00 uur
Met medewerking van:
• Dhr. Wybren Epema, voorganger
• Dhr. P. Ettema. organist
• Gemengd Mannenkoor Garmerwolde o.l.v. Hannie Havenga

en met medewerking van Gerrit Wiekei en de zusjes Buiter
• Bart Boosman
• Plaatselijke Commissie van de Stichting Oude Groninger Kerken
• De Protestantse Gemeente Garmerwolde-Thesinge

Contant geld
Het moet de tijd zijn geweest van
het loonzakje en eigenlijk alles
contant betaald werd. Maar gek
genoeg geen woord over betalen.
Een paar mensen vertelden on
langs van de veemarkt in Gronin
gen, en dat het toen normaal was
dat de handelaren er met zeg
vijftigduizend gulden op zak lie
pen. Tegenwoordig wordt aange
drongen op pinnen, vanwege het
gevaar op overvallen. Contant
betalen wordt (nog) niet als onbe
leefd gezien.

Begroeting
Het groeten op straat was voor
een man simpel: dehoed (zo een
als minister Plassterk, denk ik)
ging van het hoofd. Bij begroeten
of afscheid nemen van mannen
en vrouwen is er wel iets nieuws;
het "wangen". Soms 1x, soms 3x
(damesuit het zuiden vanhet land,
was ooit desuggestie die ik kreeg;
maar ja, hoe weet je dat van te
voren). Het is net zoiets als het
neus-wrijven bij de aboriginals in
Australië, maar niet de Russische
klemomhelzing. Een wereldbe
roemde demonstratie was de
begroeting tussen Bill Clinton en
Moniqa Levensky, en het leek mij
dat - als dat enthousiasme denorm
wordt - er nog vermoeiende tijden
zouden aanbreken.
Handen schudden komt ook voor
in het boekje. envolgens mij isdat
een kwestievan eeuwen oud. Niet
te slap, niet knijpen, enzovoort.
De kwestie vlamde weer even op
toen een imam mevrouw Rita
Verdonk (toen nog minister) geen
hand wou geven vanwege een
specifieke islam-interpretatie. Het
bracht in herinnering dat een club
van Londense advocaten elkaar
op de sociëteit geen hand gaven,
want (zo luidde de uitleg) je geeft
een hand om te laten zien dat je
ongewapend bent. Natuurlijk ben
je ongewapend, dus een hand
geven is onzin. Het blijft uitkijken,
lijkt me.

Moeilijke brieven
Een ander onderwerp was "moei
lijke brieven". In die tijd was de
aanbeveling: handgeschreven, en
op schoon papier. Ik moet beken
nen dat sinds de tekstverwerker
het handmatig schrijven mij steeds
moeilijker afgaat. Een springle
vend probleem van toen en nu is
echter de aanhef. Dat is teqen
woordig al snel "beste..", maar
een gebeten brief aan NUON over
een onterechte boete kan toch
moeilijk beginnen met "beste
NUON". Het getob werd mij duide
lijk bij de brief van prins Willem
Alexander aan de minister presl 
dent over het vakantiehuis in Mo·
zambique: Excellentie, en daar
achter (handgeschreven) "Beste
Jan Peter Balkenende". Zie hier
de spagaat.
Een ware rijkdom aan veranderin
gen is misschien te vinden bij de
beëindigingvan debrief. Het woord
"hoogachtend" kan, maar ik ben
er niet meer zeker van of bij zo'n
afsluiting er ruzie is of moet ko
men. In het boekje was dat eigen
lijk ook al gauw te formeel, en de
oplossing was een afkorting als
't. à.v." en 't .à.t." oftewel tout à
vous-çeheel de uwe en tout à
toi=geheel de jouwe. Een derge
lijke afsluiting is mij nog nimmer
toegekomen, maar wel andere
raadsels. Zoiets als "vr.qr." of
"m.vr.gr.' is te plaatsen, maar wat
met "grts" of "w.s.Lt."(= will stay in
touch, legde de afzender uit). Een
absolute topper van kunstmatige
intelligentievind ik altijd nog "deze
brief is geautomatiseerd opgesteld
en daarom niet ondertekend". Het
wachten is op een geautomati
seerde reactie van mijn cornpu
ter..._

Karel Drabe
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9791 eH Ten Boer
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Ktent-, kind- en
ra/stoe/vriende/ijk

De witgoed·
elektro specialist.

Reparatievanalle merken
wasautomatenendrogers,

koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Mooie brillenglazen bestaan niet,

mooie ogen wel.

Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen
Winkelcentrum Lewenborç

Kaj u it 28 1- 9733 CV Gro ninçen
Telefoo nlFax (050) 5490549

Boekholt - Hensbroek

Oude Rijksweg 3
Garmerwolde

([) 050·5421615

Voor vakkundige behandeling
van uwhuisdier.

Behandelingvolgens afspraak,
Tevens verkoop van
verzorgingsartikelen

Rabobank

Het ts tijd voor de Rabobank.
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Karel Drabe

Moi Karel,

Agendapunt RWZI: Dorps
belangen heeft de hr. Fred Klein
Woollhuis. Strategisch Project
manager van de RWZI, bereid
gevonden om in de vergadering
dit punt toe te lichten. Hij heeft
trouwens toegezegd, meldt Her
man, om de komende jaren, net
zolang als het nieuwbouwproject
bij de RWZI zal duren, de verga
deringen van Dorpsbelangen te
willen bijwonen. Hij zal dan ter
plekke vragen beantwoorden en
steeds even de stand van zaken
doornemen. Fred Klein Woolthuis
meldt dat inmiddels het overleg
met de klankbordgroep is gestart.
Hij neemt de diverse actiepunten
evendoor en geeftdaarbij de stand
van zaken aan. Zo is de nu ge
plande uitbreiding van de RWZI
voldoende ruim van opzet om de
gestelde normen en hoeveelhe
den te halen. Er is zeker geen
sprake van een salami-tactiek (zo
alsdoor buitenstaanders wel eens
gedacht wordt omdat de ene uit
breiding nog niet goed en wel klaar
is of de volgende wordt alweer
gestart). Verder is ermet de NAM
afgesproken dat de NAM-trans
porteninhet weekend en 'snachts
alleen nog in uiterste noodzaak
plaats zullen vinden. Ook is er
overleg gestart met SCT
(SwissCombi)om nategaan of de
stankoverlast door SwissCombi
beperkt of ingedamd kan worden.
Fred merkt op dat SCT een apart
bedrijf is dat helemaal los van de
RWZI staat. Omdat de bron van
stankoverlast op enige afstand
moeilijk te traceren is, wordt de
RWZI soms ten onrechte als de
veroorzaker gezien. Dorps
belangen heeft ten opzichte van
SwissCombi zeker ook een eigen
verantwoordelijkheid , zegt hij.
Voor de volgendevergadering met
de klankbordgroep is daarom ook
SwissCombi uitgenodigd.
Verder is er ook al veel gedaan
aan het terugdringen van overbo
dige verlichting (en geluid) in de
nachtelijke uren, zegt Fred, en dit
punt zal nog verder aangescherpt
worden zodra bepaalde compu
terproçramma's aangepast zijn.

werk geplaatst worden zodat fiet
sers en wandelaars niet ongemerkt
in het water terecht kunnen ko
men.

Maar eerst de zakelijke kant van
de najaarsvergadering . Na het
welkomstwoord van voorzitter
Herman Huiskes, met speciaal nog
even aandacht voor de ereleden,
geeft hij het woord aan Marian
Baarda voor de notulen van de
voorjaarsvergadering (altijd weer
verrassend hoe snel iets in de
vergetelheid raakt) .
Bij het agendapunt ingekomen
stukken / mededelingen meldt
Herman onder meer:
• Kerstboom: dit jaar komt de
dorpskerstboom weer uit Heze!.
• Boten in het Damsterdiep: de
gemeente is bezig een ligplaat
senbeleid te ontwikkelen.
• Speeltuinen: de gemeente heeft
geld ter beschikking gesteld. In
middels is het ontwerp voor de
speeltuin aan de Hildebrandstraat
klaar. Realisatie in 2010 is mis
schien mogelijk.
• Verkeersplateau bij de school:
de gemeente heeft trillingsmetin
gen laten uitvoeren omdat erklach
ten zijn over schade aan omrin
gende bebouwing als er (zwaar)
verkeer over de drempels rijdt De
rapportage wordt begin decem
ber verwacht.
• De site van Dorpsbelangen op
internet is onlangs "gevuld/ver
nieuwd". Onder andere zijn er veel
foto's te zien van allerlei dorpsac
tiviteiten.

Het volgende agendapunt is het
Omgevingsplan. Herman meldt
dat de Dorpsentree bijna klaar is.
Dank aan onder andere de Rabo
bank voor subsidie en dank aan
veel dorpelingen en Garmerwol
der ondernemers voor de inzet
van menskracht enmachines. Van
de zomer, als alles in bloei staat,
zal de officiële opening plaatsvin
den. Er moet voor de Dorpsentree
nog wel een naam gekozen wor
den (In de pauze kan men zijn
voorkeur kenbaar maken; erhangt
namelijk een lijstje met namen).
Verder is het deelproject "Het
Geweide" nagenoeg afgerond en
de gemeente heeft inmiddels de
Geweideweg opnieuw geasfal
teerd. Een hele verbetering met
de vroegeresituatie. Ook is ervan
de zomer langs het Eemskanaal
een fietspad vanaf Garmerwolde
naar Groningen gerealiseerd. Bij
de Bronssluis zal nog een hek-

Najaarsvergadering Dorpsbelangen Gannerwolde
Deze avond zou best eens interessant kunnen worden want aan
het einde van de vergadering zou de hr. Hans van Hilten, Provin
cie Groningen, de plannen voor het Eemskanaaldijkpark presen
teren.De lessen worden gegeven door

AnjaStuurman en vinden plaats in
de gymzaal van Thesinge. In week
3 van het nieuwe jaar zullen we
starten met de cursus - afhanke
lijkvandevoorkeursdag opwoens
dag of donderdagavond van 19.00
tot ongeveer 20.15 uur - investe
ring in jezelf € 49.-.
Inschrijven kan telefonisch 050
3021 515 of per e-mail naar
shimaya@web.nl en geef daarbij
duidelijk je voorkeursdag aan 
aanmelden kan tot 12 januari.

soepelheid en balans. De oefe
ningen kunnen gemakkelijk in je
dagelijks leven geïntegreerd wor
den voor nog meer plezier en
effectiviteit!

Zoveul minsen, zoveul zinnen...
Wat is goud, wat is verkeerd. ..
Nait slecht is goud, mor meschain wat moderner Grunnegers.
Nait min is aiglieks beter, vien ik,
as ik t zeggen mag...

mit groeten,
Riemke Bakker
siktoares Stichting Grunneger Taal

Het is duidelijk dat "nait slecht" niet fout is. en het verder een heel
diplomatiek antwoord is. misschien vanwege de mogelijkheid van een
taalstrijd zoals bij de Vlamingen en de Walen. Hoe dan ook. het lijkt me
dat "nait slecht" zo slecht nog niet is. en het kon minder (alsu begrijpt wat
ik bedoel).

Dit nu is door iemand van 't kran~e verandert in "nait min", Nu woont 1
schrijvertje al heel wat jaartjes in Groningen. en - toegegeven - is het
Gronings niet echt machtig. maar dat het zo foutwas wou er niet in. De
consternatie was groot. Schrijft ie per ongeluk eens twee woorden
Gronings is de helft fout! Vijftig procent! En dat terwijl Sinterklaas
binnenkort inhet land zou komen. De zaak iseens verder uitgezocht. Een
handzaam boekje ("Inburge-ringscursus Groningen', inclusief examen
vragen) vermeldt "nait slecht" en het heeft de betekenis van "kon minder",
dus erg goed, fantastisch. Het is verder eens voorgelegd aan iemand
waarvan de familie al eeuwen op het Hogeland woont. en die vond ook
dat het "nait min" moest zijn. Het is duidelijk dat het met die eigenwijze
Groningers niet opschoot. en daarom is het ook maar eens voorgelegd
aan de stichting Grunneger Toal, die een heel aardige website heeft. Zo
is er op de site een uitzending van Eén Vandaag over een cursus
Gronings voor Amsterdammers. Erg leuk. Mevrouw Bakker van de
stichting antwoordde mij:

Balans flexibiliteit ontspanning

In het oktobernummer van de G&T stond een stukje over de
subsidie voor de kerk in The-slnqe. Er stond eerst:... is de
afgelopen 2·3 jaar minstens een paar honderdduizend euro be
schikbaar gekomen in The-sinqe, wat voor een dorpje van een
paar honderd huizen "nait slecht" is.

MEDITATIEF
BEWEGEN

Nait slecht

Meditatief Bewegen is een cursus
van 7 lessen die beweging en
meditatie op een speelse wijze
verbindt. Aan bod komen eenvou
dige yogaoefeningen, meditatieve
bewegingspatronen. visualisaties.
meditaties en ademtechnieken. De
zachte, maar krachtige oefenin
gen werken diep ontspannend.
reinigend. vitaliserend en geven
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Tijdens de jaarvergadering van
ijsvereniging De Scheuvel werd
Trieneke Schuppert in het zonne
ije gezet. Trieneke is al 25 jaar
een trouw bestuurslid en kreeg
als dank bloemen en een mooie
pen!!! (Foto: Jolanda Bol)

Henk Vliem

Kapelstraat 1
9797 PJ Thesinge

(050) 3023045

het afvoerputje van de provincie
worden, is de teneur. Hans van
Hilten stelt dat vroeger de kwali
teitscontrole misschien manco's
vertoonde maar dat dit nu perti
nent niet meer zo is. En hij stelt
voor, als extra zekerheid, dat
Garmerwolde naar eigen keuze
een onafhankelijk bureau inscha
kelt. Hr. Kingma (gemeente Ten
Boer) merkt op dat de gemeente
zeker geen vergunningen zal af
geven als er ook maar enige twij
fel blijftover dekwaliteitsbewaking.
Tenslotte rondt de voorzitter de
discussie af en sluit de vergade
ring. Na afloop is er nog geruime
tijd stevig nagedisscusieerd, zo
hoorde ik de volgende dag.

,~tl~t~~~i. !4~
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merwolde in de POP·Pilot gedaan
heeft zijn niet in het POP opgeno
men.

De voorzitter geeft vervolgens het
woord aan de hr. Hans van Hilten
om de stand van zaken over het
Eemskanaaldijkpark aan te ge
ven. (In deG &T van juli j.1. heeft
u kunnen lezen wat het Eemska
naaldijkpark in grote lijnen om
vat). Hans van Hilten laat aan de
hand van een Powerpointpresen
tatie zien hoe zo'n dijkpark eruit
zou kunnen gaanzien en waar het
gesitueerd kan worden. Hij geeft
aan dat er in de afgelopen jaren
diverse studies en plannen ge
presenteerd zijn door diverse in
stanties. Alles strandde tot nu toe
op de financiën. Het huidige plan
voor een Eemskanaaldijkpark is
zeer zeker een realiseerbare op
tie als er gebruik wordt gemaakt
van de gelden die gemoeid zijn
met het verwerken van 'secundai
re grondstromen'. Bijvoorbeeld:
de opslag van baggerspecie (uit
het Damsterdiep) in een speciaal
depot kost veel geld. Als je nu die
baggerspecie gebruikt om de
Eemskanaaldijk te verbreden en
deRWZI teomwallen heb je twee
keer voordeel. En hoogst waar
schijnlijkblijfter ook nog geldover
om in dat gebied 'leuke dingen'
mee tedoenbijvoorbeeld een mini
haventje aanleggen. Vervolgens
geeft hij het woord aan de hr.
Wever (Provincie Groningen) die
nader ingaat op de problematiek
van het 'verwerken' van bagger
specie en decontrole daarop door
de overheid.
Uit dehierop aansluitende discus
sie blijkt dat (een deel van) de
aanwezigen zich ernstige zorgen
maken over de betrouwbaarheid
van de overheid als het aankomt
op 'het verwerken van bagger
specie'. Garmerwolde mag niet

P ROFESSIONEEL VERHUUR VA":

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O LIEBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. K INDER·ZWEEFMOLEN.

DRAAIMOLE~S. Kop VAN JUT VOOR KINDERE . P ARTYfENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

H E R M A N RI D D E R IN G
0654 6 3 8 5 90

T O N N Y G UI K E M A
0 654 9 4 4004

Rondvraag . Aan de orde kwa
men onder andere:
• Hr. Pestman vraagt of de RWZI
nog geld beschikbaar stelt voor
projecten die de "leefbaarheid van
Garmerwolde" zullen kunnen ver
beteren. Hr Klein Woolthuis ant
woordt dat het standpunt van het
Waterschapopdit punt nog net zo
is als verwoord is in de voorlich
tingsavond van april jl.
• Hr. Bolhuis vraagt of Dorpsbe
langen erbij degemeente op aan
wil dringen de Stadsweg begaan
baar te houden. Hij kan momen
teel zijn land niet meer op een
fatsoenlijke wijze bereiken.
• Mevr. Riddering meldt dat door
het asfalteren de hoek (berm)
Geweideweg-Grasd ijkweg erg
gevaarlijk (steil) is geworden.
Graag actie.
• Mevr. Verbree informeert naar
de stand van zaken "nieuwbouw
plannen Hildebrandstraat en dan
speciaal voor het stuk sportvel
den". De voorzitter meldt dat er
volgend jaar een plan gepresen
teerd zal worden over de invulling
van de 'te slopen woningen'. Voor
de sportvelden bestaan geen
plannen. De voorstellen die Gar-

wil het Dorpshuis nog bestaans
recht hebben' in de na-Simon-pe
riode. Want zo'n beheerder zoals
Simon zullen we hoogstwaar
schijnlijk nooit meer vinden. De
komende jaren is dus een leer
traject. Zo wil het bestuur dejeugd
meer bij het Dorpshuis betrekken
en er worden zondagmiddag
activiteiten ontplooid. Daarnaast
wordt bekeken in hoeverre er be
zuinigd kan worden, bijvoorbeeld
op de energiekosten (er is net
dubbelglas geplaatst in het café
gedeelte). Verder is de afgelopen
winter het café-gedeelte door vrij 
willigers in een nieuw (vrolijk) jasje
gestoken.

Momenteel wordt ook bestudeerd
oferreële mogelijkheden zijn voor
alternatieve transportroutes. met
name ook van belang tijdens de
nieuwbouw.
En heel belangrijk: de klachten
procedure is aanmerkelijk ge
stroomlijnd. Bij een klacht (hoe
klein ook) meteen de RWZI beI
len/mailen/schrijven (contactper
soon mevrouw Annet de Vries, tel
3048345 of 3689816). De klager
krijgt per omgaande respons.
Tenslotte roept Fred op om toch
vooral ook regelmatig op internet
( noorderzijlvest.nl onder uitbrei
ding RWZI Garmerwolde) te kij
ken. Daar staan alle verslagen
vande klankbordgroep en deactie
puntenlijst met de laatste stand
van zaken.

Verslag Oranjecomité 2009: Jan
Willem van Geffen vertelt enthou
siast dat het een fantastische Ko
ninginnedag is geweest. Elke in
woner van Garmerwolde die mee
gefeest heeft zal dat vast wel be
amen. Verder speelt het comité
net kiet (ze zetten als het ware de
tering naar de nering). En. sinds
begin dit jaar is er een "nieuw"
team. Uitbreiding is nog welkom.
Graag zelfs.

Verslag Historische commissie:
HenkVliem meldt dat de commis
sie een zeer geslaagde Foto-en
Praat-middag voor de oudere
Garmerwolders heeft georgani
seerd. Er was meer belangstelling
dan beschikbare plaatsen. dus dit
wordt komend jaar herhaald. Ver
der heeftdecommissieeenzestig
tal oude foto's van Garmerwolde
gescand en op internet gezet. De
onkosten van de commissie zijn
tot nu toe gering ( Foto-en Praat
middag in Dorpshuis De Leeuw).
Dit is gedeclareerd bij Dorps
belangen.

Rijksweg N360: Herman geeft de
stand van zaken weer. Dorps
belangen is vertegenwoordigd in
de betrokken Onderzoekscom 
missie. Hetwachten isop het eind
rapport (naar verwachting begin
2010).

Stichting Dorpshuis : Ard
Agteresch, voorzitter van destich
ting Dorpshuis Garmerwolde, legt
uit dat er een nieuwe koers geva
ren wordt. Naar aanleiding van de
uitkomsten van de enquête (die
een kwart van de Garmerwolders
heeft ingevuld) is besloten om
meer (en andere/nieuwe) activi
teiten door vrijwilligers te laten
organiseren. Dat moet ook wel,
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Nuziek, Dans en Theaterin tie /{/oosterlrerlr van Thesinge

Ook Rosa Elbertsen heeft Sinterklaas een mooie tekening gegeven.
(Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Groetjes. Sieb-Kfaas Iwema

Sint en pieten kwamen op 28 november naar Garmerwolde waar een
grote groep kinderen en ouders al op hen stonden te wachten. Doordat
de kaartpiet geen kaart kon lezen, ging de Goedheiligman eerst de
verkeerde kant op. Maar gelukkig ... men vond het dorpshuis De
Leeuw, waarna men vlug naar binnen ging.De Sint zat nog maar amper
of de eerste kinderen stonden al klaar met een kleurplaat of tekening,
welke met liefde werd aangenomen en bekeken. Ondertussen deelden
de pieten pepernoten en snoep uit en ging het grote boek open. Soms
om complimenten te ontvangen en soms om een kunstje voor te doen.
De pieten dachten dat ze het ook wel konden, maar dat bleek toch niet
waar. Door tijdgebrek kon niet iedereen bij de Sint komen. Terwijl Sin
terklaas alvast doorreisde naar de volgende plaats (Delfzijl), deelden
de pieten cadeautjes uit. Vervolgens keerden de kinderen en ouders in
het donker huiswaarts. Hetgeen een extra spanningsdimensie ople
verde, want je weet maar nooit met die pieten!

Winter in Thesinge (2002), olieverf, (30 X40), Julius Ros

Sint en Piet in Garmerwolde
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Het nieuwe bestuur van Felicitas
bestaat uit Annelies van Noortwijk,
Fenny Ebels, Julius Ros en Pluc
Plaatsman.

ten name van stichting Felicitas.
Kapelstraat 7 Thesinge.
Wie voor 15 januari vriend van
Felicitas wordt maakt boven
dien kans op het schilderij Win·
ter in Thesinge van Julius Ros
dat op 25 januari onder de vrien
den van Felicitas verloot wordt.
De uitslag van de loting zal be
kend gemaakt worden via de G&T
en de site van Thesinge, met de
winnaar wordt persoonlijk contact
opgenomen.

Kerstliederen in de Kloosterkerk
Het openingsconcert van Felicitas,
op 20 december om 15.00 uur.
wordt verzorgd door het koor de
Kerststerren dat kerstliederen uit
alletijden en vele windstreken ten
gehore zal brengen. De entree
bedraagt € 5,-. Voor koffie en
thee in de pauze wordt gezorgd.
Na afloop is het huiskamer café 't
Jopje open voor een drankje en
een hapje. Een mooie gelegen
heid om helemaal in kerstsfeer te
raken.

dèwinkelvoorol uw
Ondergoed - Lingerie

Beenrnode - Badmode
Nochtmode &

Damesmode maat 36 firn 58

deskundig advies alti jd aanwezig
Winkelcentrum Lewenborg

Groningen
Tel /Fox (050) 541 B995

Josje
BEENMODE, LINGERIE

& DAMESMODE

Vriend worden van Fe/icitas
De stichting wordt gedragen door
vrijwilligers, maar er is wel geld
nodig om de activiteiten weer op
te kunnen starten en de noodza
kelijke kosten te dekken, zoals de
huur van de kerk en vergoeding
van onkosten voor de artiesten.
De kas ishelemaalleegen daarom
roept Felicitas iedereen die Kunst
en Cultuur een warm hart toe
draagt op dit initiatief te steunen
door vriend te worden van
Felicitas. Dit kan door een bedrag
naar eigen keuze (met een mini
mum van 10 euro per jaar) over te
maken op rekeningnr: 320752887

Felicitas zal de activiteiten van
OSA niet alleen voortzetten maar
ook uitbreiden. Er zullen, net als
voorheen, concerten op het ge
bied van middeleeuwse. renais
sance, barok en klassieke muziek
georganiseerd worden, maar er
zal ook aandacht zijn voor meer
populaire vormen van muziek zo
als jazz en pop. En ook voor an
dere kunsten wil Felicitas een po
dium zijn: theater, dans. cabaret,
tentoonstellingen eigenlijk is alles
mogelijk, als het maar kwaliteit
heeft.

OSA verandert in felicitas

Onder de nieuwe naam Felicitas maakt de stichting OSA, die na
het vertrek van Rudy Bremer opgeheven dreigde te worden, toch
een doorstart. In een kerk hoort muziek, bedachten een aantal
Thesingers nog net op de valreep en zij namen de bestuurstaken
van de stichting over. Zij veranderen de oude naam OSA (stich·
ting ter Organisatie Speeldagen Amateurmusici) in stichting
Felicitasomdat de oude naam wel erg lang is en niet zo makkelijk
te onthouden. Ze kozen ervoor de stichting te vernoemen naar de
patrones van het Klooster Germania waarvan de Kloosterkerk van
Thesinge deel uitmaakte. Bovendien betekent Felicitas geluk, en
wat kunnen we de kunsten in de Kloosterkerk beter toewensen?
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Materialen "
voor kunstenaars'

Betty Boer en Hannie Havenga spelen twee allerliefste, schattige oude
dameljes. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

FLQKSTRAGRONINGEN STOH ORAAIERSTRAAT 35, 9712 BV GRONINGEN 050 3132453

manier in. Simon van Weerden zorgen. De honderd toeschouwers
leverde een knappe prestatie door kregen waar voor hun geld en
maar liefst drie rol len voor zijn droegenook nog eens bij aan een
rekening te nemen. Met regisseur goed doel. Van elk entreekaartje
Jantjevan Weerden isde cast van gaat een klein bedrag naar Het
Wester erin geslaagd het publiek Glazen Huis!
een bloedstollende avond te be- Anne Benneker

Kamerkoor Tirana Groningen onder leiding van Tymen Jan Bronda
geeft op zondag 20 december in de kerk van Garmerwolde een
gevarieerd kerstconcert, waarbij muziek uit verschillende eeuwen te
beluisteren is. Op het programma staan onder andere enkele Cantiones
Sacrae van Jan Pieterszoon Sweelinck, het Magnificat van Dieterich
Buxtehude. werken van Johann Sebastian Bach en de Quatre motets
pour la temps Noël van Francis Poulenc.
Aanvang 16.00 uur. Kaarten € 7.-, in de voorverkoop € 6,-. Reserveren
kan via anneben@hetnet.nl of 050 - 542 07 29. Koffie, thee, warme
chocolade en glühwein in de kerk verkrijgbaar.
Zie ook www.kamerkoortirana.nl

rtL ,Gfl
, I

Kerstconcert KamerI<oor Tirana

Speciaal voor tafels,
antiekrestauratie&meubelreparatie

Bezoekop ma. Um vr.na (IeL) afspraak
zaterdags benl udegehele dagwelkom

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

Bloedstollende avond
De zussen vinden hun praktijken
volkomen normaal en dat geeft
een heel komisch ellect. "Er ligt
een lijk in de vensterbank", zegt
neef Mortimer ontsteld. "Ja, dat
weet ik" antwoordt zijntante Abby.
"Ik laat je even alleen met je pret
tige gedachten" (Mortimer heeft
net zijn verloofde ten huwelijk ge
vraagd). en ze verdwijnt naar de
keuken. Hannie en Betty maakten
van de zussen ondanks hun
vreemde hobby, een heel geloof
waardig. sympathiek koppel. Je
zoubijnadenkendatze inhet echt
ook zussen zijn: hetzelfde pos
tuur. hetzelfde grijze haar en ze
vullen elkaar perfect aan zoals
mensen doen die al heel lang sa
men zijn. Peter Havenga vu lde
zijn rol op zijn eigen, onderkoelde

met een dubieuze dokter Einstein
(een komische rol van Ton
Werdekker met Duits accent).
Deze partners in crime hebben
een lijk bij zich waarvan ze zich in
huize Brewster willen ontdoen.
Dankzij of liever ondanks het op
treden van de politie (gastrollen
van Johan Havenga. Jan Wi llem
van Geffen en Wim Moltmaker )
komt alles ten slotte toch nog op
zijn pootjes terecht. Hoewel? De
kwezelachtige dokter Witherspoon
(Simon van Weerden) drinkt in de
slotscène nog een glaasje vlier
bessenwijn ...

Bezoek de websi te voo r het laatste
nieuws ov er workshops en exposi ties

Geel een afdrulo:.. cadea u 
Origineel en persoonlijk!

Hovensnoo t 5 - 9797 PI. Thesinge
w.t.".vIdngma ,nu

gerold@k.ingmo,nu
050 30238 13

Arsenicum en oude kant
Lijken in de kelder van Wester

Gerard Kingma
reis- en natuur fo lografie

<I Groninger tcooscnoc OPz'n moois l

Begrafenis in de kelder
Met de klassieker 'Arsenicum en
oude kant' van Joseph Kesselring
heeft Wester een opmerkelijke
keuze gedaan. Geen Gronings
platteland dit keer, geen boerderij
waar boer en knecht de hoofdrol
spelen. Het Amerikaanse Brooklyn
was de locatie. een knusse salon
uit debeginjaren van devorig eeuw
het decor waarin de leden van de
wonderlijke familie Brewster el
kaar treilen
Eenzaamheid onder ouderen is
een probleem van alle tijden. Al
leen de aanpak verschilt nogal.
De zussen Martha (Betty Boer) en
Abby (Hannie Havenga) hebben
er een eigenoplossing voor. Deze
allerliefste, schattige oude dame
tjes helpen met een glaasje vlier
bessenwijn alleenstaande oude
mannen naar een betere wereld.
Ze doen dat met veel liefde, com
pleet met een mooie uitvaartdienst
en begrafenis in hun kelder. Hun
inwonende neef (een knappe rol
van Gerke van Weerden) denkt
dat hij president Theodore Roose
velt is en graaft in diezelfde kelder
aan het Panamakanaal. Neef
Mortimer (Peter Havenga) en zijn
aanstaande bruid Elaine Harper
(pittig neergezet door Leni
Arends) lijken de enige normale
mensen in deze familie. Zeker als
ook nog een louche neef Jonathan
(brutaal gespeeld door Henry Ven
inga) na jaren afwezigheid opduikt

Rederijkerskamer Wester bracht zaterdagavond 21 november
'Arsenicum en oude kant' op de planken. In dorpshuis de Leeuw
genoten publiek en spelers van een komische thriller vol bizarre
ontwikkelingen.
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Foto van de maand

Redactie
Fotograal Garmerwolde:
Vacant.voor informatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
Myla Uitham 050-3023483
Eind-redactie:
HillieRamaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050-5415335
9798 PEGarmerwolde
Desiree Luiken
Luddestraat3 - 050-3023352
9797PM Thesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798TEGarmerwolde ·050-5411019
RabobankBedum-Delfzijl
rek.nr. 32.07.05.749
Abonnementsgeld€ 14,50p.j.
Bijautomatischeincasso € 11 ,55p.j.
Postabonnees:
basistarief +portokosten
Prijsperkrant€ 1,50
Hoofdartikel op internet:
www.garmerwolde.net

Sint was ook ditjaar weer met zijn Pieten in Thesing. (Foto: Myla Uitham)

De redactie van de G&T
wenst al haar lezers

en adverteerders
fijne kerstdagen en

een voorspoedig nieuwjaar.

Zondag 27 december
10.00 uur in Thesinge
mevr. Hiemstra uit Groningen

Protestantse gemeente

Kopij inleveren via:
GenTexpress@holmail.com,
bij Dorpsweg 26of G.N. SChutter
laan 16: uilerlijk dinsdag
19 januari vóór 18.00uur.

Zondag 31 januari
viering Heilig Avondmaal
10.00 uur in Thesinge
ds. Alblas uit Bedum

Zondag 17 januari
10.00 uur in Garmerwolde
ds. Pol uit Zuidhorn

Zondag 10 januari
10,00 uur in Thesinge
es. Struif uit Oosterwolde

Zondag 24 januari
10.00 uur in Thesinge
ds. Hoekstra uit Emmen

Zondag 3 januari
vanaf 10.15 uur in Trefpunt
nieuwjaar wensen en koffie drin
ken
11.00 uur in Thesinge
dhr. Epema uit Groningen

31 december
oudejaarsavond
19.30 uur in Thesinge
Liturgiecommissie

25 december • r kerstdag
11.00 uur in Thesinge
dhr. Tiesinga uit Bedum

Vrijdag 15 januari
Buurhoes Ten Boer; 14.00 uur:
Nijjoarsveziede 50+ m.m.v. De
Sojo's uit Delfzijl met muziek, zang
en entertainment. Entree € 5,- p.p.
Zaterdag 16 januari
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Nijjoarsveziede van Dorps
belangen Thesinge met een mu
zikalequiz. Nader informatie volgt.
Donderdag 28 januari
Kerkhörn, Garmerwolde: Koffie
morgen. Vanaf 10.00 uur staat de
kolfie klaar.

Zondag 3 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmer
wolde ; 14.30 uur: Nieuwjaars
concert "Alpenjagers".
Entree€ 7,50p.p. incl . 1kopkolfie!
thee
Vrijdag 8 januari
Dorpshuis De Leeuw, Garmer
wolde; 20.00 uur: Nijjoarsveziede
NBvP met een optreden van
Tineke Ro uw, met zang en
(buik)dans
Zaterdag 9 januari
Café Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Muzieksessie van Folknoord.

Agenda
Zondag 20 december
• Kerk Garmerwolde; 16.00 uur:
Gevarieerd Kerstconcert door
Kamerkoor Tirana.
• Kloosterker Thesinge; 15.00
uur: Stichting Felicitas-kerst
concert. De kerststerren brengen
kerstliederen uit alle tijden en vele
windstreken ten gehore.
Vrijdag 1 januari
Garmerwolde:
• Dorpsh uis De Leeuw in
Garmerwolde is gesloten
• Eetcafé Jägermeister is vanaf
0.30 uur open. Kom na Het Vuur
gezellig even binnen om te klin
ken op het Nieuwe Jaar. Willem
en Hennie wensen iedereen al
vast hele fijne feestdagen en een
voorspoedig 2010.
Thesinge:
• Kloksmeren
Nieuwjaarsnacht van 00 :15 tot
00:45 uur is het kloksmeren in de
Kloosterkerk.
U bent van harte welkom om een
slokje te komen nemen.
• Trefpunt open
Zoals elk jaar is ook dit jaar het
Trefpunt op nieuwjaarsnacht weer
geopend van 00:30 tot ongeveer
03:00 uur om elkaar het beste te
wensen. Het eerste drankje wordt
u aangeboden.
zaterdag 2 januari
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
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