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Vrijwilliger bij de "Zonnebloem"
De meeste mensen hebben wel eens van de "Zonnebloem" gehoord; via diverse reclames voor radio of TV, of van iemand die mee
is geweest naar een gezellige bijeenkomst of op een vakantiereisje. Het mee kunnen gaan is niet alleen een kostenplaatje, maar hangt
ook af van het aantal vrijwilligers. Dit zijn mensen van allerlei kunne, zoals verplegend personeel en mensen die rolstoelen of bedden
rijden en de gasten helpen met de gewone dagelijkse dingen.

Eén van hen die meegaat als
vrijwilligster is de 22-jarige Sarah
Veenstra uit Garmerwolde. Sa
rah heeft de opleiding Ig verzor
gende gedaan en later SPW4.
Momenteel werkt ze in Assen bij
'van Boeijen" met verstandelijk
gehandicapten en bij de 'Borg
stichting' in Groningen.

Om maar met de deur in huis te
vallen. hoe kom je erbij om als
jonge meid vrijwilligster Ie wor
den?
'Het heeft natuurlijk met mijn be
roep te maken. Maar het is alle
maal begonnen met de Special
Olympics European Games die
in 2000 van 27 mei tot en met 4
juni in Groningen zijn gehouden.
Een onderdeel hiervan was
paardrijden en dat werd gehou
den in de Martini manege in The
singe. Mijn pony deed mee en ik
heb de hele week een Fins en
Duits meisje begeleid. De com
municatie ging met handen en
voeten. maar het was erg leuk
om te doen.
Hierdoor werd mijn interesse ge
wekt om te werken met gehandi
capten. Na de middelbare school
heb ik eerst de verzorgende op
leiding gedaan. Hiervoor heb ik
vijf keer stage gelopen op een
boot van deZonnebloem. Dit was
ergleuk, maarook heel erg zwaar.
Het was een week werken en
vervolgens een week vrij."

Wat houdt het ongeveer in?
'Devakantie isbedoeld voor men
sen met een handicap. Dit kun- Sarah Veenstra. (Foto: Ton 8ouchier)

nen dialyse patiënten zijn, bedle
gerige mensen, mensen die vol
ledige verzorging nodig hebben,
jonge mensen en oude mensen.
Er gaan verpleegkundigen mee
voor de lichamelijke verzorging,
maar er zijn ook mensen nodig
voor rolstoelrijden, bedden op
maken, afwassen, eten serveren,
barbediening... je kunt het zogek
nietbedenken. Per boot zijn er60
vrijwilligers op 60 gasten. In to
taal zijn er in 2010 zo'n 7800
vrijwilligers nodig.

Na mijn stage ben ik een aantal
jaren niet mee gegaan maar vo
rig jaar heb ik het weer opgepakt
en ben samen met mijn moeder
van 16 tot 21 november mee ge
weest. Die is ook helemaal om.
Wanneer je aan boord komt is
het eerst een beetje onwennig,
maar na een paar uur is dat over.
Iedereen is vrolijk en ontspan
nen. 's Avonds worden er dans
avonden gehouden, met een rol
stoelpolonaise. Helemaal gewel
dig. De boot vaart van februari tot
half december, zowel in Neder
land als in Duitsland.

Ik raad iedereen aan om eens
een keertje mee te gaan; het is
echt heel erg leuk, ook voor jon
ge mensen. Indien men wat meer
informatie wil hebben, is dit te
vinden op: www.zonnebloem.nl.
Je leert veel mensen kennen en
het doel is om je medemens een
leuke vakantie te bezorgen."

Delta van derMolen



Cynthia en Laura Buiter. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

Groeljes. Sieb-Klaas fwema

Dirk Heslinga

Op 30 december hebben we in
samenwerking met Jan Spannin
ga (dank voor het materiaal en het
onderdak voor de kerstspullen)
de boom weer afgetuigd . De
Oudejaars Vuurgroep van Gar
merwolde ontfermde zich ergraag
over. Vlak na nieuwjaar is hij knet·
terend in de vlammen opgegaan
en daarmee was 2009 echt voor
bij.

hop. Lieske Mandema en haar
familie hebben in samenwerking
met de basisschool "stormbesten
dige versierselen" gemaakt. De
boom stond er prachtig bij. Zeker
toen in de dagen daarna over
Garmerwolde en Thesinge een
witte deken werd neergelegd. Het
dorp werd tijdelijk veranderd in
een levende kerstkaart. We hoop
tendat ditstand zou houden toten
met de Kerst, want eenWitte Kerst
wordt door velen gewaardeerd (I'm
dreaming of a white Christmas)
en is in deze contreien toch een
bijzonderheid. Dat lukte niet hele
maal, Juist met defeestdagenwas
het "dikke deu" of zoals onze oos
terburen het plachten te zeggen:
"Es gab ein Weihnachtstauwet
ter"

Herman Huiskes. Jo Schuppert en Jacob van Zanten aan het werk in
de bossen bij Hese/. (Foto: Dirk Hes/inga)

Voor vertrek bedankte Herman
burgemeester Themann en werd
benadrukt dat dit soort kontakten,
zonder de eertijds formelere
vriendschapsbanden tussen de
beide gemeenten, zeer waarde
vol zijn en onderhouden moeten
worden. Een mooi kerststukjewerd
aangeboden om het gemeente
huis in Hesel tesieren. Daarnaast
werden de boswachter en de
chauffeur bedankt en verblijd met
een enveloppe met inhoud.
Elk dorp dat een boom bestelde
heeft€ 25 in een pot gedaan. Dit
bedrag werd overhandigd aan de
organisatoren van de Heimata
bend in Hesel en hiermee wordt
de helft van de kosten vergoed
van een optreden van het Ten
Boerster Gospel Koor Spirit. Dit
optreden gaat plaatsvinden op 30
januari 2010.

Op de terugweg nog de rondgang
langs de dorpen. Lokaal stonden
daar de mensenklaarom deboom
een goede plaats te geven en op
te tuigen.
In Garmerwolde stond de boom
zoals gebruikelijk voor de Agris-

stevige maaltijdsoep en brood
werd geserveerd en voor de lief
hebbers was er bier en frisdrank.

merwolde en Jacob van Zanten
en Jo Schuppert uit Thesinge. We
werdenvriendelijk ontvangendoor
een Duitse delegatie met onder
andere dhr. Uwe Themann. de
loco burgemeester en de organi
satoren van de Heimatabend. Met
een grote vrachtwagen van Hout
handel Reinders (en wel belange
loosi, waarvoor dank!) uit Ten Post
gingen we ter plekke de bossen
in. De acht bomen waren al ge
kapt. Met behulp van een kooiaap
(een wendbare heftruc) werd elke
boom (8 à 9 meter lang) uit het
bos gehaald en in de vrachtwa
gen geladen. Na gedane arbeid
begon het inwendige ook te kna
gen. Daar was echter op gere
kend. Een grote pan met een zeer

Kerstnachtdienst

Kerstboom uit het buitenland?

Uit dit gesprek kwam naar voren
dat Hesel wel weer een aantal
kerstbomen voor de dorpen van
de gemeente Ten Boer ter be
schikking wilde stellen. Dus ver
trok een delegatie van bewoners
van de diverse dorpen op 12 de
cember naar Hese!. Herman Huis
kes en DirkHeslinga namens Gar-

De kerstnachtdienst in Garmerwolde had als rode draad: veilig aanko
men op je bestemming of het uitvoeren van je werk(zaamheden)1
hobby. Zo vertelde Bart Boosman over zijn zeilervaringen op zee: het
ene moment zit je in een oog van zware storm en regen. met hoge
golven en het andere moment heb je nog wel hoge golven, maar met
een schitterende zon. Dan denk je: Hoe kan het dat we nog zeilen!
Ook Laura en Cynthia Buiterhoopten met hun mooie zang (zowel duo,
als solo met gitaar - en ook nog even samen met het Gemengd
Mannenkoor) op een goede afloop, hetgeen ook gebeurde. En zo
kwam ook aan deze goede nachtdienst weer een eind met glühwein.
chocolademelk en een stuk banket. En dan op weg naar huis maar
hopen opeen wittekerst ... Helaas begonhet de tweede dag alweerte
dooien en werd het minder wit.

Dit jaar moest het maar eens an
ders. En zo kon het gebeuren dat
Herman Huiskes op de afscheids
receptie van Rika Pot weer in con
tact kwam met burgemeester Uwe
Themann van de Gesamt Gem
einde Hese!. Hesel (20 km ten
oostenvan Leer) is jarenlang part
nergemeente geweest van Ten
Boer.

Als de donkere dagen voor de Kerst naderen, versieren veel
mensen hun huis met verlichting en binnen staat vaak een mooie
kerstboom. De laatste twee jaar werd de ingang van Garmerwolde
gemarkeerd door een lokale boom die door iemand aan het dorp
werd geschonken.
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Kerstmatinee Garmerwolde
Op zaterdag 12 december kon men een mooie, maar frisse wandeling
door het dorp maken: van een verzameling van 240 schilderachtige
kersthuisjes van Tiny Smit en verrassend schilderwerk door Hannie
Havenga naar twee levende kerststallen en kerstinkopen bij Brug 10.
Over de aanloop was men wel tevreden. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

en oppassen. Nu is het spelen en
ontmoeten nog heel belangrijk,
maar we doen ook veel aan de
taalontwikkeling. We volgen de
ontwikkeling van het kind d.m.V.
een peuter-volg-systeem. Daar
om is het ook heel belangrijk dat
we met vaste vrijwill igers op de
groep werken. Hierdoor hebben
de peuters steeds dezelfde juffen
en kun je een vast ritme en ritue
len aanhouden."
Mocht eriemand zijn die denkt dat
lijkt me wel leuk om als vrijwilliger
te werken bij de Benjamin. Je kunt
altijd binnenlopen op een dins
dag- of donderdagochtend van
8.30 uur tot 11.45 uur.

Gezocht voor de
peuterspeelzaal:

Ingrid Oudman

een enthousiaste vrijwilliger
die de leidster één of twee
dagdelen op de peuterspeel
zaal in Thesinge wil onder
steunen. Beleeft u plezier in
het werken met jonge kinde
ren en lijkt het u leuk om de
'hulp juf'teworden, neem dan
gerust contact op met:
• LeidsterAnneke Werkman,
dinsdag en donderdag aan
wezig op peuterspeelzaal de
BenjamininhetTrefpuntKerk
straat 5, Loop gerust binnen,
maar mobiel bellen kan ook:
06 55 56 76 61.
• Coördinator Marian Kleve
van de SPGT, kan u ook in
formatie geven. Zij is bereik
baar op dinsdag en woens
dag op nummer 050 302 43
22 of mobiel: 06 23 18 15 18
Een mail sturen naar
info@psztenboer.nl isookeen
mogelijkheid om met elkaar
in contact te komen.

weg zijn gaan we aan tafel om te
kijken of iedereen er is. We heb
ben een gesprekje met elkaar en
zingen een paar liedjes of lezen
een boekje. Dan mogen dekinde
ren gaan spelen of we doen een
knutselactiviteit. Daarna gaan we
weer aan tafel om te eten en te
drinken; ook dan'zingen we weer
of lezen een boekje. Als het weer
het toelaat, gaan we nog even
lekkerbuitenspelen.Dannogeven
afscheid van elkaar nemen en de
peuters gaan weer naar huis."

Waar haal je de ideeën vandaan?
"Liedjes en activiteiten haal ik uit
boeken. Je ziet wel eens iets bij
collega's, via internet, de biblio
theek. Ook volgen we allerlei cur
sussen. En, niet te vergeten, van
de kinderen zelf ! Ze brengen je
door de gesprekjes op een idee
over iets wat hen bezighoudt of
wat ze hebbenmeegemaakt.Door
dat we met thema's werken (o.a.
boeken l iezen, tandarts en winkel
staan nog op het programma)
zoek je daar de activiteiten bij, die
je wilt gaan doen. Maar als er,
zoals nu, plotsel ing sneeuw ligt
dan ga je daar iets mee doen
omdat je zoveel mogelijk bij de
belevingswereld van de peuters
wilt aansluiten."

Juf Anneke te midden van haar peuters. Er is nog een ruimte voor
nieuwe peuters. (Foto: Myla Uitham)

Tenslotte: heb je zelf nog iets?
"Het werken op de peuterspeel
zaal is de laatste jaren erg veran
derd. Het werd eerder vooral ge
zien als een paar uurtjes spelen

Wat wil je de kinderen meegeven
als zenaar de kleuterschool gaan?
"Dan hoop ik dat ze voldoende
weerbaar zijn om in de iets grote
re wereld van de basisschool hun
plekjetevindenzodat ze zich goed
kunnen blijven ontwikkelen, en dat
ze zich op de peuterspeelzaal
hebben ontwikkeld tot sociale en
zelfstandige kinderen."

het Trefpunt, en vond het direct al
een heel mooi gebouw. Nadat ik
een gesprek had gehad met Ma
rian Kleve, de coördinator van de
stichting, heb ik een ochtend mee
gedraaid op de Benjamin. Ik vond
het een leuke speelzaal en het
gevoel was directgoed. Ennu ben
ikermetveel plezier aan het werk!"

Wat vind je dan zo leuk aan The
singe?
"Het is een klein dorp, waar ieder
een betrokken is bij wat er in het
dorp gebeurt. De mensen kunnen
op elkaar rekenen en het is na
tuurlijk een mooi Gronings dorp.
Aangezien ik zelf ook in een dorp
woon, voelde ik me al snel thuis. "

Wat doe je op een ochtend met de
kinderen ?
'We hebben een vaste ochtend
indeling op de speelzaal. Als de
peuters worden gebracht, blijven
de meeste ouders I oppassers
nog even spelen. Als ze al lemaal

Wat heb je gedaan voordat je bij
ons kwam?
"Ik werkte hiervoor vier ochten
den op de peuterspeelzaal in Ste
durn , daar werk ik nu nog twee
ochtenden."

In gesprek met Anneke Werkman
Juf van peuterspeelzaal de Benjamin

Waaromheb je dan gekozen voor
Thesinge?
"In Stedum liep het aantal peuters
terug, zodat we daar van vier och
tenden teruggingen naar twee
ochtenden. Ik ben toen benaderd
of ik een gesprekje wilde bij de
Stichting Peuterspeelzaalwerk
Gemeente Ten Boer, omdat er
voor GarmerwoldelThesinge een
nieuwe leidster nodig was. Ik was
eenmaal eerder in Thesinge ge
weest. Ik had toen een feestje in

Het schooljaar is al weer een poosje bezig. Dus dehoogste lijd dat
we eens in gesprek gaan met de juf van de peuterspeelzaal. Want
voor degene die niet iedere week hun zoon of dochter hier naar
toebrengt is het misschien nog niet opgevallen dat er nu twee·
maal in de week een andere juf bij de speelzaal in Thesinge
arriveert. En natuurlijk willen we allemaal wel weten wie deze
nieuwe juf is!

Wie ben je ?
"Mijn naam is Anneke Werkman.
Ik ben getrouwd met Harke. We
hebben drie kinderen: twee jon
gens en een meisje. We wonen in
Stedum."
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Voor de 30' keer Thomasvaer en Pieternel. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Een (be)stuurmanvan
Oorpsbe/angen

Jakob vander Woude

Tot slot werden er nog lootjes
verkocht voor de tombola. Met
behulp van twee stuurlieden - een
vrouwelijke - Philine en een man
nelijke • Bart, werden de prijsjes
uitgegeven.
Om half twaalf kon iedereen nog
nagenieten of zijn of haar bed
opzoeken. Over een stuurman
gesproken-dieerook,maarmoest
de volgende morgen om B.OO uur
in Den Helder zijn. Dat was dus
slapen. Degene die daar nog niet
aan toe waren, hebben de avond
c.q. nacht, nog gezellig coorçe
bracht.
En wat hebben de beste stuurlui,
die er niet waren, gemist? In het
theater-café Molenzicht, een
mooie al of niet nuchtere avond.
Volgend jaar kunnen ze in de her
kansing, de beste stuurlui.

Kermis onderdak
AmaId Por organiseerde voor de vijfde keer een overdekte kermis in
Martiniplaza met circa 38 kermisattracties! (Foto: Sieb-K/aas /wema)

wist. Nogal logisch. Misschien een
volgende keer eens kijken naar de
poppetjes in mijn ogen van de nog
vitale Annie de Reuver. Was er
vroeger voor de NCRV ook niet
een muzikale quiz, onder de titel
"Herkent u deze melodie". Alleen
dat ging niet over liedjes vanJantje
(pardon Jan) Smit, daar had nog
nooit iemand van gehoerd. Nee;
dat ging over Bach en Mozart. Ja,
ik weet het wel : de beste stuurlui
staan aan wal. Maar hoe later op
de avond, hoe beter de muzikale
kennis van de ietwatoudere gene
ratie werd. Toch was de "jeugd"
niet meer in te halen en won de
quiz.Edward deed het uitstekend,
met af en toe een kwinkslag er
tussen door. Zo kun je natuurlijk
discussiëren over wie Mama zong,
dat was de Limburgse nachte
gaal, Heintje. Maar in een grijs
verleden had Richard Tauber dat
prachtige lied ook al gezongen.
Hoe het ook zei: gewoon voor
herhaling vatbaar.

Quizmaster Edward Oudman. (Foto: Wo/ter Karsijns)

Muziekquiz
En toen werd het serieus: nou ja,
serieus? Er worden 5 teams inge
deeld. Iedere tafel heeft een appa
raatdat geluid maakt. Het rad waar
alles om draait. was ingedeeld met
het volmaakte getal 7. De quiz
master Edward Oudmanvertelt dat
hij het in het Grunnings doet, om
dat hij de zaal rondgekeken heeft
en van mening is, dat iedereen
deze sproak machtig is.
Dat was een makkie voer de jeugd,
die niet weten waar ze de mosterd
moesten halen, maar wel hoe hoeg
het gras van Hydra was. We kre
gen de indruk dat vooral de ietwat
oudere generatie er niet veel van

markante dorpsgenoten . Deze
twee stuurlui staan niet aan wal,
maar nog steeds midden op de
boot van het leven.
Uiteraard applaus; en iets onder
de kurk: een fles wijn en een fles 
weliswaar Friese - Berenburg.

De spanning was tesnijden; zou ik
dit jaar ook genoemd worden? Lief
en leed passeerden de revue, van
degenen die ons op hoge of min
der hoge leeftijd (50 jaar) waren
ontvallen. Hoeveel potjes erwaren
geboren (slechts 2 - kan de jeugd
daar iets aan doen?) Van de hon
denpoep tot het vertrek van Rika
Pot noarDaam. Nee, u moet geen
verband leggen tussen het eerste
en het laatste.
'Bie leevn en welwezen tot volgend
joar', was de slotzin van Roelie en
Roelf. Dat hopenwe van harte, nog
vele jaren genieten van deze twee

Thomasvaer en Pieternel: al voor
de 30' keer
Enja... toenkwam, waar de mees
ten deze avond voer kwamen: Tho
masvaerenPieternel. Pieternel had
een (hart)operatie ondergaan .
Maar zewas er weer;op de manier
zoals we haarkennen: enthousiast
en corrigerend. Applaus was er
voor de BO jaar geworden Tho
masvaer. Hij had als 50+ oek deze
middag de priksleewedstrijd ge
wonnen.

quiz.
En natuurlijk de vaste onderdelen
van de nijjoarsverziede: Thomas
vaer en Pieternel en de traditionele
brandewien met rezienen. Nee, ik
vind de brandewien maar niks.
Begrijp me goed, het is een traditie,
maar ik heb er niet zoveel mee.
Natuurlijk moet deze traditie in
stand worden gehouden. "Geef mij
maar een portie bitterballen", al
dus Jan van der Veen.

Omdat de nieuwe burgervader er met zijn man niet was?
Omdat het traditie is, dat de burgermoeder met haar man altijd
kwam?
Omdat degenen dieer nooit zijn, altijd commentaar hebben op het
feit dat het besprokene iedereen toch op de korrel neemt?
Hoe het ook zei, degenen die er niet waren, hebben toch iets
gemist.

De nijjoarsverziede vraagt het een
en ander aan organisatie; niet al
leen door de leden van Dorpsbe
langen, maar ook de voerbereion
gen die door Dora en Henk van
café Molenzicht zijn gedaan. De
voorzitter, Menco van der Berg
opende om precies 20.00 uur de
vergadering voor 75 personen. Hij
hoept dat we er met z'n allen een
moei jaar van zullen maken, o.a.
refererend aan de komende feest
week. Het thema 'muziek', dat ge
kozen isvoer de feestweek, isdoer
getrokken naar deze nijjoarsver
ziede met uiteraard een muzikale

Staan de beste stuurlui aan wal?
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Nellian Dijkema & Anna Poppink
uitvaartverzorging en -begeleiding

Bovennigerweg 19 9797 10 Ih esinge
050 3°2 1731 of 0653767142

www.nellianenanna.nl

informatie envormgeving rondom de dood: Schoolholmj. Groningen

Ten B o e r

Wigboldstraat B • Ten Boer

Demes &

Here nkapper

mét afspreak!

[05013022151

Lageweg 12 - 9798 TG Garmerwolde • Tel. 06 12 154825

www.hoveniersbedrijfvanderwoude.nl

Voor motor, bromfiets
of fietsnaar

MOrORHANDEL

JOOP NOORDHOf
Bovag·lid . aft.SUZUKI dealer

Alle merken onderdelen
en accessoires leverbaar
Prima service en reparatie

Rijksweg 15
Garmerwolde
(050) 3021624
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~ SCHILDERS v.o.f.
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G.N. Schutterlaan 28

9797 PC THESINGE

Telefoon 0 50 • 3021957

Fax 0 50 - 3021574
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Uw adres voor
Aanleg
Beplant ing
Bestrating
Boomverzorging
Schuttingen
Onderhoud
Vijvers

Molenweg 27
9797 PS Thesinge

t. 050 ·3024830
m. 0630369109
f. 050·3025168

www .jellevanderveen. n l

Installatiebed rijf
THESINGE V.O .t.
Verbin di ngsw eg 17a

9781 DA Bed um

T(050) 3024536
F (050) 3024693

Bornho lmst raat 4 - 9723 AX G roningen
Tel efoon (050) 313 86 00

RIT8EMA
Sierbestrating

Showterras 3000 m-

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

M. R it sem a - Be d um - T (05 0) 3 01 0735
~ v.d. Veen - Kolham - T (0 5 98) 393504
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Nieuwjaar wensen bij het vreugdevuur. (Foto: Sieb·Klaas /wema)

zaterdag 16 januari: mijn dochter en ik lopen naar de ijsbaan in
Thesinge en kijken bij de wedstrijd prikslee rijden. Smeltende
sneeuwen hier en daar nog wat bevroren sneeuw knerpt onder
onze voeten. Alles nog wit om ons heen.

Namens de leestcommissie
Hi/da Dikkema

Nieuwsgierig geworden?
De groep danst elke woensdag
middag van 15.00 tot 16.15 uur in
dorpshuis De Leeuw. Nieuwe le
den zijn van harte welkom, niet
alleen dames. maar ook de he
ren.
Het merendeel van de leden komt
van buiten Garmerwolde, zonder
hen had de groep niet meer be
staan.
U bent uitgenodigd geheel vrijblij·
vend eens een les bij te wonen.

De dansers van Klank en Beweging. (Foto: Ton Bouchier)

Dertig jaar Klank en Beweging

Fieke, onze altijd optimistische,
opgeruimde leidster kreeg van elk
lid een roos aangeboden omdat
ze inmiddels 15 jaar verwoede
pogingen doet om ons in het ga·
reel te houden. Dit vond plaats
onder het voorlezen van een ge
dicht, geschreven door Ginie
Ruringa-Wolt.
Het werd een gezellige avond en
wezien uit naar de officiëleviering
op 26 mei a.s.; dan gaan we een
dagje uit. De bestemming blijft
geheim. maar met een verslag
nadien zullen we u op de hoogte
houden.

Op de jaarvergadering van 14januari werd in het klein gevierd dat
de volksdansgroep eveneens op 14 januari 30 jaar heeft bestaan.
Buiten het officiële gedeelte werden er acht jubilarissen in de
bloemetjes gezet, waarvan Gerda Grasman, Eltie Bouwman en
Hilda Dikkema reeds lid zijn vanaf de oprichting.

Christa Zentveld

sneeuwvlokken hun best, èn er
kwamen steeds meer mensen om
de Kerststerren te bewonderen.
De liederen die ze zongen kwa
men uit Wales. Frankrijk, Duits
land. Oostenrijk, Vlaanderen.
Het is toch heel bijzonder dat de
20e december 2009 in Thesinge
liederen ten gehore worden ge
bracht die hun oorsprong hebben
in vroegere tijden en in verre.
vreemde oorden. Kerststerren,
dank voor de vervoering en ent
roering die jullie die dag in de
Kloosterkerk teweeg brachten.
Hopelijk gaan wij nog veel meer
van jullie horen.

De Kerststerren zingen
Eerste concert georganiseerd door Felicitas

Voor de elfde keer werd door de club 'I Vuur aan de Fledderbosweg in
Garmerwolde het nieuwjaarsvuur klaar gemaakt. Op de 28' werd de
ondergrond met ijzeren rijplaten en een laag zand afgedekt; de 29' ging
men echt los. Er werd door een groep jeugd veel materiaal in Garrner
wolde opgehaald en ook wel van er buiten gebracht; tussendoor was
er iets warms in de schaftkeet te eten en te drinken. Met de gehuurde
verrijker werd het nog een mooie hoge bult; weliswaar iets minder hoog
en groot dan de afgelopen jaren.
Op oudejaarsdag nog even carbid schieten en voor je het wist was het
vijf uur en gingen velen naar huis. Om ca. 22.00 uur was men er weer
om de schaftkeet en uitdeeltafel klaar te zetten met eten en drinken en
te wachten op 24.00 uur. Om ongeveer 0.30 uur werd het nieuwjaars·
vuur aangestoken ... en ja. hij vatte vlam en werd een mooiebrandbult.
Ondanks destevige frisse wind kwamerbehoorlijk wat publiek op af om
elkaareen goed 2010 toe te wensen. Men bleef wel wat minder lang bij
het vuur hangen en ging eerder naar huis. of naar cafè Jägermeister.
Het was een zeer geslaagd evenement; men heeft veel mazzel gehad
met het weer.

"AI zo lang sneeuw hè. mam?"
"Ja, meis. AI bijna een maand.
Weet je nog dat we een maand
geleden ook zo liepen, op weg
naar het concert in de Klooster
kerk?" Vanaf de Bovenrijgerweg
liepen we door de sneeuw naar
het dorp. Het ging steeds harder
sneeuwen. En we waren er even
niet zo zeker van of het concert
wel door zou gaan. Het paadje
naar de kerkdeur was helemaal
wit, geen enkele voetstap in de
verse sneeuw. Weduwen de kerk
deur open. En daar stonden ze:
de dappere Kerststerren; kou en
sneeuw trotserend. Het kon niet
mooier. De gaskachel deed bin
nen zijn best, buiten deden de

Sieb-Klaas Iwema Niet meer dan een tegelijk! (Foto: Sieb-Klaas Iwema)
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Dames & Herenkapper
zond er afspraak !

MAANDAG GESLOTEN
DINSDAG TIM VRIJDAG: 08.45 · 11.45 UUR

ZATERDAG: 08.30 -15.00 UUA

Lindenstraat 1 - Ten Boer

sanitair en verwanming

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

VISH ANDEL
~~~-

S mit

LEVERANCIER CjROOTKEUKEN EN HORECA

AGRISHOP
divers in g roenten & fruit

Directe boerderijverkoop
• groenten &fru iJ
• aardappelen /;;:.
• schorreleieren ~
• vlees
• boerenzuivel
• sa/at/es & rauwkost

• brood

Lamsoor 11
9738 AL Groningen
www.vishandelsmit.nl

Telefoon :
Fax
Email

050 - 54961 50
050 - 5496151
info@vishandelsmit.nl

A Sl RIO DE LEEUW

T HESINGE. (050) 3 14 7052
Dorpsweq 1Garmerwolde

Tel. (050)404292115418462
Fax(050)4042922

Goeden gezond vanM boerengrond

SINDS 1932

terk in senioren fauteuils

WONI NGINRICHTING

Bij onseen grotekeus
uit diverse modellen!
Ookfauteuils met opstaphulp.

Stadsweg 63 - 9791 KB Ten Boer 050-3021383

ki..,a

riool inventarisatie
complete aanleg
service en onderhoud

Rioo/service
VAATSTRA B.~

riool ontstopping
riool reiniging
cemere-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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Sleelje glijden met opa. (Foto: Joke Vliem)

Jacob Hartog
(Tekening: Tineke Me/rink)

-, '-

!

"Als het vriest", dat had Hannes al heel vaak gezegd, "gaan we
schaatsen op het diep.'
En het ging vriezen; niemand had gedacht, dat het nog kon.
Allemaal verzamelen bij het Dorpshuis en dan naar Damstermeer.
Ze waren er allemaal :Tomen Tineke en al de andere kinderen. "Bij
elkaar blijven", riep Hannes, maar Tom schaatste gauw vooruit.
Hannes zag het wel en met een paar lange slagen van zijn mooie
schaatsen was hij al bij Tom. "Terug naar de groep, jongen.' Tom
zwaaide naar zijn vader, die met deauto mee reed opde weg, als
bezemwagen. "Dat had zijn vader toch mooi even gezien, hoe snel
hij vooruit schaatste", dacht Tom.
"Een wak!", roept Hannes. Het wak is aan de kant van het diep en
goed met takken afgezet. Hannes rijdt gauw vooruit en roept tegen
de kinderen: "Allemaal langs de overkant, weg bij dat wak.' Hij
staat zelf met de rug naar het wak, vlakbij de takken. Langzaam
glijdt hij achteruit tussen de takken door, akelig dichtnaar het wak.
Hij merkt het zelf niet. maar de anderen zien het wel. De kinderen
roepen nog: "Pas op!", maar het is al te laat. "Krak", zegt het ijsen
daar ligt Hannes al in het ijskoude water. Kopje onder, alleen zijn
mooie schaatsen steken er nog boven uit.
"Help!", roept Tom. "Hannes verzuipt". "Help, red1 hem, wie moet
ons anders schaatsles geven?", roept Tineke. Tom's vader is op
de weg al gestopt en haalt gauw zijn sleepkabel uit de auto.
Proestend komt Hannes weer boven. Hij pakt de sleepkabel vast
en Torn's vader met alle kinderen trekken hem weer op het ijs.
Hannes schaatst zo hard hij kan weer naar het Dorpshuis. De
kinderen schaatsen alleen terug en komen natuurlijk veel later
aan. Als ze terug zijn, loopt Tomgauw naar binnen om te zien hoe
het met Hannes is. "Het gaat al weer goed met Hannes", roept hij,
"hij zit al weer aan tafel en drinkt limonade uit een heel klein
glaasje: 'Dat is geen limonade". roept Tineke, "daar wordt je
dronken van:
Hannes was inhet dorpshuis onderde douche gezet en had droge
kleren aan gekregen. De baas van het dorpshuis had uit de tapkast
een kruikje gehaald; 'Weduwe Joustra', stond erop. "Regelmatig
innemen, heel goed voor drenkelingen", zei hij. Het leek Hannes
nog beter dan een dokters recept.
Toen de penningmeester van de ijsvereniging de rekening kreeg
van het Dorpshuis, schrok hij wel van een enorme post: genees
middelen.
Hannes was die dag namelijk twee keer doorgezakt.

Tom en Tineke en de schaatstocht

Het is winter, een goede tijd om het geheugen op te frissen
hoe het ook al weer gaat: een schaatstocht op natuurijs,
nostalgie of toekomstmuziek. Een kinderverhaal, niet uit
deze buurt (om misverstand uit te sluiten), over Hannes, die
schaatsles geelt aan een paar leuke kinderen.

Schaatsen!

Hiflie Ramaker-Tepper

Mee op een barre tocht doorAlaska. (Foto: Sieb·Klaas Iwema)

Op dinsdagmiddag 15 december nam Elle de Vries uit Delfzijl de gasten
van de Vrouwenraad Garmerwolde mee op een barre tocht door Alaska,
het meest noordelijk gelegen continent. Alleen de allersterksten kunnen
er overleven. Er heerst een heel andere mentaliteit! 'SC what!' Maak je
niet druk: komt het vandaag niet. dan komt het morgen ...
Na de avontuurlijke reis schoven de 30 deelnemers aan voor een goed
verzorgde broodmaaltijd.

Sa what!'
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Wil/em van der Schans: individuele Deurpakker van de gemeente Ten
Boer. (Foto:Sieb-Klaas Iwema)

Niet elk geheim is bekend • • •

Nijjoarsveziede NBvP
De NBvP Vrouwen van Nu afdeling Garmerwolde heeft op dit
moment nog 39 leden. Hel besluur hoopt er ook hel komend jaar
een goed, leerzaam en gezellig jaar van te maken. Twee onderwer
pen staan al vast: in februari kunnen de liefhebbers (zowel dames
als heren) meedoen aan een fotoworkshop op de computer (er
zijn nog een paar plaalsen vrij) en in oktober komt Janneke Vos
het een en ander vertellen over haar belevenissen in Roemenië.

Na de zakelijke mededelingen wordt het tijd voor de Nijjoarsveziede.
Naast de leuke luisterliedjes door Tineke Rouw kunnen we genieten
van prachtige mystieke Oosterse dansen door zeven fraai uitgedoste
jonge meiden met blote buiken. Een lust voor het oog! Aan het eind laat
het publiek zich zelfs verleiden tot het meedansen van de hiplift!

Na het wervelende optreden wordt het tijd voor de tombola. Anje van
Dijken heeft haargeluksdag en gaat er met vele leuke prijsjes vandoor,
deCDvanTineke Rouw valt inhanden van Giny Rurenga-Wolt, Jannes
Wierenga kan de beelden van de buikdansshow thuis nog eens
bewonderen en Eitje van Huis ontvangt de rollade.
Ondanks het slechte weer wordt het een latertje ...

Vele handen van de familie Tammens maken veel sneeuwpoppen.
(Foto: Henk Tammens)

Hillie Ramaker-Tepper

N.B. Heb je ook zin om de buikdanssport te beoefenen?Je hoeft er niet
ver voor te reizen: hetkan in Lewenborg.
Kijk op tinekerouw@hotmail.com voor nadere informatie.

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

06 5 4 638 590

T ONN Y G UI K E M A
0654 944 004

Zin om buikdansen te beoefenen? Wij wem! (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

P ROFESSIONEEL VERHUURVA~ :

P OFFERTJESKRAMEN. N OSTALGISCHE CARROUSELS. D RAAIORGELS.

O U EBOLLENKRAMEN. S UIKERSPIN. KI~DER·ZWEEFMOLEN .

D RAAIMOLENS. Kop VAN JUT VOOR KINDEREN. P ARTYTENTEN.

N OODSTROOM AGGREGATEN.

Sieb-Klaas Iwema

bloemen en een beeld van ijzer en
keramiek, lijkende op een water
lelie die bloeide.
Na de laatste woorden van Van
de Nadort zongen de naar Ten
Boer afgereisde Garmerwolders
een zelfgemaakt vrolijk lied voor
WilIem. Een duim voor de jeugd,
en Willem!

Dehangjeugdvan Willemziet haar
lobbyen voordracht beloond: op 8
januari werd Wil lem in Ten Boer
tijdens de Nieuwjaarsborrel van
de gemeente gehuldigd. Burge
meester Van de Nadort overhan-:
digde de kastelein een boeket

Willem van eetcafé Jägermeister
is niet alleen in Garmerwolde be
kend, maar ook daar buiten.

De individuele Deurpakker van de gemeente Ten Boer was voor
Willem van der Schans. Als kroeghouder is Willem een pastoor
(luisterend oor), sociaal werker (probleem oplosser) en geheim
bewaarder. En dat al vanaf 1975! Hij heeft menig kind met pap of
mam zien komen enlalermeI de eersle scharrel... en nusoms weer
meI een kind. Hij is ook loyaal naar verenigingen door hen
onderdak Ie verschaffen en soms Ie ondersteunen (b.v. '1 Vuur).
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Hallo Ganner en Thesinger jongeren!
Voor degenen die me nog niet kennen, even een stukje om me
voor te stellen!

Sneeuwschuiver Menko Ridder. (Foto: Yvonne Ridder)

De sneeuwschuivers
van Thesinge!
Dankzij intensieve baanvegerij werd de eerste mooie ijsperiode van
2010 afgesloten met priksleewedstrijden op de ijsbaan ven Thesinge.
Toen na vrachten sneeuw op 5 januari de lucht begon te klaren toog
Menko Ridder van ijsvereniging de Scheuvel richting ijsbaan: zou het
ijs sterk genoeg zijn om tevegen? Tot zijn verbazing stond daar Geerle
van der Veen zich al in het zweet te vegen, bijna dehalve baan was al
schoon! Dat was een mooie aanzet! Met berenburg en een kratje bier

De Kloosterkerk omgeven door stilte. (Foto: PaulS/oots)
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Mijn naam is Kim Ensing en ik
ben een jaar geleden beqon
nen als Jongerenwerker voor
alle 9 dorpen van de gemeente
Ten Boer.
Ik ben in dienst van de Stich·
ting MJD (Maatschappelijke en
Juridische Dienstverlening) in
Groningen. De gemeente Ten
Boer heeft de MJD per1 januari
2DD9 gecontracteerd voor de
uitvoering van het [onqeren
werk in de gemeente Ten Boer.

In 2009 ben ik vooral actief ge
weest in Woltersum, Ten Boer en
Ten Post. Maar in2010 wil ikdaar
naast ook graag de jongeren in
Garmerwolde en Thesinge beter
leren kennen!
De eerste plannen voor jongeren
clubs in Garmerwolde en Thesin
ge zijn dan ook al gemaakt, in
overleg met de Vereniging voor
Dorpsbelangen in Thesinge en de
Stichting Dorpshuis in Garmer
wolde.
Het idee is om na devoorjaarsva
kantie te starten met maandelijk
se activiteiten voor iedereen van
12 tot 16 jaar. Zit jij in deze leef
tijdscategorie? Dan stuur ik je la
ter per post een uitnodiging thuis,
met alle details!

Wil je meer weten over vakantie
activiteiten? Over andere activi
teiten die er nu al zijn in de ge-

hoi, mijn tanden zijn er uit
in het bos van ten boer
Ging ik met de slee van

een sneeuwberg En jon
gens gooide een winkelkar
naar benede Daar botse ik

tegen aan Toen vloogen
er 3 tanden uit En er was

veel bloed Het was ge burt
op 21 desember En op 24
desember 2009 is ook en

tand er uit ge gaan Kijk
maar op de votoo.

(Tekst:JochemUilham(6
jaar), Foto: MyfaUitham)

Sneeuwruimen op de Stadsweg.
Het zit loonbedrijf Muldernietmee.
(Foto: Karel Drabe)

meente of heb je daar zelf ideeën
over? Heb je vragen of opmerkin
gen?' Voeg me ft toe op hyves:
www.jongerenwerk -kim.hyves.nl
en lees daar meerof laat jehoren!
Bovendien stuur ik hyvesvrienden
een bericht, zodra er ergens iets
georg aniseerd wordt.
Natuurlijk mag je me ook altijd
bellen en/of mailen.

Hopelijk tol snel!
Groetjes Kim Ensing

Stichting MJD, Jeugd- & Jonge
renwerk
• Jongerenwerker, Gemeente
Ten Boer
• Coördinator Stedelijke Activitei
ten, Stad Groningen
k.ensing@mjd.nl, tel. 06 52233378



LOONBEDRIJF

W. LODE
bouwers chapweg 48

9791 TJ Ten Boer
Telefoon 050 - 5418610

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

De witgoed
elektro specialist•

Reparatie van alle merken
wasautomaten en drogers,
koelkasten, diepvriezers
en andereelektrische
huishoudapparatuur.

Ook voor inbouwapparaten.

Schade herstellen,
dat laat je toch

aan de vakman over!
Kolleri jweg 14

Wolt ersum
Tel. 050 - 3021796

IvfCU"t'U\i;

Ivf~
Lageweg 13A
9797TAThesinge
050 - 5416272
wwwromanfico.ol

... Rijlessen voor kinderen
en volwassenen

... Pensionstalling

... Tevens terdekking:
de bewezenNRPS-,ijpaardhengst
Romanticoendeuniekgoudgele
ponyhengst (fA8m)
RomanticPopcornv. Romantico

Oude Rijksweg 11 - 9798 PA GARMERWO LDE
T. (050) 5416501 - F.1050) 5419268 - www.hovengo.com· info@hovengo.com

AI sinds 1964 uw betrouwbare specialist in nieuwbouw, verbouw, uitbreiding en onderhoud
'~d L~ - :~'
• ~ Bouwend Nederland '.~J

bc otda ann eme r ". ...... ,... ; ... ..._ _... ,_ . _ .... 'oU

Pr unusst raat 51
wijk : Setwerd

Telefoon (OSO) 5736989
M ar len Ossentjuk

IDt;..·,~~re S",<,
--t ./" J.

(1"-<'" \ ...sr: '." -'C:' '.
ff~~ ,
'\ \

Cespecialiseerd
\ -,

Diabetes-reurnavoet
\ \

Ingegroeide nagels

Ook voo r de zonnebank

Foto Bouchier
fotografen sinds 1916 Nieuwe Ebbingestraat 3

Groningen (050) 3124206
www.foto-bouch ie r.nl

Ogen zijn niet standaard,
onze contactlenzen evenmin.

• mode rne contactlenssysteme n • gediplo mee rde specia lis te n

www.NEEDSER.NL

NATIVE·ENGLISH EDITING SERVICE
LUDDESTRAAT 7. 9797PM THESINGE

r-~

CORRIGEREN
VAN ENGELSTALIGE TEKSTEN

RDW@NEEDSER.NL

050302 4139

Boekholt - Hensbroek
Brillen - Contactlenzen - Hoortoestellen

Winkelcentrum Lewenborg
Kajuit 281 - 9733 CV Groningen

Telefoon/Fax (050) 5490549
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Kaartkampioen 2009: Jannes Ramaker. (Foto: Ton Bouchier)

"De Soos"
Op dinsdag 12 januari was de feestelijke afsluiting van het
kaartseizoen en werd het eindresultaat over 2009 bekend ge·
maakt. Jannes Ramaker mag zich kaartkampioen 2009 noemen en
werd de trotse eigenaar van een mooie trofee. Alle leden entvin
gen een leuke vleesprijs.

RudyBremer

weten af te dwingen, om katten
en hondenlevens (en wellicht ook
kinderlevens) te sparen. In ver
band met diezelfde uitspraken zou
er dan ook van verwijdering van
de drempels geen sprake kunnen
zijn, als iemand zich erop zou be
roepen. En woonde ik nog in The
singe, dan was erzo iemand, want
veel mag dan inderdaad verande
ren, maar niet alles.

Bij de gemeente zullen ze zich dit
alles nog wel degelijk herinneren,
en ik denk dat ze het er alleen op
gewaagd hebben omdat ik weg
ben: een direct verband. De eer
ste kat is dan ook alweer gesneu
veld, en er zullen er nog vele vol
gen, en ook honden, en misschien
wel kinderen, want jullie zijn terug
bij de jaren vóór 1984: de G.N.
Schutterlaan als oefenbaan voor
getikte coureurs.

De papieren van die rechtszaak,
en alle verdere overleg met ge
meente en dorpsgenoten, heb ik
bij mijn vertrek vernietigd, maar
de uitspraken staan nog recht
overeind. Ik zou zeggen: zet hem
op. Corrie en andere belangheb
benden. Die drempels liggen er
zó weer!

Alles verandert - maar niet steeds ten goede
Bericht uit het buitenland

En uit "Van komen en gaan" door
Fredje Bouma (die ik nog hartelijk
dank voor zijn ontroerende stukje
over mij ter gelegenheid van mijn
vertrek!): "Tientallen jaren lang
deden ze (de verkeersdrempels
opde G.N. Schutterlaan), inwelke
vorm dan ook, hun verkeersrem
mende werk. En nu, zoveel jaren
later, zijn ze weg. Een direct ver
band met Bremers vertrek is niet
te leggen, maar alles verandert."

Uit het interview van Truus Top
met Corrie Slager (nu Eijkemans·
Slager - nog wel gefeliciteerd!):
"Helaas is er net een kat van ons
overreden op de Schutterlaan. [...1
Er wordt vaak hard gereden en
dat kost regelmatig een kattenle
ven..:

Twee citaten uit de Garmer & Thesinger Express voor Kerstmis
2009, die mij dank zij de goede zorgen van Metha Nijkamp
vandaag, 7 januari 2010, op mijn adres in Yogyakarta, Indonesië,
bereikte, en die ik natuurlijk meteen van begin tot eind gespeld
heb.

Nou, ik leg dat verband wel, hoor.
Toen uit een enquête door Dorps
belangen gebleken was dat er in
heelThesinge een duidelijke meer
derheid voor verkeersremmende
maatregelen opde G.N. Schutter
Iaan bestond, heb ik mij daarvoor
ingezet en erzelfs een rechtszaak
over tegen het gemeentebestuur
aangepannen - en gewonnen ook!
Met duidelijke rechterlijke uitspra
ken in de hand hebben de voor
standers die verkeersdrempels

15. Ton Bouchier 13535
16. Jostin 3931

De kaartavond in januari heeft de
volgende uitslag opgeleverd:
1. Jo Reinders 5541
2. Annie Foekens 5361
3. Harry Harkerna 5353
4. Jannes Ramaker 4948

De volgende keer is op dinsdag 9
februari, aanvang 20.00 uur. Ie·
dereen die van klaverjassen
houdt. is van harte welkom. Kom
vrijblijvend een keertje mee kaar
ten en de sfeer proeven...

De einduitslag 2009 luidt alsvolgt:
1. Jannes Ramaker 47479
2. Annie Foekens 45647
3. Jo Reinders 45458
4. Riëtte van der Molen 44603
5. Jan van der Molen 44167
6. Bert Buringa 43261
7. Albert van Bruggen 41113
8. Detta van der Molen.40834
9. Kees Wierenga 39953

10. Harm Foekens 396 13
11. Henk Vliem 34509
12. Harry Harkerna 31752
13. Wilma Tammeling 23499
14. Elleke van der Molen 15814

12



R E INIGINOSSERVI C E

Peter Kuil
Osloweg126 . 9723 BX Groningen

ti

SCHOONMAAKBEDRIJF

m:E:3i!L]
__ ROIIIICItOOlilIl.u.llIUIIU.,l'."L

Uw ad res voor:

financiële
administratie

&
jaarverslagen

&
aangifte

Inkomstenbelasting

Luddcstruat 6

9797 PM Th cstngc
T (050)3021319
F (050)3021182
M 06 5153 3772

",.." ni."'.'.·' Ritserna
..... '?I.'!ILÎli " !!.{I("'it·~htlfrj I

Geef een afdr uk cad ea u 
Orig ineel en persex>nfijld

Gerard Kingma
reis- en naluurfOlogra fie

'f Groninge r tonc sebop op zn mooist

Hovensiroot 5 ·9797 Pl 1he~nge
'vV\'V'N,kingmo nu

gerard@klngma nu
05030238 13

Bezoek de website \'OOI hef laa tste
nieuws over wOfkshops en exposit ies

Gediplomeerd
schoenhersteller

Schoenm~kerij

Sleütel~iërvice
,"+ ·11', ,

MidCieljans
Kajuit 322A
Lewenborg
Groningen

Tel.: 050-5410286

E erli jk ·HolAt
;V\etI6e l'l'"IClkel<ij

Speciaalvoor tatels,
antiekrestauratie & meubelreparatie

Bezoekop ma.Vmvr. na(teL) atspraak
zaterdags bent u degeheledag welkom

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

Aanrec htb laden - Vensterba nke n - Vloeren
Sc ho uwe n - Dorpels - etc.

\
\

ons werk!
• Rijksweg 83

9791 AB Ten Boer
T (050) 3021715
F( 050) 3021961
E info@bluemule.nl

• VORMGEVING
• DRUKKERIJ
=.i UITGEVERIJ

Voor: Bruiloften
Feesten
Recepties
Vergaderingen
Zalenverhuur

Oude Rijksweg 6
Garmerwolde 050 • 5416244

Dorpshuis

"DE LEEUW"

Uw uitstraling :
Het maakt niet uit we lke kleur
ofvorm uw voorkeur heeft.
wij maken het ontwerp
dat bij u pastl.

Voor bedrilven en particulier
handel In:
• Pallet- en magazIjnstellingen
• Uagaz,jnwagens
• Pa/letwagens
• Kantoorlc, sten
• Gebruikte kanroormeubelen

• Enz.
• ·Top w'l· prol. aluminium

steigers. trappen en ladders

Nijverheidsweg6Ten Boer
Telefoon 050 • 3024833
B.g.g. 050 · 3022689
Fax 050 · 3024834
Mobiel 06·51581046T 050 54921 25

Groningen
Noorddijkerweg 26A

""""W.na tu u rs t eens tcfa no. n I

d i e r e n a r t s e n

Diergezondheidscentrum
Van Stad tot Wad (050) - 54160 70
Behandeling op afspraak ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Inloopspreekuur ma t/m vr 13.00 - 13.30 uur
Inloopspreekuur zaterdag 10.00 - 11.00 uur
Openingstijden balie
Ma t/m vr 9.00 - 19.00 uur
Zaterdag 10.00 - 11.00 uur

www.vanstadtotwad.nl
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Wist-u-dat ....

Te koop:
• 1 Canon EOS 3000 (Canon
zoomlens EF 38-76 mm); 1 Ca
non EOS 300 (Canon zoomlens
EF 28·80 mm). Beide camera's
zijn analoog. Tel.: 050-3023896.

• u zich nog tot 15 februari op
kunt geven als vriend van Felici-
tas? .
• udankans maakt ophet winnen
van het schilderij 'Winter in Thes
inge' van Julius Ros?
• per 30 januari 2010 de oud
papier-route in Thesinge wijzigt?
• zij niet meer via de smalle
Bakkerstraat gaan?
• dit mede op verzoek is van de
chauffeurs van de papier-inzamel
vrachtwagen?
• bewoners van de Bakkerstraat
worden verzocht om het goed
gebonden papier op de laatste
zaterdagochtend van de maand,
bij het hek van de museumsme
derij op Smidshoek te depone
ren?
• er eind 2009, op initiatief van
Dorpsbelangen Thesinge, een
werkgroep Ommetjes opgericht is?
• ommetjes korte wandelingen
zijn die het landelijk gebied rond
om een dorp beter toegankelijk
maken en de beleving van het
landschap een nieuwe impuls ge
ven?
• een ommetje grotendeels een
onverhard pad moet zijn, en het
mag aansluiten op een bestaand
pad moet?
• Marinus Vermue, Geerle van
der Veen, Koos van de Belt en
Pieter Holtman in 2010 de moge
lijkheden onderzoeken om een
ommetje in enlof rondom het dorp
Thesinge te realiseren?
• de projectfinanciering voor het
aanleggen van ommetjes name
lijk nog tot 31- 12-2010 loopt?

Te Koop:
• Donkereiken buffetkast met
planken en glazen deurtjes. afm:
108x43x195 cm (bxdxh). t.e.a.b.
tel:050-3023432.

Te koop:
• 2 hondenkussens (groot & klei
ner), tel. 3023045.

Flokstra
Groningen

I
JMaterialen \.. .

voor kunstenaars tJ- -e

Groeljes, Sieb-Klaas Iwema

Het nieuwe pand van schoenmakerij Middeljans in winkelcentrum
Lewenborg. (Foto: Sieb-Klaas Iwema)

• J ,

f l OKSTRA GRONINGEN STOELORAAIERSTRAAT 3S. 97 12 BVGRONINGENaso31314S3

Prikslee wedstrijden: Roelf Jansen werd I ' in de categorie 50+. Bij de
heren werd Jan vd Woude I ' . Hij eindigde net voor Roelf. (Foto: Henk
Tammens)

Middeljans
Na ruim 21 jaar op zijn vaste plek in het winkelcentrum van Lewenborg
te hebben gezeten, is Schoenmakerij en sleutelservice Middeljans (en
aanverwante artikelen) de afgelopen tijd binnen het winkelcentrum
verhuisd. Hij heeft een mooi - ietwat ruimer - pand gekregen aan het
parkeerterrein (ingang opticien).
Ook hier worden uw versleten hakken van uw lekker lopende schoe
nen, een drukknoop of loslopende naad, of een extra sleutel voor het
hangslot met alle liefde en vakkundigheid gemaakt. En deprijs valt altijd
mee. We wensen Middeljans veel geluk op Kajuit 248A.

IJshijp

Waarbij we natuurlijk Fredjes ta
voriet niet mogen vergeten: ci
troeniis.

Fredje Bouma

De winIer is een ingewikkeld sei·
zoen . Vroeger begon de winter
gewoon omslreeks 22 december,
maar tegenwoordig heb je een
astronomische en een meteoro
logische winter, diedus kou mee
brengen, maar kennelijk ook ge
voelstemperatuur, omdat je ge
wonekou blijkbaar niet echt voelt.
Verder krijg je dan nog natte en
droge sneeuw, ijzel, rijp en de
eerdergenoemde stuitsneeuw
duinenjacht.

Het scheelde niet veel of de
waanzin van 1979, loen onze
dorpen geheel waren inge
sneeuwd, was onlangs lerug
gekeerd. Sneeuwjacht, stuif
sneeuwen sneeuwduinen teis
terden onze wegen, die pas na
hele konvoo ien sneeuwrui
mers weer begaanbaar waren.

Maar het mooiste van de Neder
landse winter zijnde vele soorten
ijs die wij hebben. Op Groenland
hebben ze 35 namen voor
'sneeuw', maar wij grossieren in
variaties ijs. Wie mocht denken
dat ijs eigenlijk bevroren water is
dat bij nul graden bevriest, heeft
niets begrepen van het Neder
landse wintergevoel. Behalve
'kunstijs' en 'natuurijs', maakte
het KNMI onlangs ook melding
van 'bevroren ijs', wat natuurlijk
veel kouder is. Verder onder
scheiden de kenners onder an
dere 'glad ijs', 'éénnachtsijs',
'zwart ijs', 'bomijs', 'fondantijs',
'oud ijs', 'koudijs', 'kalverijs, 'bln
nenijs', 'buitenijs', 'papijs' en 'goed
beslagen ijs'.

Hel nieuws iswekenlang beheerst
door opgewonden weersvoor
spellers die dreigden meI 'Foels
Iemluur', wal volgens Erwin Krol
wil zeggen dal het 'Voor het ge
voel een stuk kouder is dan hel
is.' Wie het snapt mag het zeg
gen .
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(Foto:Albert Jan Klein Ikkink)

Het Glazen Huis
Maandag 21 december jl. wandelden zo'n 15 Garmerwolders naar
het Glazen Huis op de Grote Markt in Groningen. Aan boord ruim
€ 500,' voor het goede doel, opgehaald via collectebussen die
eerder die maand waren 'uitgezet' bij GEO, de Agrishop en het
dorpshuis door de Millenniumwerkgroep uit Ten Boer.

Een van de eerste projecten van de Historische Commissie Thesinge
is het onderzoek naar en het behoud van het transformatorhuisje op
Achter-Thesinçe, tegenover Lutjewalde. In Scharmer heeft onze zus
tercommissie precies zo'n huisje aan de Hoofdweg van de ondergang
gered en voor het nageslacht behoed. Wij hebben contact met hoog
mogenden bij Enexis. en houden u op de hoogte van verdere ontwik·
kelingen.
Maar de Historische Commissie heeft ook een nieuw projectwaarbij ze
uw medewerking wil vragen. In het kader van 'alles bewaren wat
waarde heeft' leek het ons een goed idee gegevens teverzamelen over
de woonhuizen en andere gewone gebouwen in ons dorp. Over het
klooster en de molen wordt al genoeg geschreven, maar er is weinig
bekend over de huizen waarin de Thesingers soms al eeuwen wonen.
Als u ons iets schrijft over de geschiedenis van uw woning, dan zullen
wij die verhalen bundelen en bewaren, zodat ze ook voor latere
generaties beschikbaar blijven en zullen bijdragen aan de geschreven
geschiedenis van het 'gewone' Thesinge. Denk daarbij aan vragen als:
Hoe lang woont u al in uw huis? Wie woonde(n) er voor u en daarvoor?
Hoe oud is het huis? Zijn er ook ambachten uitgeoefend?
Ook willen wij graag verhalen horen over de oorsprong van 'Thais'n
Koukstad'. Wie bakte erkouk behalve Bakker Wieringa? Waar stonden
al die winkeltjes die kouk verkochten? Graag horen wij van u.

Ton Heuvelmans

UW VOORNEMEN IS EEN GEZOND EN

SLANK 20101
EN U WILT DIT OP EEN VERANTWOORDE MA-
NIER EN MET BLIJVEND .... ~'

RESULTAAT? AI~~J_
DAN BENT WELKOM BIJ ~
www.dream-Iine.nl gezond afslanken

Het werd een prachtige tocht door
de sneeuwe n de vrieskou. Om
het gemoed te versterken gaf Si
man van de Agrishopeen tak met
spruiten mee. Helaas konden deze
niet verwerkt worden in de groen
tesapjes waar de drie 3FM DJ's
tijdens de actie op teerden.
Als passend alternatief werden de

spruiten door de DJ's gebruikt om
elkaar mee te bekogelen.
Voor de wandelaars was dat geen
reden om ter plaatse in de kroeg
niet een warme chocolademelk
met rumen slagroom(in dievolg
orde) tot zich te nemen.
Zij moesten tenslotte nog lopend
terug naar Garmerwolde!

Paardje glijden. (Foto: Anja Huis/ra)

OP DE FOTO ZIET U BERNADETTE VAN
KEST EREN, Al18 JAAR GEWICHTSCON
SULENTE EN VOEDINGSOESKUNDIGE.

GEZOND EN LEKKER ETEN MET HET HELE GEZIN
GEEN SUPPLEMENTEN BASIS IS DE SCHIJF VAN VIJF
MET WEEKLIJSTEN RECEPTEN EN VOEDINGSADVIEZEN

TEN BOER: "Het Buurhoes", Gaykingastraa",t,--,1C'-7-',.. _--,---,-""
Elke woensdagavo nd van 18.45 - 19.45 uur.
Uw cursusleid ste r/coach :
Bernadetle van Kesteren.
tel. 050·5420828/06-20934507.
bemvkesteren@hotmail.com
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Foto van de maand

Redactie
Fotograaf Garmerwolde:
Vacant, voor informatiederedactie
Fotograaf Thesinge:
MylaUitham050·3023483
Eind-redactie:
Hillie Harnaker-Tepper
Dorpsweg 26- 050·5415335
9798 PEGarmerwolde
DesireeLuiken
Luddestraat 3 . 050·3023352
9797PMThesinge
Penningmeester:
Karel Drabe. Stadsweg 3
9798 TEGarmerwolde · 050·5411 01 9
RabobankBedum·Delfziil
rek.nr.32.07.05.749
Abonnementsgeld € 14,50p.j.
Bijautomatische 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 26of G.N. Schutter
laan 16:uiterlijk dinsdag
16februari vóór 18.00 uur.

Het oude jaar wordt uitgeschoten. (Foto: Sieb-Klaas Iwema) Buitengebieden

Karel Drabe

bouwd worden? Ol mag er een
weg aangelegd worden, zoals
langs Thesinge (die weg ter ont
lasting van de N360, u weet wel)?
Mijn inschatting wasdat dit alleen
kan als het bestemmingsplan ge
wijzigd wordt. Voor de zekerheid
heb ik het nog even aan deprovin
cie voorgelegd of dit een redelijk
idee is van 'buitengebied". Het
bleek dat nieuwe huizen niet mak
kelijk is, maar een weg ...

De bebouwingsgrenzen van Gar
merwo/de en Thesinge.
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Op een keer in de maand november viel het oog op een kopje in
één van dehuis aan huis kranten (ik geloofdat het De Eemslander
was) dat meldde dat de provincie de buitengebieden had vastge
steld. Het zijn zo van die berichten die wat verontrusten omdat ik
ze niet kan plaatsen.

Zijn de gebieden buiten de pro
vincie vastgesteld, bijvoorbeeld
vanwege een grensconflictje met
de Friezen? Ol zijn de gebieden
buiten de stad, de ommelanden,
vastgesteld, dit omdat er een of
andere eeuwenoude bepaling is
vanwege de eveneens eeuwen
oude animositeit tussen stad en
ommelanden? De tekst inde krant
bood weinighouvast,maardestuk
ken waren in te zien via internet.
Welnu, de www-route gaf een lijst
met gemeenten waaronder Ten
Boer, en dat gaf een file die prima
te begrijpen was: kaarten met
aangegeven wat bebouwd was,
en wat nietbebouwd was. Ook de
bebouwingsgrenzen van Garmer
wolde en Thesinge waren aange
geven. Het schijnt mij dat er voor
Garmerwolde en Thesinge weinig
veranderd is. Ten Boer hoort met
1,6 bewoner per hectare tot de
dunst bevolkte gemeenten van
Nederland. Ruimte is schaars, en
devraag is; waaromdie buitenge
bieden vastgesteld? Mag er ge-

Protestantse gemeente
GarmerwoldeJThesinge

Entree € 5,- p.p. Ook niet-leden
zijn van harte welkom.
Zaterdag 27 februari
Thesinge; vanal 9.00 uur: Opha
len oud papier.

Zondag 31 januari
viering Heilig Avondmaal
om 10.00 uur in Thesinge
voorganger ds. Alblas uit Bedum
Zondag 7 februari
om 11.00 uur in Thesinge
voorganger dhr. Dijkstra uit Gas
seltenijveenschemond
Zondag 14 februari
dienst in Garmerwolde
voorganger en aanvangstijd nog
onbekend
Zondag 21 februari
l ' zondag 40-dagen tijd
Themadienst: Sta op voor een
betere wereld
Liturgiecommissie & Diaconie
om 10.00 uur in Thesinge
Zondag 28 februari
2' zondag 40-dagen tijd
om 10.00 uur in Thesinge
voorganger dhr. Epema uit Gro
ningen

Agenda
Zaterdag 6 februari
t Jopje Thesinge; geopend van
16.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 6, 13 en 20 februari
Calé Molenzicht Thesinge; 20.00
uur: Toneelvereniging VIODspeelt
'Bok bok houveul horens?'. Kaar
ten verkrijgbaar bij mevr. Roelie
Dijkema-Oomkens, telefoon 302
1305.
Zaterdag 13 februari
Dorpshuis De Leeuw Garmerwol·
de; 20.00 uur: Viering 130-jarig
bestaan ijsvereniging " Presto".
Woensdag 17 februari
Dorpshuis De Leeuw, Garmerwol
de; 19.45 uur: Jaarvergadering
NBvP. Daarna een dia-verslap
door Lieske Mandema over haar
reis naar Gambia, die ze samen
met haar dochter Jolijn maakte.
Donderdag 25 februari
Kerkhörn, Garmerwolde; 10.00
uur: Koffiemorgen. Hoe meer zie
len, hoe meer vreugd.
Vrijdag 26 februari
Buurhoes. Ten Boer; 20.00 uur:
toneelavond voor 50+, georgani·
seerd door de ANBO. V.1.0.D. uit
Thesinge brengt het blijspel 'Bok
bok, houveul hoorns?", geschre
ven door Harm Dijkstra.

16


